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MEKSIKONAI SKUBIAI RENGIAS I KARE
GANDAI APIE SUSI
RĖMIMUS.

Iš visų Meksikos pusių
pareina žinios apie didelį
meksikonų
nerimavimą,
apie ginkląvimąsi prieš amerikonus. Visur taisomos
prieš
amerikonus
de
monstracijos. Columbus, N.
M., apturėta
žinios, kad
gen. Pershingo
kareivia1
jau buvę susirėmę su Ca
rranzos kareiviais keliose
vietose. Pasakojama,
kad
Carranzos artilerija
šau
džius į Suv. Valstijų auto
mobilius, kuriais gabenama
proviantas ir amunicija veikiančiąjai
armijai.
Bet
patvirtinančių
žinių visgi
nėra. O jei butų teisybė, tai
reikštų karės pradžią.

MEKSIKONAI ŠŪVIAIS
SUSKYLĖJO S. V. VĖ
LIAVĄ IR SUDEGINO.

r

Cananea mieste, Meksi
koj, meksikonai šūviais su
skylėjo Suv. Valstijų vė
liavą, išskleistą ant vieno
viešbučių,
kuriam buvo
apsistojęs Suv. V. konsulis
W. A. Julian.
Šitą žinią
parnešė į Douglas, Ariz.,
amerikonai pabėgėliai iš
Cananea.
Viešbutyj buvę be konsulio dar ir šiaip daug amerikonų. Praeitą
subatą
meksikonai surengę priešamerikonines demonstraci
jas. Keli šimtai
demon
strantų
apspitę
vieš
butį,
ėmę šaudyti
iš
revolverių
į namus
ir
į vėliavą. Paskui
vėliavą
nuplėšę ir sudeginę.

Suv. Valstijos stos karėn.
Bet abelnai yra manoma,
kad karė neįvyks, nes pre
zidentas Wilson to labai ne
nori. Milicija mobilizuoja
ma tik ginties, bet neužpuldinėti. Toki tai dabarti
nio prezidento taktika.
O AVashingtono oficia
liuose rateliuose
tvirtina
ma, kad Suv.
Valstijoms
prisieis nenoromis įsivelti
karėn, nes karės reikalau
janti visuomenė, kuri daug
nukentėjusi iš visų šalių
visokių
pažeminimų per
pastaruosius kelis metus.
VISOJ MEKSIKOJ BET
VARKĖ.

Net Anglijos sostinėje
Londone gauta žinios, kad
visoj Meksikoj viešpatauja
baisi betvarkė. Visur sto
ka maisto. Iš svetimžemių,
ypač amerikonų, meksiko
nai tyčiojasi, grasina jiems.
Gyventojai neturi pinigų.
Tai vienur, tai kitur įvyks
ta priešamerikouinės
de
monstracijos.

DĖDĖ SAMAS APSISAUGOJA.

"VVashingtone išleista palie
pimas visiems amerikonams,
kokie tik gyvena Meksikoj, ap
leisti tuojaus tą šalį. Iš Me
ksikos pasienio miestelių ban
kų pinigus įsakyta perkelti
Suv. Valst. gilumon. Apsisaugojama tatai, kad kartais
meksikonai nejučiomis neuž
grobtų šios šalies aukso.

svetimžemiams. Jie visi bus novei. Bet moksikonai nei ne
nuvežti į Vera Cruz uostą, kur maną pradėti užpuolimą. .
laukia Suv. Valstijų karės lai
vai.
RUSŲ VERŽIMOSE Į

REIKALAUJAMA 50,000
KARIUOMENĖS.

GALICIJĄ

AUSTRAI GINSIS BU
KOVINOJ.

VIETOMIS

SULAIKYTAS.
Austrų armija Bukovino

Vyriausias Suv. Valstijų ka
riuomenės vadas Meksikos pa
sienyj, gen. Funston, iš San
Antonio, Tex., mušė telegra
mą AVashingtonan, reikalauda
mas 50,000 kariuomenės, kuri
reikalinga nustatyti Meksikos
pasieniu nuo Brownsville ligi
Ramiojo vandenyno. Jam tuo
jau, sakoma, busią pasiųsta mi
licija iš valstijų: Illinois, New
York ir Pennsylvania.

Smarkiausiai dabar rusai gu je apsidrutino palei Sęret
la ant vokiečių ir austrų tarp upę, už 10 mylių nuo Čer
Kovelio ir Lucko. Vokiečių novicų.
Nusprendė iš ten
generolas v. Linsingen čia sto-|
nesitraukti ir stoti mušin
jo į kovą su ta užpuolančia ru
Rusų armija
sų galybe. Po ilgos ir labai su rusais.
kruvinos kovos rusai čia liko jau netoli paminėtos upės.
nugalėti, atmesti atgal. Toje Jai vadovauja geu. Leclmivietoje vokiečiai paėmė į ne cki. Ten turėsiąs būti labai
laisvę 346 rusų kareivių ir 11 didelis mušis, nes vyriau
oficierių.
sias rusų armijų vadas,
Taip^ pat atmušta rusų ar geb. Brusilov,
generolui
mija į šiaurės Tiuo Przetovka. Lechnieki įsakęs būtinai
PASIRENGĘ PAIMTI
Iš Viennos praneša, kad į šiau pereiti Seret upę ir vyti
JUAREZ.
rę nuo Torya vokiečiai paėmę
toliau austrus.
Jei meksikonai pradėtų už 3500 rusų į nelaisvę.
puolimą prieš veikiančią ame
rikonų armiją Meksikoj; arba
jei Carranza paskelbtų karę,
tuomet Suv. Valstijų kariuo
menė pirmiausiai užimtų Mek
sikos miestą Juarez. Šis mie
stas yra sujungtas, taip- vadi
namu “tarptautiniu tiltu” per
Rio Grande upę su Suv. Val
stijų miestu EI Paso, Tex. Iš
čia taigi ir prasidėtų ameriko
nų veikimas Meksikoj.

SPĖJAMA, MEKSIKONAI
TYČIOJASI.

Laikraščių korespondentas
C. B. Rourke iš EI Paso pra
neša, kad meksikonai, savo
grasinimais, matyt, tyčiojasi
iš amerikonų. Kaip žinoma,
Carranzos paliepimu S. Valst.
veikiančiai armijai Meksike įsakyta nepasikrutinti iš vietos
nei į rytus, nei į vakarus, nei
SAKO, NESAMA
į pietus. Priešingai, carranATMAINOS.
zistai pradėsią užpuolimą. Tuo Photos by American Press AssoclatlOtf.
.
Kuomet birželio 20 dieną S. tarpu amerikonų armijos bū
Dentistas A.
Waite, R. rs užnuodijo savo turtingus
Valstijų kabinetas pabaigė sa riai kilnojasi šen ir ten pose- uošvius John Peck. Už tai Y aite kriminaliam teisme New
vo posėdį Washingtone, valsty
Yorke pasmerktas mirion
bės sekretorių Dansingą ap
spito laikraščių reporteriai.
AR BUS KARĖ SU
Tuoj paklausė, kas yra naujo.
MEKSIKA?
Sekretorius atsakė: “Nieko
Šiandie dar sunku atsa naujo. Kas yra paskelbta Me
kyti į tą klausimą. Birže ksikos reikale, tai ir viskas.
lio 20 dieną
prezidentas Nėra jokios atmainos”.
Wilson pasiuntė Carranzai AMERIKONAI KELIAUS
notą. Ten Meksikos laiki SPECIALIU TRAUKINIU.
nam prezidentui išaiškina
ma, kodėl Suv.
Valstijų Meksikos sostinėje Mexico
kariuomenė negali būti at ity gyvena daug amerikonų
• kitų svetimžemių. Ten dašaukta iš Meksikos. Svar
nr prasidėjusios priešameribiausia todėl, kad neleisti
oninės demonstracijos, mekmeksikonams plėšikams už ikonų mitingai, kuriuose lapuldinėti Suv. Valstijų ra ai karčiai užsipuolama ant
miuosius gyventojus visu merikonų. Apie tai WashingMeksikos pasieniu.
>nan praneša specialia S. ValTaigi dabar
prigulės
nuo Carranzos pasielgimo.
Jei Carranza norės karės,

Photo by American Prene Aaaoclatlon.
tijų agentas Rodgers. Tas aŠuv. Valstijų torpediniai laivai “Winslow” ir Porter”, kurie buvo naudojami ka
entas parūpinęs specialį trau
inį visiems amerikonams ir rėj su IŠpanija. Tie laivai dabar užlaikomi kaipo istorinė atmintis.

Bavarija išrenka
sau ypatinga i
globėja Dievo I
Motiną Ma
riją
Vokietija susideda iš ke
lių dešimtų didesnių ir ma
žesnių valstijų. Visudidžioji valstija
yra Prusai.
Antroji sulyg didumo yra
Bavarija.

Bavarija yra katalikiška.
Bavarijos karalius Liud
vikas šį metą gegužės mė
nesyje pavedė savo karaly
stę Bavariją ypatingai Die
vo Motinos globai. Gegu
žės mėnesyje viena diena
yra aprinkta ir paskirta
Marijos garbei. Ta diena,
popežiui pritariant, kasmet
bus iškilmingai švenčiama
po visą Bavarijos karaly
stę. Ji skaitysis tautiška
Bavarijos šventė.

KOVA PRIE MIRUSIOJO
ŽMOGAUS KALNO.

KAM SKIRIA
MAS SOCIA
LISTU ROJUS
Vargiai berasi kitą tokį,
kurs taip mokėtų girties,
esąs darbininkų prieteliu,
geradariu ir išliuosuotoju,
kaip garbingasis socialistų
vadas August Bebel.
Ko
tas žmogus per savo amžį
nėra prikalbėjęs! Kiek jis
girdavos, kaip jis kovojęs
su kapitalistais už darbinin
kų gerovę!
Bet galop pasirodė visai
kas kitas. Kol Bebelis ne
pristojo prie socialistų, jis
buvo biednas ir mažo mo
kslo.
Bet likęs socialistų
agitatorių ir vadu, Bebelis
sukrovė sau milžinišką tur
tą; šimtus tūkstančių mar
kių.

Kur jis tuos šimtus tūk
stančių sužvejojo? O gi nuo
tų vargšų darbininkų, ku
riuos gyrės iš kapitalistų
Iš Paryžiaus 20 birželio at vergijos liuosuojąs. Vokie
eina žinia, kad vokiečiai su tijos ir Šveicarijos laikra

didžiausiu įtempimu šaudo
franeuzų pozicijas prie Miru ščiai pranešė, kad sociali
siojo Žmogaus kalno. Jie bū stų vyriausias vadas Bebe
tinai stengias atimti toje vieto-, lis, mirdamas palikęs tur
je nuo franeuzų apkasus. Bet to netol milijono markių.
lig šiol dar jiems tai nepasise Bebelis vedė darbininkus
kė.
į socialistų “rojų”. Darbi
Argonose vokiečiai pasikasė ninkai jam šventai tikėjo.
po skalno, ant kurio buvo fran Bet gudrus darbininkų iš
euzų apkasai. Iškastu urvu vo naudotojas, Bebelis, iš dar
kiečiai po kalno priritinę daug bininkų prakaito tik sau
parako statinių ir išsprogdi
pačiam rojų tesutaisė, su
nę. Parakas sprogdamas nunejšęs kalno viršūnę, daug fran rinko sau nuo vargšų dar
euzų kareivių. Parakui sprog bininkų milžinišką turtą.
stant įvyko toje vietoje tikras Tuotarpu apviltieji vargšai
darbininkai
to žadamojo
žemės drebėjimas.
rojaus nei matytė nepama
tė.

\nnt žinių iš Petrogrado
baisus mušis sekąs aplink
Kolomea, už 50 angliškų
mylių į šiaurvakarus nuo
Černovicų. Ten austrai tu
ri labai svarbias pozicijas.
Jas nori paimti rusai.
Volynijos fronte rusai
artinasi prie Vladimir-Volynski miesto.
Ten yra
svarbus geležinkelių išsiša
kojimas. Austrai nelengvai
atiduos rusams tokią svar
bią vietą.

ŽMONĖŠHIKALAUJA
TAIKOS.
Genevoj apturėta žinios,
kad Austrijos sostinėje to
mis dienomis ištikusios nau
jos moterių ir senelių de
monstracijos. Žmonės prisispivtinai reikalauja, kad
Austrija taikintus! su Ru
sija, nes karė jau taip daug
atnešusi šaliai vargo
ir
skurdo.

Birželio (June) 22, 1916. N. 25

SAVAITINIS DRAUGAS

2

ŽINIOS APIE
LIETUVA
ŠVEDŲ LIETUVIŲ KOMI
TETO SUSIRINKIMAS,

ir Juozo Bakaus. Abudu išvesta sustatyti greitosios
pagelbos pienų.
Suv. gubernijos.
Jonas Minelga paieško sa
vo brolio Amerikoje Pran
ciškaus Minelgos.
Juozas Adomaitis norėtų
susirašyti su savo draugu
Juozu Bačkavskiu ir Juli
jona Adomavičiūtė. Pirm
Štrasburge (Vokietijoje)
karės jiedu gyveno Chiea valdžia išleido atsišauki
goje.
mų, kuriuo ragina tėvus
Visų jų: Kazimiero Ku pratinti vasarų vaikus vai
likausko, Jono Tamulaičio, kščioti basais. Gird, busiu
Jono Minalgos ir Juozo sveika ir atliksiu daug skuAdomaičio adresas toks:
ros dėl kareivių. Matyt, ir
Mogilevskaja gub., m. Vokietijoje trūksta mede
Žlotin, 120 Želieznodožna-- gos avalinei.
ja rabočaja rota. Russia.

VAIKŠCIOKIT BASI z
BUSITE PATRIOTAIS!

Rupinanties
Lietuvių
Draugijai
nukentėjusiems
dėl karės šelpti ir Švedijo
je susidarė Lietuvių komi
tetas.
Jo pirmininku yra
Stockholmo miesto galvų
Karolis Lindkagen.
Nese-i
nai tojo Švedų Lietuvių ko
Jurgis Paškevičius iš
miteto buvo susirinkimas. Kauno gub., Leckavos pa
Komiteto sekretorius, filo rapijos, paieško savo gimi
sofijos daktaras Seudeber- nių ir pažįstamų Ameriko
gas, pranešė, kad iki šiol je. Atsišaukite adresu:
Šiomis dienomis graikų
Švedų Lietuvių Komitetas
St. Stakelon, Lifliandska- vyriausybė išleido poperinių
pasiuntė į Lietuvų viso ja gub., Valkskago ujezda,
pinigų vertės 6,000,000 do
kiais daiktais ir pinigais Juriju Paškevič.
Russia. leiių.
arti 23,000 kronų.
Be to
Tarptautinė finansų ko
nutarta:
I
Polikarpas Meičis iš Kau
misijų užprotestavo prieš šį
1) Likusius komiteto ka no gub., nuo Virbališkių,
išleidimų poperinių pinigų.
su savo
soje 4,000 kronų tuojaus iš nori susirašinėti
Anglijoj ir Francijoj net
siųsti Vilniaus Komitetui brolėnu, Antanu Graibum,
žadama nebepriimti Graiki
nuk. dėl karės šelpti.. Gau gyvenančių Amerikoj. Te
jos poperinių pinigų.
tus 35,000 kronų nuo Cent- gu atsišaukia adresu:
ralinio Komiteto iš Petro
Gorod Tver, Petrogradgrado šiaip sunaudoti: 15,- skaja zastava, dom Kopi000 kronų nusiųsti Lietu lova. Polikarpu Meičisu.
von pinigais, o už 20,000 kr. Russia.
supirkti visokių reikalingų
Turkų sultonas pasmerkė
daiktų dėl Lietuvos gyven
mirtin buvusį Egipto ministojų.
teiį Bogos Hubar - pašų
2) Pradžioje liepos mėn.
Jis dabar gyvena Paryžiuje,
šių metų daktaras Seudeber
taip kad mirties bausmė jam
gas vėl važiuos į Lietuvų su
nebaisi. Bogos Hubar-paša
sipažinti su dabartiniu Lie
kaltinamas už neištikimybę
tuvos stoviu ir susižinoti su
Turkijai.
likusiais musų inteligėų^ds
3) Nutarta prašyti an&lų
vyriausybės per jų pasiun
tinius Stockliolme, kad AnDelei trukumo tinkamos
lija įleistų siunčiamu iš AGenerolas Alfred Mills medžio medegos Vokietijo
merikos į Lietuvų nukentė
praneša, kad Suv. Valstijų je pradėta dirbti vagonai
jusiems nuo karės gyvento
milicijoje yra 8,705 oficie iš geležies. Geležiniai vago
jams, daiktus.
nai esu net patogesni, negu
rių ir 120,693 kareivių.
mediniai. Jie stipresni, len
Komiteto pirmininkas pa
gvesni ir mažiau pavojaus
sižadėjo įnešti į švedų par
žmonėms atsitikus nelailamentų sumanymų,
kad
mei.
šelpti Lietuvų padėtų ir
Švedija kaipo valstybė.

— Taigi, taigi.... Jis ir daiar girtutėlis.
— Nagi matai! Pati pripa
žįsti, kad jis dar ir dabar gir
as. Žinok, kad jei aš jam giram duočiau šliubų, jis išsipa
giriojęs neatsimintų, ar buvo
vinčiavotas, ar ne. Pataikyk jį
atsivesti, kada jis bus negirtas.
— Taip, tai taip, klebonėli.
Žinoma, galėčiau aš jį atsivesi išsipagiriojus. Bet kada jis
negirtas, tai benori eiti su ma
nimi šliuban. Gi girtas jis vi
suomet sutinka vinčevoties.
— Ne, mano vaikeli — sako
klebonas. — Su tokiuo šliubo
negali gauti. Verčiau pasirink
negirtuoklį, koks nekuomet ne
buvo girtas. Girtuokliai pir
miau turi pasitaisyti, o paskui
vesti.
J V. K—8.

GRAIKIJOS POPERINIAI
PINIGAI.
PRAĖJUSIOS SUV. VALSTUĮI KARĖS.

Suv. Valstijos atsidūrė
ties žiotimi Kovo (senovės
lietuvių karės dievaitis).
Karė su Meksika gali kilti
kiekvienoje valandoje. Už
tat prie progos paminėki
me kokias kares iki šiol
vedė Amerika.
Pirmoji Amerikos karė,
tai buvo karė dėl neprigulmybės. Ji tęsėsi nuo 1775
metų iki 1783.
Kolumbo
atrastojo pasaulio liuosybę
tuomet gynė virš 310,000
kareivių.
Tame skaičiuje
daugiausia buvo francuzu
ir kitų laisvAnorių iš Euro
pos. Beje, ir musų tėvynai
nis Tadas Kosciuška tuo
met savo krutinę dangstė
šios šalies liuosybę.
Antroji karei ištiko su
piet - vakariniais
indijo
nais.
Ji tęsėsi nuo 1790
metų iki 1795 metų. Bet tai
buvo nežymi karė. Joje da
lyvavo nedaugiau
10,000
kareivių. Dar mažesnės bu
vo dvi karės su Francija
(1798—1800) ir su Tripoliu
(1801—1805). Tai buvo jū
rinės karės.
Dgai kariavo po to amerikonai-atejunai ir su indijonais giminės Greek.
Karėje su Anglija (1812
—1815) Suv. Valstijos iš
statė virš pusės milijono
Kaikurie laikraščiai pra kareivių.
Tai buvo labai
neša, kad Kurše vokiečiai kraugeringa karė.
Nors
įvedę visuotinų mokinimos. amerikonai laimėjo tų karę,
Tėvai, kurie neleidžia sa bet jų nuostoliai labai buvo
vo vaikų mokyklon — bau žymus.
džiami. Tik esu mokytojų
Laikotarpyje 1817—1843
latvių stoka. Daug jų išbė metų amerikonai vedė visų
gę Rusijon.
eilę karių su indijonais.
Priverstinas mokyklųl
Nuo 1846 metų iki 1848
laukimas buk įvestas ir Su metų Suv. Valstijos karia
valkijoje. Ant kunigų už vo su Meksika.
Tuomet
dėta pareiga žiūrėti, idant Meksika
likosi sumušta,
šį vokiečių valdžios ųsaky- jos sostinę užėmė Suv. Val
mų visi pildytų.
stijų kariuomenė.
Pasibaigus karei su Mek
sika, amerikonai nepaliau
nant vis kovėsi su raudo
naisiais.
Vienoje klebonijoje štai kas
Galų-gale prasidėjo vi
kartų atsitiko:
durinė karė (1863).
Tai
Vos pietus klebonui paval
gius tik
staiga din, din din! kruviningiausis lapas Ame
kažkas už durų. Vidun įbėga rikos istorijoje. Toje karė
nuilsusi Pakulių Barbutė. Bu je dalyvavo arti 3 milijonų
čiuodama klebono rankų sa žmonių. Iki rusų su japo
ko:
nais karės, ši karė skaitė
— Gerbiamas klebonėli, pa si didžiausia pasaulyj, kuri
sigailėk manęs, nors jau kar kuomet noi*s yra buvusi.
tų duok man šliubų!
Ta brolžudiška karė tę
— Negaliu, vaikeli — atsasėsi 4 metus.
Pastaraja
riintu balsu klebonas. — Pati
juk žinai, kad tavo n.'unylėti- me dešimtmetyj Suv. Vainis visuomet girtai!. Kaipgi tijos dar kariavo su Išpagirtam aš galėčiau duoti šliu- nija dėl salos Kuba it už
Filipinus.
bų?
> J?

PASMERKTAS MIRTIN
EGIPTO MEISTERIS,

įvairios
Žinios
SUV. VALSTIJŲ mTlIGIJA.

ROOSEVELT’O SVEIKATA
BLOGĖJA.

Susirinkime dalyvavo ir
M. Yčas, Lietuvių Draugi
Iš New York’o praneša
jos nukentėjusiems dėl ka ma, kad pulkininko Rooserės šelpti pirmininkas.
velt’o sveikata kaskart ei
na blogyn.
Naktimis ne
miega, mažai valgo, labai
susinervavęs.

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI
Iš RUSIJOS PAIEŠKO
DABARTINIAI ITALIJOS
SAVIŠKIŲ AMERIKOJE.
MEISTERIAI.

Pranciškus Zibertas pa
ieško savo švogerių Juo
zapo, Vincento, Antano ir
Pranciškaus Zubinų. Adre
sas.
Gorod Re vėl, Južnaja ui.
dom No. 8, kv. 10. Francu
Ivanovicu Zibertu. Russia.

Naujas Italijos ministerių kabinetas susideda iš
įvairių partijų žmonių. Čia
yra ir demokratų, ir radika
lų, ir konservatų, ir republikonų, ir socialistų, ir kata
likų ir net pacifistų (prieši
ninkų karės); Tokio įvai
Simonas Simajevskis no raus kabineto gal dar nie
ri susirašinėti su savo švo- kur ir niekados nebuvo.
geriais, gyvenančiais Ame
rikoje, Pr. Lanaičiu ir Jo
nu Bulca. Adresas:
Mogilevskaja gub., m.
‘Žlobin 120 Želieznodorožnaja rabočaja rota, Semionu
Rusijos sostinėje nese
' Simą jevskomu. Russia.
nai buvo valdžios atstovų
Kazimieras Kulikauskas pasitariinas, kuriame svar
ieško savo sesers sunaus stė priemones, kaip teikti
Vinco Samajausko. Seniau pagelbų miestelėnams, jei
vokiečiai oru užpultų
jis gyveno Minersville, Pa. gu
Miestų Sąjungos
Jonas Tamulaitis paieško sostinę.

PETROGRADAS BIJO OR
LAIVIO UŽPUOLIMO.

savo švogerio Pr. Bakaus sveikatos skyriui

liko pa-

GELEŽINIAI VAGONAI.

VISUOTINAS MOKINIMOS
KURSE.

NE VISUOMT GALIMA.

savo žvalgėsi aplink dvarų, klausė
si oficierių kalbos. Buvo ramu.
pikVisiems dvaro darbininkams
ninkan.
iuvo įsakyti būti kaip nebyI. A. Tul.
iams.
—
Trečių dienų išryto vienas
vokiečių oficierių paklausė
dvarininko:
Nesenai mirė
Brooklyne
— Ar tamsta gerai pažįsti
J. Aidukonis iš Waterprotestantų pastoris Dr. N.
visus
savo darbininkus, ar pa
McGee Watęrs. Tai buvo žmo burio praneša, kad A. I-ii
gus labai šviesus, prakilnios lota priėmęs
pakvici imu sitiki jais f
— Man taip atrodo — atsadvasios, neturėjo nei kiek fa stotį į viešas diskusijas su
co dvarininkas. — Juk tai dori
natizmo.
p. St. Šimkų.
žmonės. Ar gal kas yra blo
Pastoris Dr. Waters labai
Debatai įvyksią, Watergo?
gerbė katalikų vienuolės (zoburyje 18 liepos 1916 m.
— Nieko tokio
svarbaus.
koninkės) gailestingas seseris,
Tik
štai
čia
netoli
jau
antru
kurios tarnauja
ligoninis ir
kartu mums kas toksai per
sužeistiesiems. Jis negalėdavo
traukia telefonų vielas. Ir kal
atsistebėti
jų pasišventimu.
tininkas nesusekamas.
Kartų saviesiems
pamokslų
Dvarininkas suprato, jogei
(Karės vaizdelis).
sakydamas jis šit kų pasakė:
artinasi
sprendžiamoji valan
“Mano prieteliai, kuomet jus
Didesnė Suvalkų guberni da. Vienkart patyrė, kad ru
sutinkate gailestingų
seserį,
nuimkite prieš jų kepurę ir jos dalis buvo užimta vokiečių. sų kareiviai pranyko iš dvaro.
Už poros dienų rusai užpuo
juokitės jai, nes ji perdaug Pas dvarininkų Z. jo uvaran
mato ašarų. Aš visuomet jau susikraustė vokiečių korpuso lė dvarų. Į kelias valandas vo
čiausi geresniu krikščioniu, ir štabas. Nors pats vyriausias kiečių štabas atsidūrė už ke
geresniu žmogum su godone vadas ir kiti augštesni oficie liolikos verstų.
pasveikinęs gailestingų sese riai su dvarininkų elgės man
rį*. Apie kardinolų Bibbonsų dagiai, bet su didžiausiu nepa?
tas pats paBtoris rašė: Mes tu sitikėjimu nepaleizdavo jo iš
rime Amerikoje kardinolų Gib- savo akių. Dvarininkas visuo
bonsų Baltimorėj. Nei kuomet met turėdavo būti su oficie
nebuvo geresnio kardinolo, ge riais. Jis vienas negalėdavo
resnio žmogaus, geresnio ame išeiti ne tik į laukus, bet ir so
rikono, kaip kardinolas Gib- dnam Toks padėjimas, žinoųia,
bons. Mes didžiuojamės juo”. buvo jam labai nesmagus, bet
turėjo kęsti.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

PROTESTANTy PASTO-

remtų šitų draugijų
atėjimu rengiamųjin

RIS APIE KAI KURIUOS
KATAUKŲVEIKĖJUS. WATERBURY, CONN.

SUNKIOSIOSVALANDOS,

MOTERIŲ SĄJUNGOS I
APSKRIČIO SUSIRINKI’
MAS.

Tečiau vienų rytmetį dvari gos I apskritis turėjo susirin
2 d., 1916 m.
ninkui, vikiečiams nematant kimų birželio
Apveizdos
Dievo
par. svet. De
'pasisekė išeiti sodnan ir nu' eitį į paupį, kurs apaugęs tan legačių pribuvo iš pirmos
ket
kiais krūmais.
Staiga mato kuopos, antros, trečios,
kad krūmų išlendu dvi ko virtos, vienuoliktos, dvidešim
kios tai žmogystos. Dvarinin tos ir dvidešimtos pirmos.
Iš teisėjų surašo pasirodė,
kas nubalo iš baimės.
Jis
priguli
pamatė, kad prieš jį stovi du kad pirma dovana
U.
Matusaitei
iš
18
kp.
Bridgerusų kareiviai rusų kariumnenės uniformose. Vienas jų bu port, Conn., už audin. Antra
vo paoficieris, kitas paprastas dovana, Ą. Šatkauskaitei 1 kp.
kareivis. Jiedu dvarininkui Cicago, III., už siuvinį. Trečia
dovana, J*.-Adomavičiūtei 1 kp.
U Nuo kaikurio laiko apie paaiškino kad dvaran pakliuvę Chicago, UL, už siuvinį.
pasižvalgymo tikslais ir čia tu
Vietos
lietuvių
veikimų ri išbūti kai kurį laikų.
Pagyrimo laiškai, užtarnauti
sekančių sąjungiečių:
laikraščiuose kaipir nieko
— Tai negalimas daiktas —
M. Potuliunienė kp. 17 —
nesigirdžia.
Todėl p. Pr.
atsakė dvarininkas. — Dvare haftas ant lovos, A. S. ŠlaJakaičio
pasidarbavimu
ir apylinkėse pilna vokiečių.
birželio 11 d. susirinko bū Aš pats esu jų saugojamas kienė kp. 1 — taca iš popieros, M. Overlingaitė kp. 1 —
relis jaunimo pas pp. Juš ant kiekvieno žingsnio. Kaip
“hardanga”
paduškaitė, J.
kus.
Sutverta “Maironio man,, taip ir jums grasia, pa
Adomavičaitė kp. 2 — staltie
Literatinis Ratelis”. Rate vojus. Nešinkitės iš čia kuo sė, F. Nutautaitė
kp. 3 —
lių visusvarbiausias tikslas greičiausiai !
“Filet“ staltiesė, K. Marcin
— rašinėti į katalikiškus
Bet paoficieris apie tai ne kevičiūtė kp. 1 — lietuviška
laikraščius apie worceste- norėjo nei klausyti. Pareikala juosta, M. Baublaitė kp. 10 —
rifečių veikimų,
lavinties vo civilių drabužių sau ir savo staklivėš firankos, P. Norkitė
prakalbų sakyme, labiaus draugui. Taip pat pareikalavo, kp. 10 — baltas siuvinys, stal
susipažinti su Lietuvos is kad dvarininkas jiedu pripa tiesė, E. Sragienė kp. 2 —
torija ir lietuvių rašyba. žintų savo tarnais, jei voKie- austas abrusas, J. Balčienė kp.
2 — megzta staltiesė, A. ČeLygiai
rupinties nuodu čiai teiriautusi.
Ar mokate nors lietuvis- kanauskienė kp. 2
staltiesė,
gniau pažinti musų gerbia ]<aį $
ir nėriniai, Z. Vizgirdienė, kp.
mojo dainiaus
Maironio
3 — paduškaitė, A. Stravins— Labai mažai
raštus ir platinti katalikiš
kaitė kp. 17 — baltas siuvinys,
Nebuvo
laiko
kalbėties
il

kus laikraščius.
U. Matuzaitė kp. 18 — aus
giau.
Nuo
dvaro
pusės
pasigrita staltiesė, F. Macijauskaitė
Susirinkime buvo ir bu
do žingsniai. O gal jau vokie kp. 20— staltiesė ir abrusas,
vęs “Draugo” redaktorius,
čiai ieško dvarininko. Jei jį S. Šatkauskaitė, kp. 1 — pir
p. J. Kaupas ir teisių stu
sų kareiviais, tuojaus padary štinaitės, O. Aukštkalnienė, kp.
dentas,
p. K" Ščesnulevitų galų. Dvarininkas greitai 21 — megzta jakutč, M. Brenčitis.
’
parodė kareiviam, kur jie turi zaitė kp. 21 — spalvuotisiuRatelio valdybon išrinkta: eiti ir kur gali gauti civilius
viniai, J. Rosmowskienė, kp.
V. Bacevičia pirmininku, drabužius. Pats gi nusiskubi
21— laivas iš karolių.
O.
U. Jakubauskaitė, raštinin no pas dvaro užveizdų ir jam Kazlauskaitė kp. 2 — šmotukų
pranešė apie baisų dal »ku sto kaldra, A. Jasinskaitė, kp. —
ku.
vį.
Užveizda turėjo parūpinti įvairios rųšies darbai M. RuiSekantis ratelio susirin
kaitė kp. 3 — austa
kaldra,
kimas įvyks
pas p. Pr. rusų kareivien drabužius.
Tuos
reikalus
atlikęs
vos
B. Abromavičaitėkp. 3 — siu
h&taveckų.
tik spėjo dvarininkas sugrįž vinys ir nėrinys, O. Tamošiū
Urlika.
ti savo butan,tuojaus šaukia jį naitė,
kp. 1 — nėrinys, A.
į
dvaro
kiemų
generolas
ir
praMareinauskaitė
kp. 4—įvairus
DAVTON, ONM).
neša, kad vokiečiai rekvizici- darbeliai, B. Šatkaitė kp. 2 —
jos keliu paimsiu jo geriau- siuviniai.
sius arklius.
Į
Nutarta siųsti delegatę į
Sv. Mykolo draugija lie
Kiek palaukus kieme ėmė sejmą> Delegatė
išrinkta J.
paoficieris Rutkauskienė, toliaus
pos 4 d., s. nt, turės savo sukinėties rusų
duota
persirėdęs
civiliškai.
Vienas
keletas Įnešimų į seimų.
Pa
pikninkų. Prasidės 6:00 ry
vokiečių
ofiėierių
pamatęs
tų
aiškėjo, kad parodos komisija
te. Dalyvaus vietos lietuvių
nematytų
žmogų
klausia
dva

dovanas jau rengia. Parodos
tyenas.
Pikninkas įvyks
rininko :
laike žuvo išdirbinis
D-rės
darže palei Mykolo Aleksi— Kas tai per vienas? Pir Slakienės. Išdirbinis buvo ver
no namus.
tės $6.00. Už tų apskritis turė
mu kartu aš jį matau.
Šv. Mykolo dr-ja • jauna.
jo
atsakyti. Kitas susirinki
— Tai iš artimojo dvarelio
Liepos 4 d. sueis vieneri berniokas — eluoja
drųsiai mas sušaukti birželio 26 d. Au
rtttetai nuo dr-jos įsikūrimo. dvarininkas. — Parsikviečiau šros Vartų parap. svet
Pirm. J. Rutkauskienė,
Butų geistina, kad vietos jų kelis, nes yra daug darbo.
Raštininkė, S. Slegaitė.
Per dvi dieni rusų kareiviai
ir apylinkių* lietuviai pa-

.ietuvii
veninio Ame-

WORCESTER„ MASS.
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IS KARES LAUKO
BALTSTOGĖJE DIDŽIAU- į PASIBAISĖTINI ANGLIJOS
SIS SKURDAS. !
NUOSTOLIAI.
Anglijos nuostoliai jūrė
Išsprukę iš Balstogės pa
se šios karės metu tiesiog
bėgėliai pasakoja, kad ten
pasibaisėtini, rašo vokiečių
esąs didžiausias skurdas.

Bušai, apleisdami Baltsto- '“kraičiai. Anglija neteku*

X
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SAVAITINIS DRAUGAS

si suvirsimu 600,000 tonų
intalpos prekinių garlaivių
ir karės laivų. “Oversear
News”
agentūra tvirtina,
kad Anglija netekusi
11
superdreadnautų,
15 šar
vuotų skraiduolių ir .11 ki
tikių skraiduolių. Be to dar
30 tarpedinių laivų, 20 gin
kluotų laivų ir 20 nardan
čių laivių.
Čia nepriskaitomi
Anglijos nuostoliai
neseniai buvusiam mušyj
Šiaurinėse jūrėse.
Šitam
mušyj Anglija, anot vokie
čių tvirtinimo,
netekusi
140,000 tonų laivų intalpos.

L'l

gę, visą maistą išsivežė. Vo
kiečiai uždėjo ant gyvento
jų 180,000 rublių kontribu
cijos. Viskas mieste pab
rango negirdėtai. Kaikurių
dalykų nei už pinigus nega
lima gauti. Maisto trūksta
Duoną pardavinėja tik su
kortelėmis. Vienam žmogui
buk duodama 2 svaru į sa
vaitę. Kvietinė duona už
ginta kepti.
Už duonos svarą buk mo
kama 18 kapeikų, už mėsos
svarą 1 rub. 60 kap. Mėsa
pardavinėjama tik du kar
tu į savaitę. Taipogi trū
ksta žibalo ir cukraus. Kai
kurie gyventojai visą žie
mą išgyveno patamsyj. Cu
kraus duodama lik pusė
svaro per mėnesį. Rusų pi
nigai priimami. Už auksi
nę rusų penkiarublinę mo
kama
7 su puse rubliai.
Fabrikos per visą žiemą
nesidarbavo.. Tik pavasaryj
kaikurios atsidarė. Aplin
kinius miškus vokiečiai iš
kirtę. Užtat malkos labai
pabrango. Už kubišką siek
snį suskaldytų malkų mo
kama iki 200 rublių. Pirm
gi mokėjo 20—22 rubliu.
Šimtmetiniai medžiai
Bialoviežos girios ir gi ker
tami ir gabenami į Vokie
tiją.
Prie darbo varomi
vietiniai gyventojai ir ka
reiviai.

£,11V»lV»L.'11tYll
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Kuomet į Dubliną atėjo
Kandelis. loviai, turi tikslą platinti
minis
parako
anglų armija sukilusius airius
Virš 50 kareivių užmušta į krūvoje užsitikėjimą vo Plymouth National
numalšinti, airiu sostinėje pra
kiečiams, bet pasekmė’ ži
i
sidėjo smarki kova, kuri dū ir sužeista.
Dažnai ir gaisrai būna noma, visai priešinga! Gai
ko per kelias dietias.
Daug
Plymouth, Pa.
tuomet ten žmonių žuvo, daug Panevėžvj. Nesenai sudegė la, kad vokiečiai neišstu
Kapitalas sn perviršiu
Kelias dijavo “kapitelio” uždrau-j
buvo sužeistų. Kai kurie ai benzino sandelis.
$165,000.00.
Lietuvoje
riai kunigai, kaip šitai O. Rei dienas prieš tai nuo ugnies dimo spaudos
Šitoji Banka prižinronra
de, Fr. Columbus ir kiti, pa- labai nukentėjo kariškųjų Muravjovu! Tos-pat klai
Suvienytų
Valstijų valdžios.
galiaus per patį šaudymą rin- automobilių garažas ir ša dos butų nepapildę. Lai
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
<o nuo gatvių sunkiai sužei lip jo sandelis miltų, atvež kraštis stačiai sėja neužsitų pinigų. Galima susikalbėti
stuosius, nešė juos į šalį, ga tų iš Vokietijos.
tikėjimą
ir neapykantą.
lietuviškai.
beno į ligonbučius ir teikė
Baduojantis žmogus, sako
G. N. Postlethwaite,
jiems šv’. Sakramentus.
ma, ir jovalą valgys! Ne
iždini nt-Hic
Airiai labai dėkingi savo
besant laikraščių, lietuviai
Mandagus patarnavimas.
kunigams už tokį jų pasi
šiuomikarės laiku turi kąšventimą.

SU MEKSIKA VIS BLO
GIAU IR BLOGIAU.
Washingtone apturėta
žinia,
kad Suv. Valstijų
veikiančiai armijai Meksi
koje grasia pavojus. Carranzos gen. Jacinto Trevina, 50.000 meksikonų ka
reivių
vyriausias vadas
Chihuahua provincijoj, bir
želio 16 d. pasiuntęs ulti
matumą amerikonų veikian
čios armijos vadui, gene
rolui Pershing. Ultimatu

me pasakyta:

Bile mažiausias ameriko
nų kareivių, esančių Meksi
koj, veikimas, ėjimas į pie
tus, rytus arba į vakarus,
tuojaus bus sustabdytas už
puolimu.
To reikalaujanti
Meksikos respublikos gar
bė.
Amerikonai kareiviai
tegali traukties tik į šiau
rius, tai yra atgal į Suv.
Vokiečiai paskelbė galutiną Valstijas.
Washingtono
vyriausy
oficiali apskaitliavimą apie bu
vusį Šiaurinėse jūrėse mūšį vo bė jau ne be baimės sutiko
kiečių
ir anglų laivynų. Ir tą žinią. Visai Suv. Valsti
taip: Vokietijos karės laivy jų kariuomenei, stovinčiai
no žuvę, 60,720 tonų intalpos, Meksikos parubežiais, įsa
o Anglijos — 117,150
tonų.
kyta būti pasirengusiai.
6,104 Anglijos jurininkų žu
Carranza negali iš Mek
vę ir 513 sužeista. Oi vokie
čių žuvę 2,414 jurininkų ir 449 sikos amerikonų išprašyti
diplomatiniu keliu, tai gal
sužeista.
imsis prievartos.

VOKIEČIAI APIE MŪŠĮ
JŪRĖSE.

BANK

ROCKFELLERIO FONDAS
ŠELPS LIETUVA.

P0PEŽ1US ŠELPIA JUODKALNIEČIUS.

Lietuvių Centralis Komi
tetas Rusijoje gavo
nuo
p-no Juozo Gabrio telegraniu
kad Roekfellerio foli
das tikrai žadėjo pasiųsti
Iš Rvmo
ateina žinia,z kad
v
maisto į Lietuvą. Visos kliu
jopežius Benediktas XV tįs esančios 'prašalintos.
nusiuntęs penkius tūkstan
--—ry—-----------čius frankų sušelpti juodtalniečius
nukentėjusius
nuo karės.

Lietuvių techikų kursai

NĖRA MĖSOS RUSIJOJE.
Iš Londono pranešama,
<ad visoje Rusijoje ketu
rias dienas savaitėje už
ginta valgyti mėsą. Šį su
manymą
buk pravedusi
valstijos durna.

ITALIJOJ NERAMUMAI.
Žmonės dabar labai nebelatenkinti savo valdžia, kam
ji įsikišo į karę su Austrija.
Tiek šimtų tūkstančių žmonių
au žuvo, o naudos jokios.
Nepasitenkinimas auga tuo
abiau, kad dabar Italijos kafiuoiųenėj pasirodė jau. ir ch&era.

LIETUVOS
REIKALAI

IŠ VEBDUNO FRONTO

Anot francuzų praneši
mo,
vokiečiai pašėlusiai
sunkiomis anuotomis bom
barduoja francuzų pozici
jas Siauriause
nuo Souville,
Tos pozicijos esą tai raktas
prie Verduno
tvirtovės.
Bet kaip ten, taip ir kitur
pėstininkai nesiunčiami užpuoliman.

Lietuvių draugija nuken
tėjusiems dėl karės šelpti
Petrograde gavo iš vyriau
sybės leidimą steigti tech
nikų kursus su mokomąja
lietuvių kalba. Tokie kur
sai labai yra mums reika
lingi. Dauguma lietuvių pa
bėgėlių nemoka jokio ama
to. Tie kursai žada priren
gti Lietuvai kalvius, šalt
kalvius (sliesorius), namų
statytojus, dailydes ir tt.

LITUVOJE.1SPAUDA VĖL
Iš Lietuves, rašo:
Užsienyje gyvenantieji
lietuviai stebitės, kad mes
vokiečių užimtoje Lietuvoj
iki šiol neturime lietuviškų
laikraščių it' pasikakiname
tik vien vokiečių valdžios
leidžiamuoju organu “Da
bartis?” Lietuviai -pabėgė
liai Rusijoj turi net ketu
ris
laikraščius,
kuriuose
liuosai gina savo reikalus,
o mes Lietuvoj neturim
, nei vieno.

Spaudos stoką dabarti
niame laike, žinoma, mes
atjaučiame kur-kas skau
džiau ne kitados, ne vien
iš žingeidumo, kad neturi
me ką karės laiku skaity
ti’ bet mums reikia susižinojiiųę, ^rędos ir paguodos
šelpime Dadaujančių, gel
bėjime ligonių, atstatyme
ukių, reikaluose mokyklų...
p čia viskas suvaržyta, vis
kas suparaližuota.

SUVALKŲ GUBERNIJA IŠ
SKIRTA Iš SKAIČIAUS
LENKIJOS GUBERNIJŲ. '.po"XLoZiZIr vnd

i niaus pasilikusieji LietuIki šiol Suvalkų guberni voje leidėjai ir rašėjai pir
ja buvo priskaitoma prie miau Išėjusiųjų laikraščių
Lenkijos gubernijų. Dabar “Viltis”, Lietuvos Žiniž”
kaip praneša Varšavos lai ir k. tuoj kreipėsi į vokie
kraštis
“Deutsche War- čių valdžią, kad leistų vė
schauer Zeitung”, Suvalkų la spausti lietuviškuosius
gubernija nuo gegužės 1 d. laikraščius. Prašymus at
1916 m. tapo pridalyta prie naujino šen ir ten po daug
Lietuvos gubernijų.
kartu; bet Vis veltui. Nevien laikraščius, vokiečių
valdžia
gina lietuviams
spausti ir kitus raštus...
Laikraščiai
praneša,
kad
taip kad faktiškai mes tu
Prie Verduno vokiečiai
daugiau paėmė francuzų apka pastaraisiais laikais vokie rime
Lietuvoje
antrąjį
sų Tbiaumont sodžiaus apy čiai Lietuvoje pradėjo mė draudimą
lietuvikosios
linkėse. Paimta nelaisvėn 78.V tyti proklamacijas, šauk spaudos, kaip kitados bu
francuzai ir 15 kulkosvaidžių dami gyventojus užsilaikyti vome turėję
prie rusų.
Kitose vietose aplink Verduną kuoramiausiai, nedaryti jo Draudimas yra taip aštrus,
nesama atmainų.
kių priešginimų
vokiečių kad ne vien Amerikoje ar
valdžiai. Už atsakantį už kur-kitur spaustų lietuviš
silaikymą vokiečiai
žada kų raštų vokiečiai į Lietu
atiduoti valstiečiams
val vą neįleidžia, bet jie drau
diškas rusų žemes.
džia Lietuvoje pardavinėti
Daug Airijos gerųjų sūnų
net Tilžėje gotiškomis rai
už tėvynės laisvę savo galvą
dėmis spaustus laikraščius,
padėjo. Kaikurie bešališkieji
ko ir laikuose rusiško spau
anglų laikraščiai giria jų di
,dos draudimo nebuvo.'
dvvriškumą ir pasišventinu
Valdžios laikraštis “Da
savo tėvynei.
Rusų laikraščiai prane bartis”, kurį Kaune rašo ir
Beto tie anglų laikraščiai
negali atsigerėti kaikurių ai ša, kad viename Panevėžio leidžia Prūsų oficieriai ir
rių kunigų pasielgimu.
priemiestyj
sprogo pože- uniformuose apsirėdę ka-

VANDENINĖS LAIVĖS. DAUGIAU APKASŲ PAĖMĖ
“Koelnische Zeitung”
VOKIEČIAI.
VOKIEČIAI LIETUVOJE.
praneša, kad buk vokiečiai
dabar turį tokias pavandeninės laivės, kuriomis gali
ma suvažinėti į Nevv York’ą ir atgal be sustojimo.
Iki' šiol pavandeninės lai
vės negalėjo į tolimą kelio
nę leisties.

nors skaityti, bet skaito su
neapykanta,
o daugelyje
vietų stačiai
“Dabarti”
boikotuoja, kiti, kaip lai
kuose rusiškojo spaudos
persekiojimo pradeda skai
tyti lenkiškus laikraščius,
nes saujalei Lietuvos len
kų leista turėti bent vieną
Vilniuje laikraštį,
kuris
eina, teisybė’ po cenzūra,
bet nėra valdžios, taip kaip
“Dabartis”. Lenkams lei
sta parsisiuzdinti laikra
ščius ir iš užrubežio, kaip
va iš Poznaniaus. Kaip di
delė yra žmonių neapykan
ta prie “Dabarties”, gali
ma matyti ir iš žinių, pra
neštų pirmiau iš kito šal
tinio, kad daugelis lietuvių,
net kaimiečių,
pramoko
skaityti laikraščius gotiško
mis raidėmis, bi tik nes
kaityti valdžios
“Dabar
ties”.

AIRIJOS DIDVYRIAI.

SPROGIMAI IR GAISRAI
PANEVĖŽYJE.

Jei gausite šitą mus raš
telį, protestuokite jus prieš
vokiečių pasielgimą,
ką
mums draudžia turėti sa
vo laikraščius! Lenkai Len
kijoj,
žydai Lenkijoj ir
Lietuvoj veik kiekvienam
didesniame mieste turi po
savo organą, tik lietuviams
vis viskas ginama.
Rusai draudė mums spau
dą, o dabar draudžia vokie
čiai!
Paskui-gi jie patys
prieš pasaulį kalba,
buk
lietuviai turį menką lite
ratūrą, pas juos esą daug
analphabetų...
Praneškite
pasauliui teisybę.
Lietuviai iž užimtosios
vokiečių Lietuvos.

Šitas laiškas buvo sių
stas per ranką p. Savickio
Liet. Dr. Atst. Kopenhagene.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
visokių ženkleli/
draugystėms, o
ypatingai: k o
kardų, gotikų
čių, metaliniu
anameliuotų i i
padengtą celių
loid’u, tarpų,
vėliavų ir karti
nų.
Man

pg vaitot

darbui atlieku
artistiškai.

M. A.

Norkūnas
166 Molrose Street, Montello, Mass.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink D*re Rlthier'lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ"
26e. Ir 50c. buteliuku vitou aptlekou arba
staliai nuo

P. AD. RICHTER
’• VViihlngton Street,

se
ti
ir
ir

CO.

Ncw Ybrk. N. Y

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

<< Draugo” Adm.
30 d. IŠMĖGINIMUI
DYKAI.
ir primokamas persiun
timas dėl naujo 1916
“RANGĖS”
dvira
čio (baicikelio). Rąžyk
tuojaus, kad gauti mu
sų didelį katalogą
ir
specialį pasiūlymą. Stebukingi pagerinimai.
Nepaprhsti
pasiūly
mai 1916 m. Jus nega
lite pirkti, negavę mu
sų vėliausių išlygų.
Bukit “Važiuojančių Agentų“, ir
padarykit didelius pinigus su dvira
čiais ir reikmenimis.
Gauk musų
lengvas išlygas dėl pavyzdinio “Ranger”. šinos ir reikmenis ir iskas dėl
dviračio pusiau paprastos kainos. Ke
letas vartotų dviračių $3.00 iki $8.00
pardavimui.

Kas iš West Side’čių užaisakis
“DRAUGĄ”,
užmokėdamas
$3.00, gaus dovanu
didžiausį
Amerikos
lietuvių “Metraštį”
per mane
metams
dieraštį
trba per metus dvisavaitinį lai<raštį ‘Tikyba ir Dora”.
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
štisius metus dienraštį •‘Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį
“Žvirblį”.

Nauduokitės gera proga I
P. CIBULSKIS,

JUS

A

Reikalingi agentai visuo

Svarbi žinia Wast Sldiačiams.

2112 W. 21 PI.

3

MEAD CYCLE CO.,

Chioago, UL

Dept. A.—334,
CHICAGO.

Pearl Queen

GALETE ISAUGITI

PLAUKUS

Koncertinos

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Ar plinka Jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais Ir
limpanti jie?
Ar randas plalskotes, niežas odos galvos?
Ar plinkl, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga.
tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete
lluostrota knygute jusu prlgemtą kalba:
“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'!? Išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius sava
ite turėti grąžius plaukus.—ŽIU plauk.uat.''
—Banda.—ir dekavoues uuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plalskotes ir augina gra
žius plaukus U« 10 centu arba krasos
markėms prislustus sykiu su Jusu antrašu.
Męs lšsluceme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
’nlon Laboratory. Box 537, Union,' N. Y.
NION LABORATORY,
Box 637, Union, N. Y.
.'Iučlu I dedamas 10 centu dėl apmoiimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
n tojaus Jusu dolerine dėžutė Calvacura
1 Ir knygute “Teisybe Apie Plaukui.”
’asiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

78 — 102 raktų oktavoa ir trlgnb
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
sų geriausių muzikantų Suvienytos
Valstijose.
Pražyk mūsų katalogo, jis yTa veltui

Geargi & Vitak Music Go.l
4663 Gross avė.,
CHICAGO, ILL

LIETUVIŠKA

BANKA

TpWN OF LAKE SAVINOS BANK
Joieph J. Elias, Savininkai.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimami pinigus l Banks užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
rocenta ratomia ant metų. Siuučiame pinigu*
visai dalia avieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šlfkortes ant visų
elnijų ( krajų ir iš krajaus, taipgi tikietuiant
geležeukelių po visa Amerika ir Europa
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reiksluole ypatiikai Ir per laiškus.
Tik kreipkitės
giršmlnštu antrašu

r

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes g va rantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai Į5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJS

THE HI9ERNIAN
BANKING ASSOCIATION
(KUSTA VSST M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA RALLB IR ADAMS ET.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant ubo V LENO DOLERIO ir d««glaa, ai karinos niekam 3 nsoiimSias ant metų, karį prids

dam kas pašė metų.
rakarab
Atdaras tubatos Vai

aso 6-tos iki 8-tos vsl. vakaro
REAL ĖSTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propane* ant komisijos; tfko(«kt^oj«
mndae ir prifiari properte«| psrdaods geros vertės Tiorgt^sa,
Protina pinigas ant įtaisyt o ••vssėių (propeHHų)

EMMEMEBOMEMMCEBMMEMHEBnEHmg
PLATDTKITT 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 c. Galima
gauti pas:

KUN. J. J.

KAULAKĮ,

324 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA
arba

“DRAUGO” KNTGTNR,
1300 W. 4flth st,

OHIOAGO, ILL

Birželio (June)

SAVAITINIS DRAUGAS

1916. N. 23

=
federalei valdžiai. Taip ra tie jį gerbia. Klebono rū praneša, kad Saksonijoj vi
šo “Chicago Daily Ne\vs” pestingumu čia plačiai pa- si vyrai nuo 30 metų, kurie
siskleidęs
ir
dienraštis nenori vesti, privalo mokė
iš birželio 12 d. š. m.
“Draugas”.
Visi noriai ti pabaudų. Ši pabauda pri
X.
kasmet
skaito. Socialistų ir laisva valo būt mokama
manių šiukšles čia visi me kol neapsivėsi arba kol ne
numirsi.
verks
ta į šalį.

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO
AMERIKOJE
£•***»*»*»»»«»*»«»»»»»»»>»

;

cialistai negirdi to
mo, jie kliudo
sumažinti
tuos vargus!
Jus, socialistai, savo laikraščiuose, savo prakalbo
se, savo susirinkimuose su
siriesdami šaukiate, kokie
r jus esate vargšų prieteliai.
Kai kurie tamsuoliai buvo i
Nuo Vištyčio kalnų iki tai jau ir įMkėję. Bet ši
Baltijos jurų musų vargšė tie pasibaisėtini jūsų dar
tėvynė Lietuva, liko sunai bai, tas ardymas vargšų šel
kinta. Gaisrai nušlavė musų pimo, kurį jus taip įnirti va
sodžius, arnotų kulkos iš rote, visa tai šaukia dar gar
rėksnius ii
griovė musų bažnyčias, iš siau už jūsų
ardė musų miestelius, iš- kiekvienam su pirštu rodo,
rausė musų laukus. Lietu kad jus, socialistai, esate
va tai milžiniški kapiniai, vargšų neprieteliais, vargų
palaikytojais,
išvagoti apkasais,
apsėti ir skurdo
kulkų skeveldromis, aplai musų» vargšės lietuvių tau
tos ardytojais.
styti krauju ir ašaromis.
Dėlto mes žemiau pasi
Po tuos kraujais pasisiu
vusius tyrlaukius vaikščio įrašiusieji darbininkai kvie
ja liūdni išblyškę, sudžiūvę, čiame visus savo draugus
nebeduotiem
pusgyviai gyventojai. Juos darbininkus,
pamatęs manytumei, jog tai socialistams save mulkinti,
numirėliai, iš grabų atsikė moc kviečiame visus pažint:
lę. Bet tai nenumirėliai, tai socializmą, tą musų baisųjį
bado ir vargo nukankintie neprietelį!
Mes pasmerkiame visa
ji musų broliai, musų sese
ris, musų žmonos, musų se širdžia tą bjaurų griovime
darbą, kuri varo socialistai
nučiai tėveliai.
Kiti musų broliai ir sese mes atsižadame socializmo
ris liko išvaryti iš savo žu- amžinai.

ROCKDALE, ILL.

Miestelis nedidelis. Yra
keletas dirbtuvių ir dirba
ma labai gerai. Kai kurie
larbininkai
geras algas
'auna. Lietuvių yra ne ma
žas būrelis. Turi nuosavių
bažnyčių ir labai darbštų
/isų mylimų klebonų, gerb.
am. Baltutį. Klebonas šil
iuką su parapijonais ir ši

Iš lietuvių verteivių čia
yra vienas mėsininkas, ke
turi saiiūnininkai ir vienas
barzdaskutis.
Daug lietuvių čia turi
nuosavus namus ir gražiai
gyvena.
Roekdale miestelis yra
už 32 mylių į vakarus nuo
Chicago.
Maudup.

Senovėje Grėkijos pie
tų krašte buvo maža val
stija Sparta. Tos valstijos
gyventojai stengės savo vai
kus į blaivus žmones išau
klėti. Kad atbaidyti vaikus
nuo gėrimo, jie rodydavo
savo
vaikams
girtuoklį,
kurs eidamas biauriai šli
tiniuoja, vartalijas po pur
vynus.
Parodę girtuoklį,
įvyks paklausdavo vaikų,
ar tu
nori būti tokiu niekšu'kaip
šitas girtuoklis, ar tu nori
volioties
kaip gyvulys po
purvynus, ar tu nori, kad
žmonės tavę taip niekintų
ir taip biauriai iš tavęs ty
činius ?

ĮVAIRIOS žinios
BEDIEVIŲ MOKYKLOJ.
Šveicarijoj

partijų.
Lapkrityj
prezidento rinkimai.

Lousannes

mieste socialistai įsisteigė
>au bedieviška mokyklų,
garsingojo bedievio Ferre•o vardu. Ta mokykla buo sutverta ir pastatyta
mlyg socialistų reikalavi
mų Ten buvo su didžiauplatinama
;iu įtempimu
icdievvbė, tikėjimo neapy;anta, auklėta vaikus į re'oliucionierius. -Taip auklėami vaikai visupirmu pa
telė revoliucijų pačioj mo
kykloj, ėmė daužyti moky
klos rakandus.
Jų inaloliausiu žaislu buvo prisilirbti molinių kulkų ir jas
aidvti mokintojui į galvų.
Žmonės suprato, kad so-

KAIP SPARTOJE VAIKUS
AUKLĖJO?

UŽLAIKYKIME KŪNĄ
ŠVARIAI. '

sęs tokiŲ paaiškinimų, įgau
davo tokį negirdėtų pasi
bjaurėjimų
girtuoklyste,
kad labai dažnai per visų
amžių nei įburnų svaigalų
neimdavo.

Laisvamaniu
žvėriškumas
Bedievių laisvamanių va
das Carranza, likęs Meksi
kos prezidentu- pradėjo to
kius katalikų persekioji
mus, kokie tebuvo tik pir
maisiais krikščionijos am
žiais.

Dabar ateina žinia apie
naujus to laisvamanių va
do žvėriškumus.
Vera Cruz’o vyskupas
Arcadio
Pagaza
Jalapo
mieste dirmavojo bažnyčio
je vaikus.

kos sostinę Mezico.
Čia
galvažudžiai
laisvamaniai
uždaro vyskupą į biauriausį kalėjimą, vadinamą Perrote. Tame kalėjime be
dieviai kankina vyskupą
reikalaudami, kad jis kai
kuriuos bedievius, Carran
zos šalininkus įšvęstų vie
nus į kunigus, o kitus į vy
skupus.
Kankinamas kalėjime' vy
skupas atsisako išpildyti
toki kraugerių laisvama
nių reikalavimą. Tie gi gra
sina už tai vyskupui mirti
mi.
Ar supranti, skaitytojau,
kokią “laimę”
ir laisvę
žmonijai suteikia bedieviai
laisvamaniai ten,
kur jie
šalies valdovais paliekti.

JAPONŲ KARIUOMENĖ
KINIJOJ.

Staiga į bažnyčią įsiver
Japonijos valdžia vėl iš
žia laisvamanių Carranzos siuntė du batalijonų karei
pasiųsti valdininkai, nuplė vių į Kinijos sostinę Peki
šo nuo vyskupo jo bažnyti- nu. Bijoma suiručių įnirus

Žmogaus kūnas apdengtas
Vaikas, prisižiūrėjęs to- uius rubus, suima senelį Į prezidentui
oda bei skūra. Oda labai yra kiam reginiui ir prisiklau-vyskupą ir išveža į Meksi- , jui.
svarbi žmogaus kūno dalis.
Žmogaus kūno oda turi labai
daug skylučių. Iš tų skylučių
sunkiasi prakaitas, riebumai
ir kitos kūno atmatos.
Dažnai laike ligos gydyto
jai duoda vaistų dėl prakai
A. J. Sutkus, P. Kazragis,
damosios šalelės, išblaškyti A. Jašmontas, P. Visgaila, P.
tavimo. Prakaitavimas labai
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusL
yra svarbus dalykas. Prakai
po tolimus Rusijos mies Paberžis.
Drūtais drobės apdarais
..................................
tuojant per odos skylutes kū
tus.
Ten jie skursta tarp
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
nas pasiliuosoja nuo nereika
svetimų, kurie nesupranta
rengta ir užgirta trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pa
lingų dalykų. į’er tas pučias
jų kalbos,
neatjaučia jų
gal angliškų sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
skylutes kulias gauna iš oro
skurdo.
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
reikalingas sau daleles. To
Tiesa,
vargšams šelpti
•ialistų mokyklų, stengias kiuo budu žmogus kvėpuoja
Dalis II
susitvėrė milžiniška Lietu
padaryti iš jų vaikų lau- dvejopu budu: (plaučiais
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
ir
vių Draugija
nukentėju
dnius
žvėris,
nustoję
ten
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
odos
skylutėmis?
Jeigu
tas
ST. CHARLES, ILL.
siems nuo karės šelpti. To
iš Trečiosios Laidos
eisti, ir ta socialistų be- visas skylutes’ užlipdyti —
je draugijoje darbuojas ir
Skylutės
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
Vietos angliškas laikraš lievių mokykla dabar žlu žmogus numirtų.
lietuviai kunigai ir svietiš
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dabs I. Kie
odoje
yra
netik
pas
žmones,
tis pranešė, kad iš šito mie go.
kieji lietuviai tėvynainiai.
tais drobės apdarais
ų
bet ir pas gyvulius. Daryta
stelio išnyko Jonas Ragaus
Kaip rusų
laikraščiai
tokie bandymai: Jauno par-Į
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dabs H. Su
kis. Paaiškėjo, jogei tai bu
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
praneša, ta draugija maiti
ši ūko odų nudažė dažais. To
vęs čia karštas socialistas
ky Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
kiuo budu visos jo uodos
na, šelpia ir globoja dabar
ir socialistų ir laisvamanių
skylutės liko užlipdytos.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
apie 120 tūkstančių vargšų
šlamštų platintojas. Būda
Rokiškės Dundulis karNudažyta
paršiuko
oda
ne
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
lietuvių pabėgėlių.
mas vedęs, rašo angliškai' :ų pačių barė,
kad jinai galėjo priderančiai atlikti sa
Užsakymus siunčiant adresuokite:
Bet štai atvažiuoja so
laikraštis, jis prisimeilino įeturi savo namuose tvar vo užduoties ir jis nustipo.
cialistų parkviestas
An
Draugas Pub. Co.
prie vienos merginos ir ją ios. Sako:—Mano pačiut, Užtat odos švarumas labai
drius Bulota su savo palyužkrėtė
savo...
laisvąja įas tave graži tvarka. Štai yra svarbus dalykas palaiky
1800 W. 46th Street,
Chicago,
dovini..
Važinėdamas po
meile. Ragauskio žmona tai narškiniais reikia vilkties mui žmogaus sveikatos, kuo
Ameriką tas vyras išsijuo
met oda švari, skylutės ne
patyrusi, norėjo suareštuo r negaliu!
sęs dergia ir šmeižia Drau
užterštos, kūnas tuomet liue
ti savo “meilužį”. Bet tas
— Kasgi yr?
giją nukentėjusiems
dėl
suspėjo laiku išdumti sa
— Nagi žiūrėk.
Vienų sai garuoja, ir prašalina iš
karės šelpti. Jis dergia ir
vais keliais. Jam neatsilie marškinių kairėji rankovė savęs ir pasiima tai kas rei
šmeižia tą draugiją, kuri
kia. Kas nori būti sveiku —
piant ir nesugrįštant,
jo uplvšusi,
o kitų marškitas pirmučiausiai privalo šva
priglaudė tūkstančius ver
žmona teisman įnešė persis įių dešinesės rankovės viriai užsilaikyti savo kurių.
kiančių lietuvių, našlaičių,
kyrimui bylų.
;ai nėra.
Idant užlaikyti švariai sa
kuri peni badaujančius mu
— Tai čia didelio daikto! vo kūnų reikia dažniausiai
Ar
tai
čia
kas
stebėtino,
sų, senus tėvelius*
kuri
jei socialistai iš teorijų pe Vpsivilk kartu abejais, tu- prausties. Prausties privalo
nušluostė ašaras nuo skurdo
’ėsi abi rankoves geras! — me su muilu. Geras dalykas
reina praktikom
žūstančioms
musų sese
CORK TIP
itsakė smarkiai Dundulie yra ir vanios.
Vertėtų kas
lėms, kuri išgelbėjo tūk
B. N. nė.
savaitę maudyties šiltoje va
stančius musų brolių lie
I Tūkstančiai
Dundulis, pamatęs tokį ldoje. Japonai maudosi kas
tuvių nuo baisios bado mir
pačios smarkavimą, nusi dien Vanioje, užtat jie ir yra
Ruko
ties.
tokie miklus.
leido ir tarė:
Šmeiždamas tą draugiją
Geriausia savo kūnų gali
— Kasgi su kvailu išteks
Bulota
mažina
aukų
ma nuvalyti pirtyse. Žydų ti
ginčvties...
kyba net verčia eiti sykį į
plaukimą,
jis ardo var
J. V. K—s. .
Tabakas — Geriausias
savaitę į pirtį. Šalti maudy
gšų šelpimo darbą.
Kar
Sujaukimas — Puikus
mai upėse ir ežeruose ne tik
tu su Bulota,
tartum
Cicero, 111., krasos
ins
WILS0NAS NUSKIR
,
Skonis — Nepaprastas
valo
kinių,
bet
ir
stiprina,
ap

į kokį pragarinį
chorą pektorius areštavo krasos
TAS KANDIDATU Į S.
Rūkymas — Vėsus
saugo nuo peršalimo.
Gerai
susidėję, lietuvių socialis stoties No. 2 klerkų, WalV. PREZIDENTUS.
Kvepėjimas — šiaunus
retkarčiais ir namie apsipilti
tų laikraščiai
rėkia, kad terį J.G., žinomų lietuvį so
Padarymas — Tobulas
šaltu vandeniu, bei patrinti
tik nesiųsti aukų tai drau cialistų, už pinigų pasisav
St Louis, Mo., pasibaigė patrinti kūnų rauk šluosčių su
PAR5I01TOA VISUR
gijai. Mat ji ne socialistiš- nimų. Klerkas pardavė už demokratų partios tautinė
vilgyta šaltame vandenyj.
ka. Varydami tokį pasmer- $2,400 perlaidų (money or- konvencija. Dabartinis pre Žodžiu sakant, norint užlai
Kuponai kiekviename
ktiną griovimo darbą, socia ders) į Europų ir tuos pini zidentas VVilson išnaujo su kyti švariai kūnų, reikia kuopakelyje.
listai su savo Bulota- kliu gus
praleido
politikinei važiavusių delegatų
dažniausiai
prausties,
mazgovien
Geri dėl piniyų arba
do sumažinti vargšų lietu agitacijai. Perlaidas pirkę balsiai nuskirtas kandidatu ties. Tuomet ir sveikatų ge
puikių dovanų.
vių skurdą.
daugiausia italai, siųzdami į Suv. Valstijų prezidentus. rėja, ir pats žmogus jauties
Rašykite prašydami dovanų kataliogo
Temaldauja
našlaičiai pinigus savo tėvynėn. Su Dabartinis
vice-preziden- gyvesniu, vikresniu.

ARGI NE SOCIALIS-

Yuan-Ši-Ka-

Mokykloms Vadovėliai.

25c.
35c.

15c.
25c.

35c.

25c.

GRAIŽI TVARKA.

35c.
75c.

111.

CIGARETTES

NEBO

AREŠTUOTAS SACIALISTAS.

verkdami nors duonos kąs
nelio, težudo skurdas musų
brolius ir seseris, tesityčioja piktoji mirties šmėkla,
stovėdama prieš akis musų
vargšų tėvelių, lietuviai so

imtas socialistas paleitas po tas Marsliall taippat išnau
$3,000 paranka. Pasižadė jo nominuotas į vice-prezijęs pinigus sugrąžinti. Nuo dentus.
lapk. 1d. 1915 metų. W. J.
Dabar prasidės visoj šaG. perlaidų pardavęs
užlsj politikinės agitacijos
$2,600. Bet $200 sugrųžinęsrepublikonų ir demokratų

Kodėl?

PABAUDOS MOKESČIAI
NEVEDUSIEMS.
“Berliner

Coffes Mill.

140 whole eonpona.

SHahway Automatic
Ligbter.75wholecoupooa

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.
P. LnriUarH Ca. Ine.

Ėst. 1760

Aea EithUlav Aiarm
Clock. 275 arholocoupons

Tageblatt”

•n.

5

SAVAITINIS DRAUGAS

Birželio (June) 22, 1916. N. 25

liuose katalikiškuose laik dą kiekvienas prisirašė ir
raščiuose kaipo: ‘ ‘ Darbi kokio amžiaus; paskiau pa
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
ninke”,
“Žvaigždėj” ir gal tuos reikėjo išskaitliuo“Katalike”. Pasekmės bu ti, kiek kuriam pareina mo gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
vo skelbimus pusėtinai ge kėt miėnesiui apsaugos pa tikrinimą.
ros, iš to susiorganizavo ke gal metus prisirašymo. Tą
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
lios kuopos ir prisirašė ne syk iš to sąrašo rašyta pra
nešimai kiekvienai kuopai nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
mažai sąnarių.
k) Pagamintas istoriškas su pažymėjimu, kiek ku
4-as Vald. susirinkimas
buvo laikytas 19 d. sausio, straipsnis apie Su-mą į Ka riam sąnariui paeina mokėt.
1916 m., centro raštinėje, talikų Metraštį 1916 m.,- Čia vėl buvo daug keblu
Baltimore, Md. Nutarta at taipgi įdėtas Su-mo paskel mo, kol susitvarkė, kaikurie
savo metus po kelis syk mai
idaryti keletą naujų, “ac- bimas.
nė, kiti priešinosi priimti
count” kituose
bankuose.
l) Paskirtos specijališkos
mokėti tą mokestį, na, ir
Taipgi buvo galutinai tar dovanos už
prirašinėjimą
tasi išimti pinigus iš Edv. naujų sąnarių; laikas dova buvo tokių, kurie atsimetė,
banko sumoje $10,000
ir noms buvo nustatytas nuo bet sulyginant su skaičium
Prie Ashlaad Avė. ir 47 gatvfc
sudėti į kitus bankus ant rugpjūčio 1915 m. iki sau organizacijos sąnarių, tokių
buvo neperdaugiausiai. Mo
didesnio nuošimčio. Bet vie sio 1916 m.
*
kestį nuo metų pradėta
nam iš Cent. Vald., turin
čiam reikalą su Susiv. iždu, m) Buvo sutvarkytas sky rinkti nuo 1 d. sausio, 1916
nesutikus ir grieštai atsisa liūs Susiv. reikalų organe: m., įėjus tai reformai į galę.
kius, tas dalykas paliktas dėl antgalvio buvo parūpiu-. Buvo tokių daug, kurie išSUSIVIENIJIMO LIETU konstitucijos sutaisymui
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka |
ta
tam
tikra
klišė
ir
visi
kart
visai
nemokėjo,
laukė,
iki šio Seimo. Nutarta duo
VIŲ RYMO KATALIKŲ
vakarus nuo Stock Yardų. _
2-as susirinkimas Centr.
reikalai
tilpdavo nore ir nemanė Susiv. ap
ti padirbti kiti sąnarystės Susiv.
. AMERIKOJE.
Vald. įvyko 27-28 d. liepos
leisti; kaikurie dar ir dabar
paliudijimai, sutaisyti tek prie vietos.
1915 m., mieste Brooklyn’e,
n) Su-mo pinigai, korio laukia nežinia ko, gal ma
Šie prabėgusieji metai, N. Y., kuris buvo šaukia stą ir pritaikinti pagal for
no, kad nereikės prisitai
mą, reikalaujamą valstijų, yra laikomi ant rankų, b
po 30-am Seimui bene bus
n
mas irgi delei reformų. Ta
pavesta atlikti centr. sekre vo permainyti nuo p. Bur kinti reformoms. Taip tai
svarbiausieji Susivienijimo
me susirinkime aš persta toriui. Šiame tai susirinki bos vardo ant Susiv. vardo. įvesta išlygintos mokestįs.
istorijoj, kaipo reformų me
Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaitės, skaitykite ir pla
čiau sutaisytą naujos kons
o) Atidaryta nauji “atme
iždo
globėjai
peržiurėjo
tai. Nors reformų įvedimu
tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tik
Kas link
įvedimo Lėšų
titucijos projektą, iš kurio
count”
šiuose bankuose: Fondo. Šita reforma buvo
ir
Susiv.
sekret.
su
iždinin

buvo pradėta rupinties nuo
vienos doleriai o prisijuoksite daugiau, negTi už dešimtj
pasirodė, kad senosios kons
Luzerne'Co. Nat’l
Bank,
ko
kningos.
lolenų.
Žvirblis” su linksmomis ir juokingomis nau
pirmiau ir keletas iš jų jau
sunkiausiai
įvykinti.
Ne
titucijos taisyti neužsimo
Wyoming Nat’l Bank ir
Taigi
Centro
Valdybos
likosi pravesta prieš tai,
dėlto, kad butų buvę per
jienninis aplankys jūsų namus kas - mėnuo. Užmiršite su
ka, bet prisieis ištisą kons
The Slavonic Deposit Bank,
buvo
atlikta
pereitais
me

betgi šiais paskutiniais me
daug darbo, ar kokia kitą
sus vargus ir nelaimes, kuomet paimsite į savo rankas
tituciją rašyti per naują
eisi Wilkes-Barre, Pa.
tais
štai
kas:a)
Sutaisy
tais
įvesta visusvarbiau- Čion-gi vėl tas darbas buvo
sunkenybė, bet vien dėlto,
“Žvirblį”. Visi tie namai, kuriuos lankys “Žvirblis”, va
p) Vardu Susiv. parašy
ta,
parašyta
ir
išversta
į
sios ir visusunkiausios, taip
kad nebuvo išsyk gerai nus
dinsis šviesus ir džentlenioniški — kaina pavienių N.N.
suverstas ant mano pečių
tas prašymas £/v. Tėvui rei
anglišką
kalbą
nauja
Susiv.
10 centų. Reikalingi agentai, kurie nuo kožno dolerio
kad jų įvedimų pajuto netik
tatytas, užtai, kad Lėšų Fon
ir tai, kad butų atlikta tas
kale išgavimo lietuvio vys
konstitucija;
taipgi
atspaus

gaus po 25 centus; o kas suras daug metinių prenumera
das surištas su kontroliavi
pati organizacija, bet kiek kuogreičiausiai. Šitame su
kupo Amerikoje.
dinta
1000
egz.
liglaikinės
torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po
mu organo. Nore apie refor
vienas Su-mo sąnarys. Tos
sirinkime taipgi buvo nu
p) Išduota
įgaliojimai
vien
lietuviškoj
kalboj.
5
dol. dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškius adresus
mas buvo gana plačiai ra
galutinos
reformos,
apie
tarta, kad sąnariai butų pri
nuo Susiv. Tautos Tarybos
b) Parašyta ir atspaus
kurias čion užminiau, kaip
šyta ir aiškinta organe pa
imami į visus skyrius iki
“Žvirblio" Kaina Angliojoj 5 šilingai.
atstovams,
iškeliavusiems
dinta
Vaikų
skyriaus
kons

gerb. atstovams jau žin’oma
baigoj pereitų metų; buvo
50 metų amžiaus, todėl buvo
titucija kartu su mokesčių ištirti padėjimą nukentėju parašyta visa eilė infonnabuvo tai:
Išlygintos visų
dapildyta mokesčių lentelė
sių nuo karės lietuvių I ’uro
lapeliais, 3000 egzempl.
cių apie Lėšų Fondo mokes
sąnarių mokestįs pagal am
ir įdėta tas į konstituciją.
poje.
c)
Sutaisyta
ir
atspaus

tis į organą. Bet vis daugu
žiaus sulig naujos priimtos
Box 576
Forest City, Pa.
Be konstitucijos nieko ne
Prie centro sekreto v: aus
dinta
sąnarių
mokesčių
mas nesuprato ir dar nesu
lentelės; įsteigimas Lėšų
buvo galinta pradėti su re
kningelės 15,000 egzemplio- veikimo, šalę paprasto dar pranta, dėlto, kad suprasti
Fondo ir nauja Susiv. kons
gistravimu čarterio, todėl ir
bo, kaipo sutraukimo s i .ti
nenori. Randasi tokių kuo
titucija su priedu atskira
(• i
skubintasi. Ištisa konstitu rV*
riu mokesčius į centr.. knin
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
d) Sutaisyta ir atspaus
pų kurios į Lėšų Fondą mo
vaikų skyriaus konstitucija.
cija, taipogi ir vaikų konst.,
gas, vedimo sąskaitų, išra
kesčių visai nemoka, kaip:
dinta nauji sąnarių paliu
Nors jos taip svarbios, kad
buvo sutaisyta ir parašyta
šymo ir išsiuntinėjimo padijimai, pritaikinti pagal
76 Connerton, Pa., 157 W.
ant jų rėmėsi, imant iš fi
į mėnesį laiko. Taigi kaip
iudijimų, skelbimo apys
formą ir teises, valstijų rei
Pullman 111., 164 S. Man“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
nansų pusės, visos organi
greit tas buvo atlikta, su
kaitų sąnarių, iždo; sula.,
batomis.
kalaujamas, 5,000.
chester, Conn., 177 Waukezacijos likimas ir ateitis bei
šauktas 3-as vald. susirinki
sinėjimo raportų valstijoms,
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
sąnarių gerovė, vienok jų
gan, III. Taipgi daugelis mo
e) Atspausdinta Susiv.
mas 1 d. rugsėjo, 1915 m.,
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
davinio informacijų
h ma
vykdintojams išpildžiusiems
ka tik po 5c. į minėtą fon
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
irgi į Brooklyną. Čion išti lėšomis kninga Lietuvių ir riams ir kuopoms, atsaki
Seimo nutarimus, tai yra
dą,
norint
ir
nėra
vienos
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
sas konstitucijos projektas Lenkų Unija ir išsiuntinėta nėjimo laiškų ir vedimo vi
dabartinei Centro
Vald.,
šeimynos
sąnariais;
tai
da

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
buvo perkratinėtas, patai kuopoms; buvo pridėtas į- sų kningų, prisiėjo daugiau
visame
pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
ro remdamiesi tuo, buk ne
prisiėjo patirti truputį ne
sytas ir priimtas. Rankraš žanginis straipsnis nuo Su šiai dirbti prie vykinimo
sitikimus.
moką skaityt, arba stačiai
malonumų,
pasipriešinimų
tį prisiėjo perrašyti ir iš siv. ir Susivienijimo pas pernai
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
priimtų
reformų,
atsakydami, kad mums or
užgauliojimų, ne tik iš pu
kelbimas.
dailių
vaizdelių ir apysakaičių.
versti į anglišką kalbą kas
taipogi prie registrą vinu
gano nereikia. Yra ir to
sės vienučių sąnarių, bet
“
DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
buvo pavesta irgi man-atlik
f) Pagaminta 6 kopijos čarterio. Čion galiu priminkių kuopų, kurios prisiun
ninkui svarbu,
naudinga,
indomu ir
kuopų ir net nekuriu aps
ti. Ant greitųjų perrašius ištisos konstitucijos ir pa
kas buvo veikiama prie
supranta
m
a.
kričių.
i
tė adresus
ir
organas
rankraštį, pasiųsta Susiv. siųsta dėl registravimo čar reformų vykinimo
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
jiems siuntinėjamas,
o į
Kaip ten nebuvo, minėtos advokatui dėl peržiūrėjimo, terio į šias valstijas: Conn.,
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
Prie išlyginimo
mokes
reformos likosi įvestos, nors ar viskas sutinka su valsti III., Oliio., Mass., ir Nc\v čių:- Kadangi daugelio se-, Lėšų Fondą moka tik po
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platvkite “Darbininką” ir jo leidinius.
dar ir neįėjusios į tikras, jų teisėmis; pastarą jam už Jersey. Iš šitų Mass. vals nųjų sąnarių nebuvo paduo 5c. Kitos kuopos nors ir or
negauna;
būtent:
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
normales organizacijos gy tikrinus, kad taip, urnai iš- tija atmetė dėl pirmiau mi ti metai prie prisirašymo, gano
i $3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
2-rą,
4-ta,
14-ta,
25-ta,
70venimo vėžes, nes tas palie ašyta keletas kopijų ant nėtų priežasčių; į likusias tatai pirmiausiai
reikėjo
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
ka užduotim ateities, visgi •ašomosios mašinėlės ir vie gi valstijas visos reikalau sužinoti tų sąnarių metus. ta, 86-ta, nekuriu vos tik
Centro Vald. jaučiasi išpil la iš lietuviško teksto pa jamos popieros ir visi doku Prisiėjo išrašyti iš centro po kelis adresus yra pri
Adresas:
siųsta.
džiusi savo priedermes ii justa į ^organą dėl paskel- mentai yra pasiųsti ir bent sąnarių kuiligų jų vardus
“DARBININKAS”
atlikusi darbą kiek buvc »imo, o kitos, angliško teks- dieną tikimasi išgauti leidi ir pavardes ant listo. To
Taigi Lėšų Fondas nors
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
galima ir kiek leido aplinky ;o, pasiųsta su aplikacijom mą, kadangi jos visos pra kių sąnarių susirado apie ir įvykintas, bet nesutvar
bės, kaip bus matytis iš to
valstijas delei pabandymo nešė, kad musų konstituci 1800. Paskiau reikėjo rašy kytas kaip reikia ir nebus
limesnio mano šio praneši registruoti čarterį. Taipgi jų sutinka su minėtų vals ti pranešimus kiekvienai galima sutvarkyti, kol ne
au buvo renktasi ir prie tijų teisėmis ir, kad jos ne kuopai su vardais ir pavar bus pataisytas. Sutvarkyti
mo.
,
Moksleivis
pausdinimo, nes jau ir kai- suranda nieko užmesti, dėl dėmis minėtų sąnarių ir pa negalima dėlto, kad iš cen
CENTRO VALDYBOS
ia už spaudą buvo suligtą. ko negalėtų išduoti leidimą. reikalauti, kad kuopų sek tro negalima žinoti, kiek
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
VEIKIMAS.
OROANAS
Bet kuomet gauta praneši
g) Išduota paskola
ant retoriai į tam tikrą laiką kurioj kuopoj raudasi šei
Kadangi pastarasis Sei-pnas iš Mass. valstijos insur. hipotekos Šv. Kazimiero Se sužinotų jų metus, sužymė mynų ir koki sąnariai į ko
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis
mas, kaip minėjau, priim departmento, kad ji griež serų Vienuolynui 23 d. lap tų ant pranešimo lapo ir kias šeimynas priklauso. Ir
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
damas kelias svarbias ir ga tai atsisako musu Susiv. į- kričio 1915 m. Pinigai tai gražintų į centro raštinę. Ne antra dėlto, kad nustaty
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 c.
na sunkias reformas, kurių registruoti savo valstijoj paskolai paimti iš Merch kurios kuopos atliko gerai, ta skirtinga mokestis to
Užsisakyk tuojaus:
įvykdinimą pavedė atlikti delei šių svarbiausių prie ants Banking Tmst
Co., kaip buvo reikalaujama, ki fondo skaitantiems ir nesMahanoy
City,
Pa.
Hipote
 tos atsisakė tai padaryti, o kaitantiems organą, kasda
dabartinei Centro Vald., to žasčių: a) kad seni nariai,
43 Chapel St.
Westfield, Mass.
ra
dėl pastaroji ir rūpinasi, tai yra, kurie mokėdavo imi ka 5-kiems metams.
dar kitos, tai ignoruodamos, ro keblumą išdavime
h) Įvesta naują tūbelė ir nesigailėjo net gatvinių žo porto iš Susiv. stovio val
kad pavestą jai Seimo už senovei, turi mokėti pagal
duotį atlikti kuogeriausiai. naują lentelę nuo dabarti išlygintos visų sąnarių mo džių išvadinti centro sekr. stijoms.
Tuojaus pasibaigus 30-tam nių metų, arba sumokėti ne- kestis pagal metus senumo ir visą Centro Valdybą. Ap
Skaitančiųų organą šiuo
i) Įvykintas Lėšų Fon lankius sugražintus prane
Seimui, tą pačią dieną ir toj damokėtas per tą laiką mo
tarpu randasi 5,220 sąna
pačioj svetainėje
Centro kestis; b) kad buk 4-to sky das, bet kol-kas nėra gerai šimus, reikėjo sužinoti, kuo
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslap/ų
rių.
Vald. turėjo trumpą susi riaus mokestis sąnariams sutvarkytas, kadangi lai- met jie prisirašę, ir kiek
didumo. Kainuoja metams 50 c.
rinkimėlį apkalbėjimui su virš 40 mėty amžiaus yra kantres pereitų metų Seimo tuomet turėjo metų. Prisi
Tuos kvoterius, ką per
Adr u jas:
dar sakė i m įtarimo, sutvarkyti jokiu ėjo išieškoti tai iš senųjų nai metų Seimas buvo nu
tvarkymo darbo vykinimui permaža, na, ir
reformą. Ten pat likosi pa buk daugiau ko tai truks-budu gerai nebuvo galima centro kningų; paskiau rei- taręs, kad visi sąnariai su
verta man rupinties regis ta, bet šios svarbiausios, j) Pagaminta paskelbi- kėjo padaryti ištrauką ant mokėtų padidinimui iždo,
Shamokin, Pa*
28 Cherry St.
•V' *
Taigi
matant,
kad
gal
darniai
ir
garsinta
Susiv.
kelisto
visų
Susiv.
sąnarių:
ka
tai dar didesnė pusė
travimu čarterio ir naujos
kaip ką konstitucijoj prisi
eis taisyti,
konstitucijos
spauzdinimas atidėtas to
lesniam
laikui,
o tuo
tarpu atspauzdinta
1000
egz. liglaikinės dėl žinios
tuopų viršaičiams vedime
Susiv. reikalų.

Visados daryk biznį su banka,

KURI YRA BANKA

RAPORTAS CENTRO
SEKRETORIAUS
31-AM SEIMUI

Peoples Stock Yards

STATE BANK

‘tekilus arti $6.003 00 0
Pa nlstljoi priežiūra.

Skaitykite “ŽVIRBLĮ

“ŽVIRBLIS”

“DARBININKAS”

■ 75c-

“Moksleivis”

*

“Tautos Rytas”
Rev. J. Valaitis

1
i

/
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SAVAITINIS DRAUGAS

rių nėra sumokėjusių iki šių 1916 m., bet da iki šiol
r šiol.
nėra gauta raporto kopi
Speciališkas kningas dėl jos apie rezultatą.
kuopų, parūpintas Centro
SUSIVIENIJIMO SĄ
Valdybos pereitais metais,
NARIŲ STOVIS.
yra pasirūpinusios 77 kuo
Nuo 30-to iki 31-am Sei
jos. kitos iki šiol nėra pasi
mui
susiorganizavo 20 nau
rūpinusios.
Sulyg formos fratemalių jų kuopų šiose vietose: 164
organizacijų,
prisitaikant So. Manchester, Conn., 165
als+ijų teisių, sutaisyta ir Harrison, N. J., 166 Middle
.'verta kningos rekordų, tjoro, Mass., 169 Sioux City,
užrašymui mirusių Susiv. Io\va., 170 Niagara Falls,
sąnarių.
Vadinama ji N. Y., 171 Detroit, Mich.,
173 Paulsboro, N. J. , 174
“dcath register”.
Taipgi delei parankumo, Brooklyn, N. Y., 175 Bed176 Indiana
prisitaikant priimtoms Su- ford, Ohio.,
Harbor,
Ind.,
177 Waukeiv. reformoms, sutaisyta
Waynauji lapai mokesčių ir per gan, III., 72 North
mouth, Mass.
178 Akron,
taisytos aplikacijos.
Birželio 28 d.
1915 m. Ohio., 179 East St. Louis,
180 Alliance, Ohio.,
buvo
peržiūrėtos
Susiv. BĮ.,
111
kningos ir visas stovis są 121 Springfield, III.,
narių ir iždo per Penna. Plymiouth, Pa., 22 Kenovalstijos insurance departa sha, Wis. 67 Racine, Wis.
97 Westfield, Mass.
mentą.
Naujų sąnarių prisirašė:
Iš kopijos raporto prie
į
ekzaminavojimo Susiv. sto Į 1-mą skyrių — 1001;
vio pastebėta štai kas: kad 2-rą skyrių — 203; į 3-čią
Susiv. piningai laikomi ant skyrių — 321; į 4-tą skyrių
rankų
bėgantiems reika — 15; į 5-tą skyrių — 60.
lams
nėra
gerai už Vaikų skyrių 178 sąnariai.
laikomi
ir vedamas iž Viso prisirašė 1,787 nauji
das
ne taip,
kaip tu sąnariai. Persikėlė į augrėtų būti, tai yra: kad vi štesnius laipsnius apsaugos
si Susiv. piningai, kur jie 106 sąnariai.
Iki šio Seimo sąnarių
nebūtų,
turi
būti su
dėti Susivienijimo
var randasi: 1-am sk. — 7,666;
du, bet ne iždininko
ir, 2-am sk. — 432; 3-čiam sk.
4-am sk. — 38;
kad jie negali būti naudo — 691;
jami, kaipo privatišką nuo 5-am sk. — 110; vaikų sk.
savybė, bet vien tik Susiv. — 1,073.
Viso sąnarių yra Susiv.
reikalams; iš $9,775.02 tą
iki
31-mo Seimo — 10,010.
syk buvusių pas iždininką,
Į pašelpos skyrių prisira
ant rankų, bankoj surasta
1-mo laipsnio — 98;
tik $75,00.
Taigi tik tiek šė:
tepriskaitė prie Susiv. iždo, 2-ro — 644 ; 3-čio — 114;
o kitų esamų ant rankų, 4-to — 112. Viso naujų sąna
prisirašė į pašelpos
valstija nepripažino už Su rių
siv. turtą.
.
t*" -I skyrių — 968. Senų sąna
Šiuosmet taipgi buvo at rių prisirašė prie pašelpos
važiavę, sulyg musų užkvie 182.
Iki šio Seimo pašelpos
timo, nes jų raportas būti
nai reikalingas pasiųsti į skyriuje sąnarių randasi:2-am
valstijas prie išgavimo lei 1-am laipsnyj 187;
3-čiam — 276;
dimo, tai yra įregistravimo — 1,265;
čarterio.
Perkratinėjimas 4-am — 232.
buvo padarytas 26 d. kovo, Viso — 1,960 sąnarių.

SUSIVIENIJIMO IŽDO STOVIS.

Pinigų įplaukė nuo 1 d. birž. 1915 m. iki 1 d. birž. 1916 ir.
Į pomirtinių Fondą (didelių) $23,220.48
Į pomirtinių Fondą (vaikų) 1,780.52 ........... $25,000.99
Į Pašelpos Fondą .................................................. • 7,228.96
į Lėšų Fondą ........................ ................................. 5,387.37
Į Tautos centų Fondą ......... .................................
28.80
Į Našlaičių Fondą ..................
7.50
Kvoterių padidinimui iždo .. .................................
736 00
Už išparduotus ženklelius.......................................
103.25
Už išparduotas kuopoms kningas......................
152,15
Nuošimčių už pinigus, sudėtus bankuose .............
1,239.09
Nuošimčių už pinigus, išduotus paskolon ...........
200.00
Viso pinigų įplaukė ...... ................................... $41,084.11

IŠMOKĖTA.

Pomirtinių 95-kių sąnarių sumoje........................ $14,175.00
Pomirtinių 4 vaikų skyriaus...............................
200.00
Iš pomirtinių gyviems 2 sąnariams ....................
150.00
Pašelpų ligose 136-ms sąnariams........................ 3,981.25
Sušelpimų iš Našlaičių Fondo ............................
225.00
Už prirašymą sąnarių ir organizavimą...............
120.20
Algos ir atlyginimai komisijoms.......................... 1,875.00
Kelionės ir sugaištas laikas.................................
389.01
Centro gydytojui už egz. aplikacijų ...................
5.00
Emigracijos reikalams New Yorke ......................
50.00
Valstijoms už laisnius, raportus ir kaucijas ___
95.00
Spauda, apgarsinimai ir organas......................
2,163.24
Tautos Fondui auka dėl karės nukentėjusių ___
840.00
Auka ALRK. moksleiviams....................................
100.00
Sugrąžinta mokestis nepriimtiems sąnariams ..
48.76
Susivienijimo provijantas (klišės)
.............
76,00

The Peoples National Bank, Edwardsville, Pa.
20,940.72
Luzerne County Notional Bank, Wilkes-Barre, Pa. 3,000.00
The Wyoraing National Bank Wilkes - Barre, Pa. 5,000.00
The Slavonic Deposit Bank of AVilkes-Barre, Pa. 3,000.00
The First Lithuanian Building Asso., Baltini., Md.
167.58
Išduota ant hipotekos:—
Šv. Kazimiero Seserų .Vienuolynui, Chicago, III.
10,000.90
Pas iždininką ant rankų yra iki 1 d. birž. 1916 m. 13,687.12
Sus. kningos, ženkleliai, raštinės rakandai, etc.
2,500.00
Visas Susivienijimo turtas ............................. $74,267,58
Susiv; enijimo Raštininkas,
J. S. Vasiliauskas.

S. L. R. K. A.
DOMAI!
Sulyg seimo nutarimo,
tik tiems S. L. R. K. A.
-sąnariams
tegalima siųsti
organą
“Savaitinį Drau
gą“, kurių adresus mums
prisiunčia centro raštinin
kas, nes tik už tuos mums
susivienijimas teužmoka.
Susivienijimo
L. R. K.
A. sąnariai, mokantieji po
10c. į centro lėšų fondą, or
ganą gauna dovanai,
už
siuntinėjamąjį
organą
mums užmoka centras.
Dėlto kiekvienas minėto
jo susivienijimo
sąnaris,
kurs nori gauti organą, tu
ri kreipties su tuo reikalu
ne į laikraščio “Savaitinio
Draugo ’ ’
administracij ą,
bet į centro raštininką (J.
S. Vasiliauskas, 112 Greene
st. Baltimore, Md.)
Jei kurs iš sąnarių ne
gauna organo, reiškia, kad
centro raštininkas mums
dar neprisiuntė
Tamstos
adreso, arba prisiuntė Ta
mstos adresą neteisingai
parašytą.
Dėlto, jei organo negau
ni, nelauk taip iki metų ga
lo, bet kreipkies į centro
raštininką, kad jis kuogreičiausiai mums atsiųstų Ta
mstos adresą teisingą. Kaip
tik
tokį adresą, gausime,
tuojaus išsiųsime
organą
“Savaitinį Draugą“.
. .Permainydamas savo ad
resą, gali kreipties arba į
centro raštininką arba sta
čiai į “Savaitinio Draugo“
administraciją. Jei kreipsies
"tačiai į administraciją, bit
inai reikia pažymėti savo
kuopos numerį ir aiškiai
aduoti teisingai savo se
nąjį ir naująjį adresą.
“SAVAIT. DRAUGO“

Administracija.

S.LR.K.A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.
PHILAELPHIA, PA.
S. L. R. K. A. 10 kuopa,
turės savo susirinkimą birželio
25
d. Susirinkimas
turėjo
įvykti birželio 18 d. Bet tą
dieną buvo šv. Kazimiero pa
rapijos išvažiavimas ir todelei
susirinkimas atidėtas.
Visi
kuopos sąnariai birž. 25 d. tu
rėtų susirinkti, nes bus daug
indomių pranešimų iš buvusio
seimo ir apie seimą. Taip pat
bus tartasi apie surengimą pa
silinksminimo vakaro.
J, Gricius, rašt.

Birželio (June) 22, 191C. N. 25
Strnckus, P. O. Plymouth, Pa.
Gydytojas — Dr. A. K.
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt
St., Chicago. UI.

Dienraštis

CHICAGOS I APSKRIČIO
S L. R. K. A ADRESA '
Pinu.

A.

DRAUGAS’

J. Sutkus, 6

So. Fairfield avė., ChicagIII
Rašt. J. J. Palekas, 4528
So. Washtenaw avė.,

KAINUOJA TIK

savim atsivesti ir norinčius
Chicago, III.
prisirašyti Susivienijimam
Ižd. J. Žakas, 3339 S.
M. B. JuSkevičia, rast.
Emerald avė., Chicago. H1

$3.00 METAMS

Organizatoriai:

SO. MANCHESTER, CONN.
A. J. Sutkus, 6329 8<»
S. L. R. K. A. 164 kuo
Fairfield avė.,
Chicago
pa, turės savo mėnesinį susi
ru.
rinkimų birželio 25 d. š. m.,
2 popiet. Tinker Hali svetai P. P. Petrėnas, 422 Ts
nėj. Main gat. Visi sąnariai land avė., Rockford. III
kviečiami ateiti ir atsivesti no
PAVOJINGIAUSIA LIGA.
rinčius įsirašyti Sus-man.
Pavojingiausia liga , kuri
», P.Ambros,
Pirm. kankina žmoniją, yra nei difSLRKA. 100 kuopa, Chica terija nei rauplės, nei plaučių
go, III., turės savo mėnesinį uždegimas, nei karštligė, nei
susirinkimą birželio 25 dieną, gi tuberkuliozis, kuriuo apser1:00 v. po pietų, Aušros Var ga dežimts civilizuotų žmonių
tų parapijos svetainėje. Pra iš kiekvieno šimto — bet konšomi visi sąnariai susirinkti. stipaeija, kuri nėra baisi liga
Bus pranešta daug reikalų iš pati per save, bet kaipo šalti
buvusio Su-smo seimo. Kvie nis daugelio kitų ligų. Tas pa
čiami ateiti šin susirinkiman rodo, kaip tai yra svarbu pa
ir norinti įsirašyti šiton musų laikyti vidurius geram padėji
me su Triner’s American Eliorganizacijom
of Biter Wine. Ši gyduo
xir
Jurgis Lobikis, rast.
lė iščystys viską, kas tik nerei
SLRKA. 16 kuopa, Chicago. kalinga viduriuose ir sustip
III., turės savo mėnesinį su rins virškinimo organus taip,
sirinkimą birželio 25 d. 1:00 kad jie pradės dirbti regulia
vai. po pietų, šv. Mykolo Arkš riškai. Ji išgydys konstipaciparapijos svetainėje. Visi są ją, sugrąžins apetitą, pagel
nariai kviečiami ateiti šin susi bės virškinimui, prašalins ner
viškumą, užtikrins jums svei
rinkimam
A. Bacevičia, rast. katą ir priduos naują energi
—~---------------------- ją. Kaina $1.00. Galima gau
SEKANČIAS KNINGAS ti aptiekose. Jos. Triner, Manufacturer, 1333 — 1339 So.
VELTUI GALIMA GAU
Ashland avė., Chicago, III.
TI S. L. R. K. A. KNIN-

«
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Užsimokant tiesiog į
‘ Draugo ’' Administracij a
“Metraštį” duodame

dovanų.
Siųsk pinigus šiandien

J

“Draugas”
Jei Trokšti Apšvietos

“ VYTĮ ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mOaų jaunų rašytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Li-tuvos jannaomenis
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja 81.50, pusmečiui 7S«. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines
mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir nž 2e. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkitės šiuo antrašu:

ę•

Kun. S. J. Struckus,

Plymouth, Pa.

SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
CENTRO VALDYBOS AD
RESAI:

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 IVasbington
St.,
Norwood, Mass.
Vice-pirm. — K. Krušinskas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
N. Y.

Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene
St.,
Baltimore, Md.
Iždininkas — J. Stulgaitis,
140 S. Meade
St., Wilkea
Barre, Pa.
Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. MiViso išmokėta .................................................... $24,932.86
nersville,
Pa.
PAQUONOCK, CONN.
Taigi Susivienijimo iždas praeitais metais užaugo $16,154.25
A.
Nausiedienė, 917 W.
S. L. R. K. A. 45 kuopa, tu
rės savo metinį susirinkimą 33rd St., Chicago, III.
VISAS SUSIVIENIJIMO TURTAS
Dvasiškas Vadovas — kun.
liepos 2 d. 2 vai. po pietų, pas
Sudėta ant nuošimčių bankuose:—
p. Joną Kranauską. Kviečia J. J. Jakaitis, 41 Providence
The Plymouth National Bank of Plymouth, Pa. $ 9,574.22 mi visi sąnariai ateiti šin susi St., Worcester, Mass.
Merchants Banking Trust Co. Mahanoy, City, Pa. 6,397.94 rinkiman. Sąnariai prašomi su
Knygius — kun. S. J.

visada turi savo namuose buteliuką

I

“VYTIS”
Chicago, III.

731 W. 18th Street

Sąmoninga gaspadlne

<•

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi.
savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

Triner’s Liniment tepalas,
paprastai išgydo reumatizmą
1 Gabrio ^‘Lietuvių Len- labai greitai. Trinkit gerai olenkų unija?.
dą. Kaina 25c. ir 505c. Per
2 Jono, “Diedas ir Gra krasą 35c ir 60c.
(Adv.)
sina“.
3 Jono, “Kelionė į Eu
ropą“.
4 Jono, “Kražių Skerdynė“.
5 Jono, “Konradas Va
lenrodas“.
6 Freemano,
“Europos
rstorija“.
7 Jocio, “Kuomi Žmo
nės Gyvena“.
8 Jono, “Naktys“.
9 Astramsko,
“Petras
Žemaitis“.
Aplikacija turi būti pa
žymėta kuopos
viršaičių
vardais ir krasos ženklelių
už 10c.

Chicago, III.

1800 W, 46th St,

* »T1T»rrr¥VYYk¥YYVr»YVTYrV¥Y¥r»TVYrrrYTTVYVVVVY«Y<««

D-ro Rjcht.r'lo

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

I

Be. Ir 50c. bntellukan t iom aptleko,. arba
.failai nuo
P. AD. RICHTER A CO.

74-80 Wa»blurtoo Street.

Naw York. N.

M

Vyrai Kreipki*
ties prie
DR. ROSS
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 sveikatoe teis
iasi Ar jus tu
rite blogus sa
pnus. Ar jus jau
fiatės nuvargę ir
nuliūdę.
Trū
ksta
energijos
ir ambicijos!
Širdies
drebė
jimą,
svaigimą
nevirinimą
pil
vo arba jaknų
Jr inkstų nevei__ |kimą.
Ar jūsų
emyn dėl aukslyvų
perviršius! — Neleisk kraujo nevalu
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 speeijalizavimosi.
Dr. Ross 25 metai praktikos
yra pilnas uštikrlnimss jo patyrimo.
Del to tai ligoniai miesto ir iš kitur
keliauja pas Dr. Rossą. Jie kino, kad
juos gydys teisingai.
Jo ofisai ir privatiškl pasiteiravimo
kambariąl
randasi prie 85 South
Desrborn st., Chicago, Crilly Building
Suites 506 Ir 607.
Imk Elevatorių
Iki penktų lubų.
Pasiteiravimas ir draugiškas pasi
kalbėjimas jum nieko nekainooe.
Valandos: kasdien 9 iki 4. Nedė
liotos 10 iki 1, taipgi padelnlko, Serėdo*, Petnyčloa Ir Si
subatos vakarais
7 Iki 8 vai.

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

iift

"Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
• savaitinis laikraštis.
•‘SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausioa
viso pa
šaulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
‘SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKA” leidžia P. Szukya.
“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. Clalr Avė. N. E.

Didesnė!
M

CIeveland, Ohio

Didesnė!

TIKYBA ir DORA”

Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaito
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek,
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodosė atras taip-pat
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu į mėneaį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siųsti už krasos ženkleliais.

Adresas:

“Tikyba ir Dora’
1631 W. North Avė.

Chicago, UI.
A

Birželio (June) 22, 1916. K. 25
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Vice-pirm. KUN. SERAFINAS,
2327 W. 23rd PI. Chicago. UI.

KUN. JONAS J. JAKAITIS,
Tautos Fondo pirminin kas ir S. L. R. K. A. dva
siškas vadovas.
Providence & AVaverly st., AVorcester^ Mass.

T. F. Seimas išreiškė pagei
davimą, kad įvyktų vienybė
tarp lietuvių, mylinčių savo
autą.
Nutarta, kad T. F. atstovai
. Tautos Tarybą ineštų Tautos
Tarybon vienybės klausimą ir
pasirūpintų kuogreičiausiu vie
nybės įvykinimu.
Užbaigus svarstyti visus
reikalus prieita prie Centro
valdybos rinkimų. Išrinkta:
Pirmininku: — Kun. J. Jakaiits, 1-jų vice-pirm.: —adv.
A. Šlakis, 2-ju vice-pirm.: —
Kun. Pr. Serafinas, Sekreto
rium: — Kazys Pakštas, Iždi
ninku: — B. Araišnoras, Iždo
globėjai:— A. Nausiedienė, J.
Miliauckas.
Tautos Tarybon: Kun. Dr.
Augustaitis, J. Kaupas.
Ateinančių metų seimą nu
tarta laikyti Pittsburge.
Aukos įplaukusios
laike
Tautos Fondo II Seimo, Newark, N. J.: — T. Fondo Imas
skyrius
$325.00
surinktos nuo S. L. R. K. A.
Seimo delegatų
$46,95
Brooklyn, N. Y. : — T. Fondo
13-ta skyrius per K. Krušinską $40.00

Viso ......... $411.95.
B. Vaišnoras,
,
T. F. iždininkas.
T. Fondo Seimo pirminin
kas,
J. G. Miliauckas,
Raštininkas, Kazys Pakštas.

—

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Sekretorius PAKŠTAS,
3255 So. Halsted st. Chicago, III.

St. Šimkus, Lietuvių
TAUTOS FONDO SEIMAS. jos
atstovas, kuriam

Draugiseimas
pripažino pilną balsą, kun.
Į vykusis birželio D <?., 1916 Serafinas, Julius Kaupas ir J.
Jaroševičius.
metų, Philadelphia, Pa.
Taigi Seime dalyvavo 36
Seimas prasidėjo 10 vai. ry
to, šv. Kazimiero parap. salė ypatos.
Seimas gavo telegramasje. Seimo vedėju išrinktas p.
J. Miliauckas, raštininku — pasveikinimus nuo LietuviųK. Pakštas. Seimas atidarytas Lenkų Esperantininkų ratelio
su malda, kurią atkalbėjo kun. iš Philadelphia, Pa. ir nuo Šaliuno iš AVaterbury, Conn. Vi
Pr. Serafinas.
Priimami delegatų manda sus pasveikinimus seimas pri
tai. Seime dalyvauja šie dele ėmė delnų plojimu.
gatai :
T. F. Centralė valdyba iš
duoda
raportus iš savo veiki7 skyrius: Kazys Vaškevi
sekretorius
čius, Barbora .Vaškevičiutė, kimo. Centralis
Ant. Masandukas, Al. Nova- adv. Šlakis išdavė savo rapor
kauskas.
tą, kurį susirinkimas priėmė.
2 skyriaus: Kun. .T. Sutkai- Finansinio stovio raportas ga
Vice-pirm. ADV. A. ŠLAKIS,
tis, J. Miliauckas, B. Vaišno lutinai neprirengtas, taigi pa
3255 So. Halsted st., Chicago, 111.
reikalauta T. F. Centro val
ras.
šė rezoliuciją, kad Seimas yra
Nutarta prašyti Centralį
3 skyrius: Kun. Dr. Pra dybos, kad mėnesio laike pas nepatenkintas, jog T. Fondo
Lietuvių Komitetą (Petrogra
kelbtų spaudoje smulkmenišką
nas Augustaitis,
valdyba
nepasiuntė
delegatams
de),
kad atsiųstų T. F. valdy
6 skyrius: J. Vasiliauskas. finansinį raportą.
Dr. Bielskiui ir kun. Dr. Bal bai kvitas iš gautų nuo T. F.
10 skyrius: Kun. M. PanPerskaityta T. F. seimo,
tuškai $3,000.00, kurių jie rei pinigų.
kauskas.
4 d. birželio, 1915 m., Scrankalavo.
Svarstoma apie santikius T.
11 skyrius: Kun, F. Kemė ton, Pa., protokolas, kuris ta
Nutarta pasiųsti vokiečių Fondo su “American Relief
po priimtas.
šis, M. Venys.
užimton
Lietuvon laike vieno Fund for the Lithuanian war
12 skyrius: Kun. Pr. Meš- Iždininko knygoms peržiūrė
ti komisijon išrinkti pp. Kau mėnesio $5,(MM).(X) saugiausiu sufferers”. Perskaityta pasta
kauskis.
budu (per p. Aukštuolį, Stock- rojo “Relief Fund” atsišauki
13 skyrius: K. Krušinskas. pas, Vasiliauskas ir Venys.
14 skyrius: J. Jonavičia.
Kun. F. Kemėšis plačiai bolme), o kitus $5,000.00 pasių mas ir išreikšta pageidavimas,
delegatų kad “Relief Fund” darbuotųsi
15 skyrius: Kun. M. Kazė aiškina priežastis, kokios tru sti gavus žinių nuo
(Dr.
Bielskio
ir
kun.
Dr.
Bar- vien tarp svetimtaučių ir siųs
nas.
kdė auk,j rinkimą ir siuntimą
tuškos).
tų aukas per tautos Fondą, o
18 skyrius: P. Montvila.
Lietuvon.
Nutarta pasiųsti
delega T. F. paskirs tas aukas vien
21 skyrius: J. Pranckunas.
Nutarta prašyti p. Šimkaus
24 skyrius: Vytautas Dani išduoti T. F. Centro valdybai tams į Šveicariją po $400.00, tik nukentėjusiems dėl karės
šelpti.
levičius.
sąrašą jo prakalbose surinktų viso $800.00.
Nutarta, kad geležinis ka
26 skyrius: V. Lukašcvičius. pinigų.
Nutarta, kad visos pašaipi
pitalas,
esant labai svarbiam
30 skyrius: Kun. J. Jakai
Nutarta p. Šimkaus surink uos ar kitokios draugijos, no
tis.
tus pinigus kuogreieiausia pa rinčios dalyvauti T. F. skyrių reikalui, gali būti sunaudotas
21 skyrius: Kazys Pakštas, siųsti Vilniun
(stačiai arba veikime, turi mokėti nuo pir badaujančių suselpimui, bet
A. Aleksandravičius.
per p. Aukštuolį, Stoekholme) mo 100 savo sąnarių $10.00, o nuspręsti apie tai galės tik du
32 skyrius: A. A. Šlakis, A. p. Smetonai, Lietuvių Draugi nuo kiekvieno kito šimto — po trečdaliu balsų.
Nausiedienė.
$5.00.
jos pirmininkui.
Nutarta vyskupus ir intek33 skyrius: Andrius PatecNutarta, kad draugijos, T.
Nutarta, kad T. F. valdyba mingus amerikonus, aukavu
kis.
F. skyriai ar pavieniai asmens, paskelbtų visas įplaukusias au sius į Tautos Fondą, pakvie
35 skyrius:'A’ladasc Jakuvi- icnkantieji T. Fondui aukas, kas kas trys mėnesiai.
sti į T. F. sąnarius globėjus.
čia.
.prisiųstų jas T. F. Centrui laiNutarta, kad T. F. valdyba POLITIKOS REIKALAI.
36 skyrius A. Sodeika
ke 30 dienų.
Nutarta politikos reikalams
vestų knygas pagal skyrius.
37 skyrius: M. Abračuinkas.
Nutarta, kad T. F. valdyba
Nutarta Tautos Fondo val pavestus pinigus (20%) paves
38 skyrius: Kun. V. Matu pampintų kvitų kningutes ir dybą padidinti lyg 7 sąnarių: ti liuosam vartojimui Tautos
laitis.
aukoms rinkti blankas.
Nutarta, T. F. Centro se Fondo valdybos ir Tautos Ta
39 skyrius: Ant.'J. Sutkus.
Nutarta garsinti aukas ir kretoriui mokėti $30.00 į mė rybos.
>
40 skyrius: Vincas Rama (pavardės aukavusių nemažiau nesį o centro valdybai pripa
Nutarta išrinkti nuo Tautos
nauskas.
50c.
žinti teisę tą algą pakelti lyg Fondo į Tuutos Tarybą du są
Be tų Seime dalyvauja p.
Tautos Fondo Seimas išne $40.00 mėnesiui.
nariu.

Pirmininkas: — kun. J. Ja
kaitis, Providence and AVaverly st., AVorcester, Mass.
1- mas vice-pirm. Adv. A.
Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
Chicago, III.
2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 AV. 23rd
PI.
Chicago, III.
Sekretorius: — Pakštas,
3255 So. Halsted st., Chicago,
III.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Carson st.,
S. S.
Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,
917 AV.
33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsburg,
Pa.

Suvalkijos
Zemhyns

Gaunamas

"ORAUCO" KRY6YRE
Kilni su prlslmtlmi
$1.00

DIENRAŠTIS

d

DRAUGAS”
Kainuoja tiktai

ii.OI
Metams

SKAITYKIT IR
PLATINKIT
“DRAUG t?

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
Šios "knygos

gaunamos

“Draugo”

Kningyne. Užsisakant pažymėkite kningos vardą ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:
“DRAUGAS”,
1800 West 46th Street,
Chicago, HL
No.
Kaina

Tąsa
Krasau/ninkas—Laižybos—Die- ....
vo žmonės. Parašė Ksaveras
Vanagėlis. Philadelphia, Pa.
28 pusi......................................
10
144 Laiškai iš Kelionės po Palesti
nų. Kaštais kun. Antano Milu
ko. Shenandoah, Pa. 94 pusi.,.. 50
145 Laisvės Metu. Apysaka iš pasku
tinių atsitikimų. Parašė Anta
nas. Seinai, 1908 m., 187 pusi.. 75
147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis. Vertė P. G. Apysaka iš
XIX šimtmečio lietuvių gyveni
mo. Chicago, III. 1906 m., 296
pusi................................................... 50
151 Lietuviškos pasakos.
įvairios
Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. Čia telpa 141 gražių
juokingų, išmintingų ir žingei
džių pasakų. Chicago, III. 1903
m., 280 puslapių .................... $1.00
Ta pati apdaryta ................. $1.25
152 Lietuviškos pasakos.
Įvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis II. Čia telpa 205 labai
gražių juokingų pasakų. Chica
go, III. 1903 m., 335 pusi. .... $1.25
.. Ta pati apdaryta.................... $1.50
153 Lietuviškos Pasakos. Įvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius
Dalis III.
Čia telpa 202 dar
gražesnių ir juokingesnių pa
sakų. Chicago, III.
1904 m.,
333 pusi......... , ✓..................... $1.25
Ta pati apdaryta ................. $1.50
154. Lietuviškos' Pasakos. Įvairios.
Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis IV. Šioje dalyje, kaip ir
pirmesnėse telpa keli šimtai uži
mančių ir juokingų
pasakų.
Kiekvienas nusipirkęs, kurią
nors dalį, turės per visą savo
amžių neišsemiamą pasakų tur
tą. Chicago, III. 1905. 322 p. 1.25
Ta pati apdaryta...................... 1.50
158. Makaro Sapnas. Apysaka V. G.
Kralenko. Autorizuotas verti
mas. Chicago, III., 1909 m., 47
pusi. ...........................................
25
150. Maldos Galybė. Istoriškas pie
šinys IV šimtmečio krikščiony
bės. Lietuvių kalbon vertė P. B.
Chicago, III. 1909 m., 94 pusi. .. .25
161. Melagių Dėdė. Vaizdelis iš Dzū
kų gyvenimd. Parašė Ksaveras
Vanagėlis. Shenandoah, Pa., 27
10
pusi..............................................
16S. Moterystė ir Šeimyna. Iš vokie
čių kalbos vertė J. Gerutis.
Philadelphia, Pa., 41 pusi......... 50
174. Mokslinčius Tvardauckas. Apy
saka iš žmonių padavimų. Para
šė J. I. Kraševkis, vertė F. M.
Plymouth. Pa., 1908 m., 174 p.
.50
176. Musų Socialistai. Apysaka iš
paskiausių Lietuvoje atsitikimų.
Parašė Jonas Kmitas. Shenan
doah, Pa., 57 pusi.................... .15
177. Musų lšganytojaus Jėzaus Kri-....
staus gyvenimas. Naujas pa
taisytas išleidimas. Shenandoah,
Pa., 209 pusi., su paveikslais. .. .75
178. Mūsiškiai užsienyje. Juokingas
aprašymas kelionės į Paryžių ir
atgal, Mikalojaus ir Glapiros
Ivanovų. Parašė N. M. Luškin.
Liet. kalbon vertė Magnus Parvalkietis. Chicago, III., 1909 m.,
216 pusi............................................ 50
179. Mylėk savo artimų. Apysaka iš
laiko karės prancūzų su arabais
Afrikoje. Pagal F. Hoffmaną
parašė P. B. Chicago, Ilk, 1908
m., 131 pusk ................................. 25
Ta pati audimo apdarais.............. 50
182. Nakvynė. Pasaka apie vieną
mažesniųjų gyvenimo vargų, pa
prastai vadinamų bėda. Parašė
R. L. Stevenson. Iš anglų kal
bos vertė L. Juras. Chicago,
Tik, 38 pusi...................................... 10
183. Marini Gorkij. .Iš rusų kalbos
vąrtė A. L-lis. Turinys: Giesmė
n pie Sakalą, Nenaudėlis, Maka
rus Čudra, Budenyj, Dvidešimts
šeši ir Viena. Chicago, Ilk, 1906,
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Chicagoje
NAUJA L. DARB. SĄJUNGOS KUOPA.
Praeito panedėlio vakare
p. Karvovskio svetainėje,
Aušros Vartų parapijoje,
įvyko prakalbos.
Kalbėjo
žinomas lietuviu veikėjas
Dr. A. K. Rutkauskas, ir
J. Poška. Gerb. kalbėtojai
plačiai išaiškino
lietuviu
kataliku4 darbininkua reikalūs. Po prakalbu sutverta
Liet. Darbininkų Sąjungos
kuopa. Kuopon įsirašė 10
sąnarių.
Visi yra žinomi
šioj parapijoj kaipo vei
kliausi katalikiškos visuo
menės budintojai. Kuopos
valdyba: J. Poška, pirm.
J. Jurevičia,
prot. rašti
ninkas, A. Dūdas, finansi
nis raštininkas, J. Mikaliunas, išdininkas.
Išdo glo
bėjai: Stasys Cibulskis, ir
M. Stankevičia.
Sekantis kuopos susirin-l

Birželio (.Tune) 22, 1916. N.

REIKALINGA
paaiškino, kaip reik užsi nukentėjusius karėje Len
Turiu du biznių ir ne bi
laikyti blaivybėje.
Ačiū kijos gyventojus.
mgiebiu abu valdyti no- $
Būtinai reikalingas atsa
gerbiamam klebonui ir mo
rių vieną iš jų parduoti. $
kantis vargonininkas,
ge
SUSIRINKIMAS
ksleiviui Damašui už pasiKaip tai — Saliuna — $
rai suprantąs savo amata.
darbavimiĮ blaivybės labui.
Cicero, ir “Gents For- $
KUN. E. GRIKIS,
Lietuvos Vyčių 36 kp.
F. Demedis
niture’s” —
Melrose $
404 Church St.
Park, III.
Brighton Park turės extra
New Bratain, Conn.
Abu viršminėti bizniai $
susirinkimą, ketverge, bir
randasi plačiai apgyven- $
želio 22 d. 7:30 vai vakare.
čuose lietuviškuose koloni- $
Nekalto Prasidėjimo P. M.
v
jose.
par. salėje. 44 Fairfieid av.
Atsišaukite pas:
Visi nariai yra kviečiami
Juoz. Steponkewičia
DIDELIS BARGENAS!
Šįmet Chicagoje yra 6,- į viršminėtą susirinkimą.
5001 W. 12tli st.,
Labai pigiai parsiduoda
085 advokatai.
Praeitais
CICERO, ILL.
lotas 60X125 (du lotai krumetais 70 advokatų išva
voi). Pietvakarinis kampas.
žiavo iš Chicagos, 142 me
Vienas blokas nuo karo li
tė advokatystę, o 60 jų mi
Manor Mokinama: angliškos u lietuvii
Kurie atsilankė į Melda- nijos. Marąuette
rė.
koe kalbų, aritmetikos, knygvedystės,
džio svetainę 21 d. gegužio pa Subd.
stenografijos, typevrriting, pirklyboe
siklausyti koncerto
surengto
Galima uždirbt gerus pi teisių, Suv. Valst. istorijos, abelno*
Aušros Vartą parapijos nau nigus greitai imant. Savi istorijos, geografijos, politikinėi sko
dai išsinešė malonu ir užganė ninkas apleidžia miestą ir ftrmijoe, pilietystės, dsilarašystės.
valandos: nno 8 ii ryto
dinant įspūdį. Tas koncertas todėl priverstas greitai par* ikiMokinimo
5 po pietų; vak. ano 7:30 iki 9:80
tai tbuvo taip sau tiktai praei
$360 Bmerald ava,
Chicago, UI
Šiomis dienomis saliunan
duoti, atsišaukit pas:
nantis atsitikimas.
P. MULEVIČIUS,
Jokūbo Levino (2700 Fe27 dieną birželio, 730 vai.
deral st.) įėjo tūlas nige- vakare, Meldažio svetainėje, 1800 W. 46 st., Chicago, UI.
ris ir išsitraukęs revolverį įvyks tikrai kas tai nepaprasto. Tel. Drover 6114 arba
L'abai pigiai galiu įvesti į jupareikalavo pakelti rankas Čia jau ne svetimtaučiai, bet Prospect 456.

KIEK CHICAGOJE YRA
ADVOKATU?

ANT PARDAVIMO.

Telefonas Suvienija Senus

Namus su Naujais.
SEKANČIU geriausiu dalyku prie namų r.tlankvmo yra pasikalbėjimais su “namiškiais”
per tolimosios distancijos telefoną.
Nors daugeliu mylių atskirti
geografiškai.
Jus galite sėdėti naujame name ir kalbėti per
Bell Tolimosios Distancijos linijas
seniems
namams taip pat lengvai ir užganėdinančiai,
kaip ir pasikalbėjime veidas veidan.

TĖMYKITE!

Amerikos Lietuvių Mokykla

NIGERIS ŽMOGŽODIS,

Chicago Telephone Company

Bell Telephone Buildring

Į BROLIAI LIETUVIAI!!

musų tautos ateitis, musų sva
jonių viltis, musų svetimame
krašte pats gyvavimo branduo
lį s — tai musų Aušros Vartų
parapijos, garsaus muziko p.
Pociaus giedojime išlavinti
vaikeliai. Jie sulos p. Pociaus
kompozicijos dėl vaikų Opere
tę ‘Pumpurėlis”.
Toji Operetė jau pernai jo
je atsilankiusius nustebino ir
Lai gyvuoja Lietuvių
užžavėjo.
Tatai ateikite kuoDarbininkų Sąjunga!
skaitlingiausiai ant to taip ne
Pakeleivis.
paprasto vakaro. Nepamirški
Du nežinomi piktadariai te laiko, valandos ir vietos —
užvakar rytą užpuolė My 27 d. birželio, 7:30 vai. vaka
kolą Stramkauskį (3701 So. re, Meldažio sveainėje.

augštyn.
Saliunininkas
neišpildė jo reikalavimo.
Tuomet nigeris šovė į jį.
Sužeistas saliunininkas už
keliua minučiųa mirė. Piktakimas įvyks birželio 27 die daris paspruko nesugautas.
ną„ utarninke, vakare Au
šros Vartų parapijos sve
tainėje.

PIKTADARYSTĖS RRIDGEPORTE.

Iš BRIGHTON PARK.

Morgan st.) Atėmę du do
lerių plėšikai pavojingai
sužeidė Stramkauskį peiliu.
Sužeistas nugabentas ligo
ninėn.

Vietos blaivininkai ir
vyčiai birželio 18 dieną tu
rėjo išvažiavimą į miškus.
Buvo atvažiavusių ir iš ki
tų Chicagos miesto daliu
blaivininkų ir vyčių. Išva
žiavimas labai pavyko. G ra
žiai linksmintasi. Keli mo
ksleiviai daug ką naujo ir
Vakar policija sugavo du
naudingo papasakojo blai brolius italus Dagostaro,
vininkams ir vyčiams.
kurie bandė apvogti krau
F. Demedis
tuvę namuose 2620 West
Huron st. Abu piktadariai
jaunučiukai. Vienas 18 me
tų, kitas 20.
Vyresnysis
brolis bandė pabėgti. PoliBirželio 18 d.
šv. Kry cistas 4 kartus į jį šovė ir
žiaus parapijos bažnyčioj sužeidė.
padarė metinius apžadus
apie 70 blaivininkų. Apža
dus davė vietos
klebonas
kun. A. Skrypko.
Po tos
iškilmės buvo blaivininkų
Garsus pianistas ir žy
užpirktos šv. mišios. Pirm mus lenkų tautos veikėjas
mišių klebonas pasakė pa Paderevskis šiomis dieno
atvažiavo
Chicagon.
mokslą. Po mišių blaivinin mis
kai susirinko bažnytinėn Draug su čionykščiais vei
svetainėn.
Moksleivis V. kėjais jis tarsis,
kokiuo
Dainašas
susirinkusiems budu pasekmingiau šelpti

NEPAVYKO BROLIAMS.

NOU TOWN OF LAKE.

PADEREVSKIS CHICAGOJ.

313 Meadow avė.

GARY, (IND.) LIETU
VIŲ DOMAI.

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46 St.

Chicago

Telephone Drover 6114

ROCKDALE, ILL.

PAJIEŠKOJIMAI

Musų įgaliotąs agentas
Gary, Ind. yra ponas
M.
JVxatthews, 5 East oth avė.
Noreeia sužinoti kame yra
Pas jį galima kasdieną nu Silvestras Puodžiukas, And
sipirkti Dienraštį “Drau rius Dambava ir .Juozapas
gą” ir musų išleistas kny Lauraitis. Visi jie paeina iš

ELECTRIC W0RKS
REPAIR CO.

g

&

Paul Stephan

1*1
S
8
g

j

Kriaučių Atydai
Mokyklos
Master System ‘
Naujausia

len-

iisimoki-

gviansia
nimuL

It

Duodame

ge

ypatiškas

riausias

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

Formos daromos siuvėjams
mieste ir už miesto.
Taipgi mes mokiname prosyti ir
siūti.
JOS. F. KASNICKA
Pirmininkas
Master Cuttlng Scbool

MEILĖ

DR. K. F. VATOS
Paieškau savo pusserės Ka
rolinos Rutkauskiutės — SeChiroproktorius
lau išėjo iš spaudos. Muzika reikienės. Ji pati ar kas ki
PasekmingiauA. Aleksandravičiaus, žodžiai tas malonėkite atsllėpti.
i i šiai gydau įvaiL. šilelio. Kaina 40c. Gauna*
Veronika Rutkauskiutė,
j 1 rias, užsisenėjuma “Draugo” Knygyne.
sias ligas mote
2324
S.
Oakley
avė.,
Chicago.
Pinigai galima giąsti kraaoi

GALITE PASISKOLINT,

Skolinami darbinin
kams,
kurie dirba
ir turi namą. Jeigu
jums reikalingi pini
gai kreipkities prie
musą. Patarnausime
kuo sanžiniškiausL
Galite pasiskolinti nuo
*5 iki
$300,00. Norime patarnauti darbinin
kams, kurių prižadėjimai taip pat ge
ri, kaip ir jų būdas. Pinigus skolina
me užstatant naminius baldus,
for
tepijoną, arklius, vežimus,
Apsidrau
dimą gyvasties ir tt.
Nieko nepaėmam nuo jūsų, Viską paliekam jūsų
globoje.
Pinigus gausite toje pat dienoje,
kurioje kreipsities prie musų.
Viską galima atlikti slaptai. Jokių
pasiraiymų nereikalaujame. Jeigu ma
žai uždirbate galite skolą mokėti da
limis.
Pasiskolinę $15.00 mokėkite kas sa
vaitę 60e. Pasiskolinę 50.00 mokėkitę 1.50 Pasiskolinę 100.00 mokėkite
kas savaitę 2.60. Biuras atidarytas
utarnikais, ketvergais ir subatomis
iki 8 vsl.vakaro. Panedėliais, serėdomis ir pėtnyžlomis iki 6 vai. vak.

Guggenheims turi expertus
kurie jau keletą mėnesių ant
tos propozicijos dirbo. Elkhart
kaipo musų susiedai turi
3
didelės kasyklas. Viena iš jų
yra Cerbats Tennesse. Į pietus
Schuylkill ir Kingman Zinc
Mining Co., kurį turi skyrius
labai geroj kasykloj kur atsi
randa labai daug rudos (ore).
4647 So. Halsted Street
(/.? Financial & Mining ReAntras sngštas. Kampai 47 gatvės.
card Denvęr, Colo).
Telefonas Drover 2116

LOCAL LOAN COMPANY

rų, vyrų ir vai
kų. Jeigu jūsų
neišgydė kiti gy
dytojai, ateikite
prie manės. Ai
vartoju naujaušia metodą, čion Amerikoje, bet
senam kraujui ji yra gerai žinoma ir vartojama lygonbučiuose net per kelis šimtmečius.
Ofisas atdaras: 9 iki 12 iš ryto. 1:30 iki 5 vai vakare.
Adr.
1743 So. 4th St.
CAMDEN, N. J.

Didelė Kasyklų Kompani
,(
ja paėmė ant raudos Elkart Į1
ij
ĮĮ
Kasyklą iš kurios jie turi daug ;
i>
naudos.
Jį
‘J
S
Chloride, Ariz. Birželio 17 i ’
1916. Guggenheims įžjo į Chlo
•
ride paimdam. Elkhart Kasyk
lą kuri atneša jiems $1,300,000
Turėdamas
skau- J ,
pelno. Kasykla trumpų laikų į į
į
danėias
akis
atsilanį
bus apsaugotas nuo vandens.
<'
kykite
pas:
'
į
Pumpos laikančios 1,000,000
Dr. W. JUSZKEVVICZ “
galonų vandens per dieną, bus j!i > 1155
Mllvraukee avė.
Cblcago. <>
vartojamos tame darbe. Ten į J Valandos: 9 vai ryte iki 9 vai. ' ,
kasdien. Nedėldieniais nuo l I
kur dabar yra 145 pėdos, be ij *Į vak.
9 vai. ryto iki 1 vai po piet.
Jį
veik dvi mylios po žemė yra
dirbamą Elkart Kasykloj, ir
ims beveik 60 dienų vandenį iš (B
Pbcus Csnsl 111S
pumpuotu

ADVOKATAS

DR. A. YUSKA
LIKTUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. Halitid CHICAGO, ILL.

Tel. Yer4e 1331

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3239 S. Halated St.

19 SO. LaSALLE St.
(Room 815) Chicago, III.
Ra*. 325S Se. Halsted St.

Chicago. S
Tel. Canal. 578.
Įt

Vienam Balsui ir Piano

GUGGENHEIMS ĮĖJO Į
CHLOFIDE DISTRICAL.

A. A. Šlakis

1718 So. Halsted st.,

Kauno gub., Zara?ų pavieto,
Room 416—17
118 N. La Šalie St. prieš
Tauragų
parapijos.
Kas
ži
miesto Salę.
“Draugo” Administ.,
no — prašau pranešti. Nese
niai atvažiavau iš Lietuvos
SKAITYKITE IR PLATINKITE ir todėl norėčiau su jais su Telefonas Canal 4052
“DRAUGĄ”.
sižinoti Kazimieras (Antano
Dr. 1 K. Rutkauskas
sūnūs) Gineitis,
ATIDA,.
2312 S*. Leavitt St.
1800 W. 46th St.
Naujas Veikalas, Surengtas
Chicago, III.
bšhhhmhhhhh a h ** a
bb—ii

ženkleliai*.

Tel. Randolph 5246
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Perkant ir Parduodant
Jei nori parduoti namą, lotą, rakandus, išrenduoti kabarius arba surasti savo gimines garsink
“DRAUGE”
Jei nori pirkti namą, lotą, 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 e.
sekanti po 25 c. arba $1.50 už savaitę.
Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės
ypatiškai arba laišku į “Draugo” Administraciją.
Administracijos valandos yra nuo 8 ryto iki 6
vakaro. Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakaro.

PARSIDUODA BUČERNE
Aš padariau didelius pini
gus trumpame laike turėda
mas bučernę ir grosernę. Ir
Tamstai dabar pasitaiko pro
ga uždirbti pinigų. Mano bučernė yra vienatinė visame
mieste. Daugiau bučernių nė
ra. Darbai eina gerai. Mie
stelyj yra daug fabrikų, lie
tuvių kunigas.
Parduodu vieną biznį arba
su namu. Mano moteris su
sirgo ir aš turiu išvažiuoti.
Atsiliepkite šiuo adresu:
Kazimierą Paplaustos

1*1 sų senus ar naujus namus eleH ktrišką apšvitimą. Taipogi parduodu įvairių rūšių elektrikiB nes lemputes. Nieko nelaukdami prisiėjus reikalui kreipkitės
1*1 šiuo adresu:

Official 100

Chicago.

Gyds visokias liras moterų, valkų Ir
vyrų. Specialiikal rydo limpančias, užilnsnčjusiai Ir paslaptinga, vyrų liest

Priėmimo Valandų: nao 9 ryto Iki 12; 6 Iki 9 r.
Medeliams: nuo t Iki 2 popiet nuo 6 v. I Iki

Tel. Drover 5326

|

Ar Nori Uždirbti Pinigus?

|
|
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Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Bendrovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

Lietuvos Vyčių Building and Loan Association
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieni)
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 S. Halsted st
3339 Emerald avė
Geo. Žakas, vice prez.
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfieid avė. ,
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau
skas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma
sonis ir G. Žakas.

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Ančia kalba yra lengva išmokti, bet iii Unrvumai
guli ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
MOKINA. Tami.ta gali limokti visa Anglq kalbą
liuosoee nao darbo valando.e .avo namuou, ai mat*
atlyginimą. Greičiausia, dldtiau.ia ir pripažinta až
geriauaių: Amerlkoniika Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtą visose daly.. Amerikos ir Kanados, Ir
klesose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai limokti
Anglą kalbos, tai persitikrink apie musą mokyklą
pirma negu pradėsi mokslą kor kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH sehooiea kursas. Graži
didelė Iliustruota knyga yra siunčiama DYKAI. Rąžyk
platesniu žinių t įdėk kelias markes dėl prlaluntlmo
knygos. Ilklrpk ir prisiųsk kartu iitą apgarsinimą.

American School of Languages
CHICAGO. ILL.

1741 W. 47th STREET

DAKTARAS

WISSI6 i

Specialistas Iš

seno krajaus

CORNER lSth STREET

Oydo visa* Ilga* vyrų Ir motorų
Nežiūrint kaip nžeiaenėjneloa ir neišgydomo* yra

Phone Yarda 2721 Į3

DR. J. JONIKAITIS
Irai

Trų, Ištirti Ir Vili, lipa.

2337 So. Morgan, ak.

0HI0A00, nx.

Speciališkni gydo ligų pilvo, planėlų, inkstų Ir pnalša, ntnuodljlmą kraujo, odoe ligas, žaizdų, reumatizmą, galvot skanumu*, skausmus
nugaroje, kosėjimą ir gerklės. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateiki
te šia ir persitikrinkite, ką jis gali juma padarytL Praktikuoja per
daugelį metų ir išgydė tukstanšlna ligonių Patarimu dykaL Offiso
valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliomis iki 2 po piet.

1900 BLUE ISLAND AVĖ kampu 19 gak viršui Bank Tel. danai 3263

