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MEKSIKOJE

gi tą atsakymą tuojaus in- plėšta, visi gyvuliai paim- rusų pozicijesna.
Paėmė kianti įsakymo iš AVashing- tą sužeidė.
sirinkime buvo ir vienas lietu
NAUJAS MUŠIS AMERI teiks
Suv. Valstijų sekreto ta.
i nelaisvėn 1 rusų oficierį, tono. Pradėjus Meksikos
Suv. Valstijų kariuome vis su savo žmona nesenai Nu
Lansing.
Paskui plėšikus pasių- 188 kareivių, 6 kulkasvai- užlaja ir baigus Ramiuoju nės viršininkai daug domos grįžęs iš Amerikos, jiedu ir
KONŲ SU MERSIKONAIS. riui
Bulotos elgimosi. Po
' Suv. Valstijų valdiškuose sta būrys Suv. Valstijų rai- džius ir 4 midų mėtykles. | vandenynu, kaip ameriko- atkreipia į pasienį ties Ari- matė
Iš. Meksikos į EI Paso,
Tex., apturėta, žinios, kad
34 sužeisti Carranzos karei
viai esą nuganbenti į ame
rikonų veikiančios armijos
Meksikoje ligoninę Colonia
Dublan mieste.. Tas reiškia,
kad tarp amerikonų ir me
ksikonų ištikęs naujas mu
šis.. Apie tai apturėta žinia- ir Juareze.
Anot meksikonų versmių,
mušis įvykęs už 50 mylių
nuo Colonia. Dublan,. kur
du amerikonų li to raitelių
pulko eskadronu susidurusiu su tūkstančiu Carranzos
kareivių. Amerikonai rai
teliai tose apylinkėse ieško
ję nukentėjusių saviškių po
mūšio ties Carrizal.
Nuo gen. Pershingo kolkas neapturėta žinių apie
tai. Taip-pat ir meksikonai
to oficialiai neskelbia.

REIKALAVIMAI PRIEŠ
REIKALAVIMUS.

telių. Šitiems įsakyta plėVokiečių lakūnai pametė nai, taip ir meksikonai lau- zona. Ten Meksikos pusėje ’^rinkubo jiedu pasakojo,
,
i-.
sakydamu: • “ Mudu kuotik sum
,
šikus vyties kadir pačioj daug bombų ant geležinke- kią tik ženklo, kad pradėti valkioiasi daug meksikonų .;
,
- grįžome iš Amerikos. Ten buMeksikoj.
lio stoties Dvinske.
jis seno laukiamąjį kruviną plėšiku gaujų. Šitos leng- vom(, neviename susirinkimc.
Gen. von Linsingen armi-' karės šokį.
amerikonai vai gali persimesti S. Vai- «uomet Amerikoje susirinkiBet ką tu sugaudysi vėją
ja
šturmuoja
rusų
linijas
to
karės
šokio
labai
- labai stijų pusėn ir terorizuoti ra- nię prisirenka tamsių laisvalaukuose.
pietuose nuo Šokui. Paim- išsiilgę. Suv. Valstijų jau-miuoslus gyventojus. ,
Įmanių ir socialistų, susirinkita nelaisvėn keli šimtai ru- nesnioji žmonių karta nėra
Vietomis annotos jau už- mai kartais pasibaigia
rėkmačiusi ir jaučiasi tų visų taisytos, tik šauti nėra dar smais muštynėmis.
sų.
Bet, kad taip
elgtųsi
Rusų kontratakos yra be nelaimių ir vargo, kokius paliepimo.
paskui save velka karė. Nuo
Kareiviai i burius susiėję bent vienas nors kiek švieses
pasekmių.
T899 metų S. Valstijos ne pasakojasi, kaip jie incisią nis žmogus, kaip dabar elgėsi
Rusai oficialiai štai kaip
turėjo karės. Per 16-ką me Meksikon, ką ten veiksią, Bulota, to dar nebuvome ma
Rusų frontuose, kaip tai praneša:
tę”.
tų todėl
teip pasiilgo, ką mafcyšią.
. -'
'
Rygos fronte vokiečiai
Galicijoj, Volynijoj ir kitur
Mačiusieji ir girdėjusieji
kad jos laukiama kaip ko
Nereiktų
pamiršti
to,
kad
įvykę daug svarbių atsitiki vietomis buvo stoję užtuos Bulotos nekulturiškumus,
kio išganymo. Jaunimui be meskikonai yra narsus, lan stačiai pečius traukė, stebėda
mų. Vokiečiai ir rusai te puoliman, bet atmušti.
siartinanti audra su Meksi dus, išlaikomi. Šalis kal mos. O laikraštis “Viltis”, sa
čiau lenktiniauja savo paDvinsko (apylinkėse taipka gal ir įsivaizdina kokia nuota, vietomis net nepriei ko, kad tame susirinkime, p.
sigiriniais ir nežinia, kurioj pat atmušti vokiečių užpuo
tai nepaprasta pramogą. nama amerikonams ir ki Bulota kuoaiškiausiai parodė
Į EI Paso, Tex., apturė- pusėj yra teisybė. Tik vie limai.
visas nesimpatingiausias savo
Bet darbininkams besiar tiems svetimžemiams.
ta žinia, kad Carranzos ka- nas faktas yra teisingu, kad
Tarp Dolja ir Voltshino
Bet į tuos visus nepato- budo puses. Kai kam čia net
tinanti karė grasia pragaiš
riuomenės vyriausias vadas rusai iš Bukovinos austrus ežerų, šiauriuose nuo Vil
gurnus neatsižiurima. No-'Poškėjo, delko Puriškevičius
šiaurinėj Meksikoj, gen suginę į Karpatų kalnus ii niaus, vokiečiai po smar timi. Todėl visų pramonės rimą pakariauti ir gana. Už-'(ruslT juodašimčių vadas) gaiTrevino, sutraukęs apie 40,- patįs atsidūrę ties pėrė j i- kiam bombard.n imui rusų šakų darbininkai karės bijo taisoma armotos ir laukia- 'ėriayęs Durnoje kad nega 1 s
000 kareivių išilgai dviejų |mais. Taip praneša rusai, pozicijas buvo užpuulę jų si kaip kokio netikėto manuspjauti lig Bulotos. (Viltis
ro ir bjaurisi net praneši- ma įsakymo.
■1914 m. No. 282).
geležinkelių Chihuahua pro- Bet austrai apie tai tyli. apkasus. Bet rusai atmušė
Kaip išsipildvs ameriko-. „ , ,
....
,
mais apie ruošimąsi ton
'
Bulota
šmeižia
draugiją
vincijoj,
taip-pat išilgai Kas reiškia, kad jiems ten vokiečius.
nu kareiviu lūkestis, paša- nūkentėjusioms dcl karės Wp.
skerdynėn.
Santa Maria upės klonio, yra blogai.
Lucko vieškelio apylinkėVisu Meksikos pasieniu kys artimiausios dienos
ti dėlto, kad ta draugija neišPraktikos žvilgsniu imant,
Kituose frontuose sekanti se vokiečiai buvo besilaužę į
i rinko Bulotos į savo valdybą.
V lėto
Trevino taip nustatęs savo tai didesni, tai mažesni mu- rusų linijas. Bet atmušti stovis intemptas.
Ką jo šalininkai nedarė, kiek
mis pasitaiko nei susišaudy
kariuomenę, kad iš pirmų šiai.
■ūsų šoviniais.
jie nekurstė žmones, kad tik
dienų užkirsti kelią įsiverKolki fronte rusų pozici mai.
Štai vokiečių oficialis pra
Berne, Šveicarijoje, aptu-1 Bulotą išrinktu į valdybą,
Birželio 26 d. arti Prožantiems Meksikan ameri nešimas:
jos bombarduojamos sun
rėta žinia, kad Vokietijos Į
Bet Lietuvoje visi perdaug
gresso, Tex., už 40 mylių mieste Leipzige praeitą sa- gerai žino, kas per paukštis,
konams ir atkirsti nuo Suv.
Von Hindenburgo armi kiomis anuotomis.
nuo Brownsvillo du ansi-i vaitę buvę kilę maištai de- ^as Bulota, delko susirinkimas
Valstijų sienos amerikonų jos dalis ties Kekkan, Ry- I
---------------------------veikiančią armiją.
ginklavusiu Kokonu ule L. maisto trukumo
, 800 Bulotos į vaidybų
nelinko
gos fronte, įsilaužė į rusų
gino pereiti P, o (.raude u-|. . .
k
t . b
a Tuomet Bulota įdūko, eme
Iš to matosi, kad meksi- pozicijas ir paėmė nelaisvėn
pę Suv. Valstijų kareivių '. , .
_
(šmeižti tų draugijų po rusu,
konai jau pasirengę karėn 26 kareivius, 1 kulkasvaidį
Iš EI Paso, Tex., praneša,
sargvba tėčiai- šovė kelisiPP.*
Pasau. ta.2a",u0'po žydų laikraHius, ėmė ižsiir nemano taikinties. Tuo įr 1 minų mėtyklę.
kad Suv. Valstijų kareiviai
kartūs į ,nekalk, nu. Vien, meneLda"S
Rudžiu- juosęs griauti vargš, Mpim0
tarpu prezidentas Wilson
Siauriuose nuo Miadžiol Meksikos pasienyj esą jau
si. Kaip Leipzige, taip ir (iarbą. gu kokiu įnirtimu Buvis dar ieško išėjimo iš to vokiečiai taip-pat įsilaužė prisirengę karėn ir tik lau- jų ant vietos užmušė, o kivisoj Brunswicko kunigaik- lota ir Lietuvoje varė griovinesmagaus stovio, vis dar
štijoj paskelbta karės sto- mo darbą, taip prirodė ir p.
nori leisties į derybas su
vis.
Martusevičius, kuo tik sugrįžęs
plėšikų vadais.
iš Lietuvos. Be to ta draugija

rateliuose
spėjama, kad
Carranza tokiuo savo pasi
elgimu tik prailgina laiką,
nori geriau susitvarkyti ka
riškai ,
Tuo tarpu prezidentas
AYilson, negavęs atsakymo,
nežino kas veikti. Negali
net eiti kongresan ir parei
kalauti paskelbti karę Me
ksikai.

O

IŠ RYTINIO KARĖS
FRONTO.

jos

MEKSIKONAI PASIRENGĘ
MUŠTIES.

Washingtone apturėta ži
nia, kad Carranza ruošiąs
atsakymą į Suv. Valstijų
ultimatumą. Savo atsaky
me Carranza prieš Suv. Val
stijų reikalavimus statąs
savo reikalavimus. Jis ap
siimąs paliuosuoti paimtus
nelaisvėn Suv. Valstijų ka
reivius po mūšio ties Carri
zal. Bet podraug reikalau
jąs, kad Suv. Valstijos paliuosuotų 30 meksikonų, ko
kius per praeiti dvi savaiti
amerikonai suėmė Meksikos
pasienyj.
,
Pasirodo, kad amerikonai
yrą suėmę tiek meksikonų
plėšikų, kuriuos dabar Car
ranza reikalauja paleisti.
Be to Carranza nusiskun
džia, kodėl Suv. Valstijų
vyriausybė nepraleidžia į
Meksiką prekių, ypač mai
sto, arba užkrauna ant to
visa augštą muitą.

MAIŠTAI LEIPZIGE.

IŠ MEKSIKOS PASIENIO.

MEEKSIKONAI ŽMOGŽU
DŽIAI ŽUDO AMERI
KONUS.

Kuomet prezidentas Wilson stoja į derybas su Car
ranza ir kuomet kits kitam
stato savo reikalavimus,
meksikonai plėšikai žmog
žudžiai posenovei terorizuo
ja ir žudo Suv. Valstijų ra
miuosius gyventojus visu
Šitie svarbiausi ir dar ki Meksikos pasieniu.
ti reikalavimai gal šiandie
Birželio 27 dieną netoli
dar bus pasiųsti Meksikos Haehita, N. M., plėšikai nu
Pietinės šios šalies valstijos taip-pat turi savo “preparadness”i Ant vaizpasiuntiniui
Arredondo
pasiunumui
Arreaonao
į žudė larmeių
vvm Parker
raraerido matoma Forte Ogletharpe karinę stovyklą. Ten piliečiai profesionalai lavinafarmerį Will
Waahingtoną. Pasiuntinys-1 ir jo žmoną.
Namai api-jmi kareiviauti.

ne socialistiška. Na, o kaip so
cialistų “kalėdninkas” išturės
neardęs draugijos, kurioje ne
vadovauja socialistai.
Dabar, aišku, delko tas so
cialistų “kalėdninkas” Bulo
Kai kurie musų skaitytojai ta, kurs renka socialistams pi
stebias, delko Bulota taip ne- nigus, taip kenkia ir ardo lie
kulturiškai elgias, delko jis tuvių vargšų pabėgėlių šelpi
taip šmeižia draugiją nukentė mo darbą.
,
jusiems nuo karės šelpti.
Aitas paaiškinimas labiau
Bulota taip nekulturiškai apšviečią, tą faktą, kad Pittelgias jau nebe nuo vakar. Sa sburghe Bulota su Šliupu S. L.
vo “grubijoniškumu” jis pasi A. seimo laike išsilojojo gat
žymėjo ir Rusijos Durnoje ir viniais žodžiais, kad Bulota
Lietuvoje per susirinkimus.
taip ten dergė ir šmeižė drau
Antrajame draugijos nuken giją nukentėjusiems dėl karės
tėjusiems nuo karės šelpti vi šelpti, jog žmonės, pasipiktinę
suotiniame susirinkime, An tais dergimais, ėmė šaukti:
drius Bulota taip bjauriai, taip “Lauk Bulotą, meskite
jį
nekulturiškai elgės, jog tuo sa produris”, ir kad jau keli vy
vo nekulturiškumu jis nustebi rai buvo besitaiką mesti Bu
no visą susirinkimą. Tame su- lotą laukan iš susirinkimo.

Kuo A. Bulota
pragarsėjo?

svonvao simiuvavs
•—
■ 1 -■ "•«
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ŽINIOS APIE
LIETUVA
LIETUVOS VARGŲ AT
BALSIS.

nw nebus išpildytas — ža

ATSIŠAUKIMAS Į LIETU
VIUS KATALIKUS, GY
VENANČIUS AMERIKOJE.

dama streikuoti, O tokianu
dideliame New. Yorke gat
vekarių streikas ypač būti
nemalonus.

DELEI ŠELPIMO
BRANGUS BROLIAI IR
SESERIS LIETUVAI
KATALIKAI!

LENKIJOS.
Telegramos iš Washing-

tono praneša, kad artimiau

Kas skaito
dienraštį
Draugą” ir moka galvoti,
am paaiškėjo negirdėtas
Jrigaičio tamsumas.
Berašydamas vieną sainį, kas suklysta net sepynis kartus? Tai ne mes,
larbininkai, tai Grigaitis,
ocialistų laikraščio “Nauienų” redaktorius.

Betardamas
kelis žožius, kas puola į bjauriauią klaidų balą tris ir net
•enkis sykius? Tai ne mes
arbininkai, tai socialistų
aikraščio “Naujienų” re
aktorius Grigaitis.
Kas
•asirodė nežinąs nei a b c
š logikos
ir ontologijos?
'ai ne mes darbininkai, tai
ocialistų laikraščio “Nau
jienų” redaktorius Grigai
tis.
*

Jau 500 metų praslinko,
Šveicarijos
laikraštis
šioje ateityje žada būti tai
kaip
musų tauta, pasidar
“Journal Suisse” praneša,
kininkų (Anglijos, Rusijon
vy
jog būrelis lietuvių nutarė bavus garbingiems
Francijos ir Italijos) pasi
Kunigaik
skelbti pasauliui Lietuvos rams, Didiems
tarimas dėl sušelpimo Lcn
ščiams Jagailai ir Vytautui,
vargus, būtent:
kijos.
Talkininkai nesu
Dievą,
1) Kad Rusija spaudė įtikėjo į Viešpatį
;inka praleisti maisto į Lcn
Lietuvą per šimtų su vir dangaus ir žemės Sutverto
dją, bijodami, kad dų.-n;
šum metų ir stengės panai ji ir į Jo Sūnų Jėzų Kristų,
skiriama lenkams, nepakliu
kinti pagaliaus ir patį Lie )uvo Rymo popežių pripa
1 ;ų į alkanus pilvus vokiečių
žinta tarp
krikščioniški
tuvos vardą.
2) Rusija pakeitė Lietu katalikiškų valstijų, o jos
prie
vos įstatymus (Lietuvių nliečiai pri skaityti
Kas pasirodė nežinąs ir
statutą) savais įstatymais. Rymo Katalikų Bažnyčios
Susivienijimas Amerikos /tepažįstas kapitalizmo? Tai
3) Rusija panaikino 1832 vaikų skaitliaus. Per tą lai
ledaktorią kreipės prie įe mes darbininkai, tai som. Vilniaus universitą, už ką Katalikų tikėjimas švie
Washingtono vyriausybės, ialistų laikraščio “Naujie
darė daugybes mokyklų, tė musų bočiams ir tėvams
įrašydamas išaiškinti prie nų” redaktorius Grigaitis.
kelį
į
amžinastį,
gaivino
pristatė savųjų, kurios buvo
žastį pabrangimo poperiaus. J vienok jis sakos su kapi
jų
dvasią,
augino
širdyse
rusinimo įstaigomis.
jo
3® to žadama kreipties de- talizmų kovojąs, nors
dorybes,
ramino
varguose
4) Rusija persekiojo ka
ei to dalyko į senatą ir kon iiepažįsta, o tamsus socia
ir
nelaimėse
ir
buvo
jiems
listai į tas jo pasakas
ir
talikų tikėjimą, atėmė ir už
gresą.
gerai.
Užtat
musų
žmonės
tiki.
darė daugybes bažnyčių, net
Kas pasirodė nežinąs nei
ir su kraujo pralėjimu. Pa pamylėjo Dievą, tikėjimą
Poni D-rienė Rutkauskienė, didelė Lietuvių Moterų są
ir
Bažnyčią
taip,
kad
musų
pamatinių socializmo taisy
šyzdžiui skerdynės Kražiuo
jungos organizatorė ir veikėja.
1 ;
kraštas
buvo
pavadintas
se 1894 m.
Praeitoje subatoje New klių? Tai ne mes darbiniu
Šventa
Žemaitija”, —
atstovai \ bus atgal atšaukti Yorke įvyko sakitlingas mi kai, tai socialistų vadas Gri
Šventojo Tėvo
popežiaus
5) Rusija pavedė Lietuvą
“Šv. Lietuva”.
į tėšynę. Jų gi vietą užim
Pijaus X. žodžių: “Katatokiems kraugeriams, kaip
tingas išreiškimui protesto gaitis.
Dabar,
kaip
kitoms,
taip
S
p
auc
Į
a
ga.li
bnti
šią anglai. Gird, ir Ame prieš apskelbimą karės Me
Norėdamas paslėpti nuo
Muravjovui korikui ir ki
ir
musų
tautai
atėjo
ištyri

rikoje
“
činovuikai
”
vogda

darbininkų tiesą, kas sufal
didžiausiu ginklu tikėjimo
tiems. Tie spaudė gyvento
ksikai.
mo
laikas.
sifikavo komunistų mani
vo.
Tuomi
pasipiktino
net
apginimui “Draugo” ben
jus ir sutrukdė šalies kili
Tamsus apgaudinėtojai drovė pradėjo leisti
festą, kurį rašė patįs
vy
anglai.
dien
mą.
musų žmones, eme gundin- raštį “Draugą” labai pigio
riausieji socialistų, tėvai?
6) Uždraudė spaudą per
ti. Tų gundintojų paklausė mis sąlygomis: už 3 dolerius
Tai ne įneš darbininkai, tai
40 metų (1864-1904). Tuo
atlakos blogesnieji, nema metams, o kiekvieną nume
lietuvių
socialistų vadas
sutrukdė lietuvių kultūros
žai, lietuvių išsižadėjo Die rį galima gauti už 1 centą;
Grigaitis.
plėtojimos.
vo, tikėjimo ir Bažnyčios, todėl negalime
Į privestuosius “Drau
gauti pi
7) Rusija varžydama lie
rašosi į bedieviškas draugi ginus.
ge
”
mokslvyrių raštus, į
Beto
dienraštis
tuviškas įstaigas, ėmė siste
<>•
jas,
skaito,
bedieviškas “Draugas” toks gyvas, toks
privestuosius žodžius Mark
Andai iš Meksikos buvo1
matiškai apgyvendinti ru
TelegMtW8|v
iš
Londono
kningas
ir
laikraščius. turiningas, toks įdomus ir
so, Engelso, socialistų susi
sais lietuvių žemę, kuri per
praneša, kict lordas Sclborn pranešimai, buk Japonijos
Ar
ilgai
taip
bus? toks naudingas! Tegul tad
rinkimų protokolų, neįsten
kariškasis laivynas pasiro
amžius buvo laistoma lietu
atsisakė
būti
ministeriu.
Jis
Ne! Jau sukruto
katali nebus tokių namų, į ku
gdamas iš jų
beišsisukti,
dęs Meksikos pakraščiuose.
vių krauju ir prakaitu.
nesutinka
su
Lloyd
George
kai. Sujudo Dievo išpažinto riuos nesilankytų ‘Draugas’.
kas atsakė į juos
pačiais
Oficialiai ši žinia nepatvir
8) Nuo pat šios karės
projektu
Airijos
klausime.
Už
tai,
kad
mes
kvietė

tik lojojimais
ir burnoji
jai ir Bažnyčios vaikai gin
pradžios Lietuva ištikimai ti tiesą, savo tikėjimą ir Remkime visi tą prakilnų Delei tos pačios priežasties tinta. Reikia tikėties, ka< me darbininkus nebeduoti
mais?
Tai
ne
mes
darbinin
darbą! Išrašykime patįs ir
tai
prasimanymas.
Rusijai tarnavo, siųsdama
socialistams savę
bemul- kai, tai socialistų vadas Gri
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bažnyčias, mokyklas, skaito atvažiavau,
bet už šimtą
šininkais. Bet Rusijos val
musų tautos neprietelį, Gri
Toks Grigaičio atsaky
ir platina gerus katalikiš dolerių perku šėrą.
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9) Rusijos valdžia neatsi Katalikų Bažnyčios vaikai!
adresai:
žius buvo neuždarytas, Bel
potvinis padarė valstijoje listų vadai sugeba išsilojoti mas, kad jis diskusijas ga
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Musų Bailia išdirba visokius raštus Ir do537, Union, N. Y.
• ’ • Viskas pabrango dvi- das Zingeris. Tas buvo tur
Po šito meksikonai su čiai, taip ir rusai giriasi lai
kur-'tit'it v sose kalbose ir duoda rodą lie
Plučlu i dedamas 10 centu dėl apmo
tu,
a "S v lokiuose atsitikimuose ir reikaluoubai,
trigubai
ir
augščiau,
o
nyčia
visame
pasaulyje
yra
kėjimo knštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
kulkasvaidžiais puolėsi ant mėjimais.
tingesnis ir už patį Bebelį,
le j -at" fcal ir per laiškus. Tik kretpaitšs
aan tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
girau.ii,
t.tu antrašu.
1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.”
žmokesnis darbininkams pa kurs tiek pinigų iš darbi šv. Petro Ryme. Joje telpa N.Pasiuskete
amerikonų. Įvyko kruvinas
sykiu kuponą su jusu antrašu.)
Dideli mūšiai prasidėję
pilko toks pat. Vyriausybė binetol 100,000 žmonių. Ji už
mušis. Kiek žuvę meksiko Rygos - Dvinsko fronte.
ninkų prakaito susikrovė.
.o
visuotino
streiko.
nų nežinia. Bet amerikonų,
Socialistų vadas Zinge ima plotą arti 6 žemės ak
Tie rusų su vokiečiais ir au
Vyrižkų Drabužių Išpardavimas
meksikonų miesto Juarezo strais kruvini susirėmimai ne
ris gyveno
puikiausiuose rus. Didelė ir Milano (Ita
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
komendanto, gen. Gonzales, greit pasibaigsiu, sako garsu
rūmuose, važinėjos lakiau- lijoje) katedra. Į ją telpa
45,000 žmonių. Šv. Povilo
nigų
ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
nuomone, žuvę apie 40 ir 17 rusų strategikas, gen. Koliu
slais ir gražiausiais auto$25
iki
$85 ant orderio daryti siutai J5.C0 ir augščiau. Nau
bažnyčion
Londone
telpa
paimta nelaisvėn. Šitie tuo bakin. Gal šitam fronte de
mobiliais. Kaip
Viennos
ji
ir
neatimti
ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
'laikraščiai praneša, mirda- 31,000 žm., šv. Zofijos baž
jaus nugabenti į Chihua- speratiški mūšiai greičiau pri
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
artins ir taikų Europoje. Ne.
Konstantinopolyj
hua.
jmas Zingeris palikęs turtą nyčion
KUPARAI ir VALYZAI
telpa 24,000 žm. Bažnyčia
Iš kitų versmių sužino toms baisioms skerdynėms pa
vertės keturių
milijonų
S. Gordon
galiau pritruks ir žmonių
Notre Dame Paryžiuje su
ma, kad amerikonai ne tik
rublių.
1415 So. Halsted St.
Chicago, IUamunicijos.
talpina 21,500 žmonių.

Lietuvių tevinainiu prie
derme

IS KARES LAUKO
PIRMAME KRUVINAME
MUŠYJ UŽMUŠTA
40 AMERIKONU.

BANK

KATRIE KATRUOS
NUGALĖS?

VOKIEČIAI ARČIAU VERDUNO TVIRTOVĖS,

NAUJOS REFORMOS
KINUOSE.

PLAUKUS

ĮVAIRIOS
2INIŪS

Georgl & Vitak Music Co.;

RUSIJOJE PRASIDEDA
STREIKAI.

sužeidę gen. Gomezo
pasiuntinį-kapitoną,
bet jie
pirmi dar puolėsi prieš me
ksikonus. Po mūšio ameri
konai pasitraukę į vakarus,
ant Cclonia Dublan.
Apie šitą pirmą mūšį ži
nios taip supainiotos, kad
sunku atrinkti ir posmus.
Betfaktas yra faktu. Pir
masis kruvinas mušis įvy
ko. Žuvo vienas Meksikos
generolas, pralieta ameri
konų kraujas.
Šitas atsitikimas pablo

gino santikius tarp abiejų
šalių. Prezidentas Wilson
paklaustas,
ką jis manąs
apie tai, nieko neatsakąs.
Sušaukiamas kabineto po
sėdis.
Kas indomiausia,
kad
amerikonai pirmi pradėję
šaudyti į meksikonus, anot
pirmiausia apturėtų žinių.
Visi visur tvirtina, kad
karė su Meksika ne
tik
neiš vengtina,
bet jau ir
prasidėjusi.

DIDŽIAUSIOS PASAULYJE
BAŽNYČIOS,

7ISŲ VALSTIJŲ MILICIJA
MOBILIZUOJAMA IR
SIUNČIAMA I MEKSIKOS
PASIENĮ

Kaip tas Zingerio turtas
liko paskelbtas, sarmatijos
Suvienytų Valstijų su Mek ir patįs socialistai. Susipra
darbininkai su
sika santikiai taip pablogėjo, tusieji gi
kad tarp šių šalių karė neiš- tuo Zingerio turtu ėmė so
vengtina. Prezidentui Wilso- cialistams stačiai akįs ba
Jnui įsakius, karės sekretorius dyti sakydami: jums sočia
Žymus Vengrijos politikas J Baker išleido paliepimų sumo- listams rupi ne darbininkų
ir diplomatas grafas Appony J bilizuoti visų valstijų milicijų gerovė, tik darbininkų pini
laikraščių
korespondentams-1 ir pasiųsti į Meksikos pasienį.
geliai.
pranešė, kad karė galinti baig Tuo tarpu j Meksikos pasienį
“Naujienų” redaktorius
ties artimiausioje
ateityje. iš visų Suv. Valstijų dalių su
Taikos tarpininkais esu: po traukiama regulerė kariuome Grigaitis, kuris, kaip matė
pežius Benediktas XV, Suv. nė. Iš visių pusių į Meksikos tė, nežino nei socializmo
nei logi
Valstijų prezidentas Wilsonas. pakraščius busiu pasiųsti ka nei kapitalizmo,
Tšpanijos karalius Alfonsas ir rės laivai. Kadangi regulcrės kos, kurio kalba ir raštai
kariuomenės yra neperdaug, taip išmarginti negirdėta
Olandijos karalienė.
todėl jai pagelbon šaukiama klaidų daugybė, rašo, kad
milicija. Jei gimtų karė su socialistų vadas Bobelis su
Meksika, Suv. Valstijų armijų krovęs tuos milžiniškus tur
vyriausiuoju vadu butų gene tus savo darbu ir nepapras
rolas Fredirick Funston.
tais gabumais,
kad jo
Nesutikimų svarbiausiuoju kninga “Moteris ir socia
Rusų armijos galų-gale užė branduoliu yra tas, kad Suv.
mė Bukoviną, Austrijos pro Valstijos neatšaukia iš Mok lizmas” susilaukusi tiek ir
vincijų. Birželio 25 d. rusai sikos savo veikiančios armi tiek laidų. Bet tamsus Gri
to
neįstengė kadir
austrus - vengrus išstūmė iš jos, kuri gaudo meksikonus1

VĖL KALBAMA APIE
TAIKJį,

RUSA? UžSTviS^
BUKOVINĄ

paskutinių Bukovinos mieste
lių. Austrų - vengrų sukoneveikta armija, kuriai vadovau
ja gen. Planzer, perskirta pu-

Atdara kasdieną (ir Nedalioj) dienomis .

KRIKŠČIONIŲ TIKĖJIMAI.
Visame pasaulyje krik
ščionių tikėjimą
išpažįsta
580 milijonų žmonių. Ta
me skaičiuje: katalikų —
280 mik, protestonų
ir
stačiatikių 290 m ii., koptų
— 10 milijonų.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
visokių ženklelę
draugystėms, o
ypatingai: k okardų, gnziknčių,
metalinių
anameliuotų i r
padengtų celių
loid’u, fiarpų.
vėliavų ir karti
nų.
Man pavestus
darbus atlieku

artistiškai
plėšikus. Meksikos laikinas'suprasti, kad ir tas kningas
M. A. Norkūnai
prezidentas Carranza
kelis (Bebelio
išleistąsias daukartus reikalavo atšaukti ame-1 giausiai pirko
DARBI-- 166 Molrose Street, Montel
rikonų armiją, kuriten neat-1NINKAI.
lo, Mass.

ais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depazitns pradedant nuo vieno delerio ir daugiau, už ku
riuos mokama 3 nuošimčius ant m^tų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

RKAL B8TATC 0CRARTAM8RTA8

Ferka ir pardaoda properrea ant komuijo*; įikolektaoj*
randas ir prižiūri propertea; pardaoda geroa vertė* morgtėiaa;
imtina pinigą* ant įtaisytų vavanėių (properėių)

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROtlUR*.

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

J.

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 46th st,
CHICAGO, ILL.
K81

SAVAITINIS URAVOAS

KEWANEE, ILL.

1 * I

IS LIETUVIŲ GYVENIMO
o
AMERIKOJE

ii

Birželio (.Tune) £*, 1916. N.

Draugijų
Reikalai

Birželio 11 d. šv. Antano
draugija turėi° 8OVO paprast4
susirinkimą. Draugijos rašti TAUTOS FONDO VAL
DYBA.
ninkas K. Skrabulis draugijai
I patarė paimti bent kurį kata
likišką laikraštį organu. DuoPirmininkas: — kun. J. Ja
j tas buvo įnešimas organu im- kaitis, Providence and VVaverti dienraštį “Draugą”. Susi-jy stt) Worcester, Mass.
pratusieji sąnariai tą pasiuli1-mas vice-pirm. Adv. A.
jimą priėmė su džiaugsmu, šlakis, 3255 So. Halsted st.,
Bet tam buvo priešingi keli fa- Chicago, III.
natikai, kurie priešingi tikėji2-ras vice-pirm: Kun. Se
mui, bet viešai statosi katali rafinas, 2327 W. 23rd
PI.
11
11
kais
esą.
Tokie
žmonės,
tai
Chicago,
III.
<1
Sekretorius: — Pakštas,
tikri vilkai avies kailyj. Bet
užvis didžiausiu tamsuoliu ir 3255 So. Halsted st., Chicago,
nuolankiu socialistų bernu pa 111.
Iždininkas: — B. Vaišno
sirodė vietos parapijos rašti
S. S.
ninkas. Paskui pakėlė balsą ras, 1514 Carson st.,
buvęs parapijos raštininkas J. Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
Nedvaras. Šis stebėjosi iš pir
A. Nausiedienė,
917 W.
mutinio tokio negirdėto tamsu
33rd
st.,
Chicago,
III.
mo ir fanatizmo, kad jis ne tik
J. Miliauskas, Pittsburg,
pats neskaito katalikiškų laik
raščių, bet dar ir kitus atkalbi Pa.
nėja nuo skaitymo.
Tiesa, dabartinis parapijos ŠVENTO ANTANO DRAUGI
raštininkas yra viešėjęs Chi- JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
cagoj. Bet jis daugiau nieko
DYBOS ADRESAI:
nėra matęs, kaip tik socialistų
spaustuvės sienas. Ten jis, Pirmini akas, Steponas Keliosakoma, įgavęs daug socialis- tis, 1344 So. Jackson st.
tiško apjakimo nuo Markso II(FeZjefowas)
pinigus iki cento, pilkit į jo. Už tai dabar ir įnirtęs ant Pagelbininkas, Kazimieras Bur
ha, 1416 So. Park avė.
socialistu fondą. Ten jie bus katalikiškų laikraščių.
Protokolų raštininkas, Anta
Kas taip rėkia, kas taip daug geriau suvartoti, negu
nas
Samoška, 1230 So. Victoria
Stebėtina, kokiam galui toks
šaukia, kad net ausis ūžia? jųsų skurstančią
brolių tamsuolis yra laikomas kata St.
Tai socialistai su savo Bu rankose.
Finansų raštininkas,
Jonas
likiškos parapijos raštininku?
lota šaukia į savo prakal
Nežiūrint į kai-kurius tam Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Tiesa, jūsų
Tėvynėje
bas ir aukauti į jųjų fon tūkstančiai našlaičių verk suolius ir nuolankius socialis Kasininkas, Antanai Bakšys
1327 So. Victoria su
dą.
dami maldauja nors duo tų bernus, katalikų susiprati
Kasos globėjai:
mas vis labiau kįla, o tamsuo Leonas Krikštinavieia, 1326
Jie rėkia sakydami: Jus, nos kąsnelio.
Jųjų verk
apjakę darbininkai, atidžiai, smą girdėdamas ir akmuo lių socįaįįstų skaitlius nuolat So. Victoria St.,
1326 So.
klausykite ir nors sykį susi- pravirktų. Bet jūsų širdis, mažinąs. Ir manome, jog greit Adomas Jonaitis,
ateis
laikas,
kad
tokių
tamsuo

Lincoln
St.
praskite, kur ir kam aukau į sustiprinta socialistų moklių, kurie taip nuolankiai so 1. Maršalka, Pranai Dapkus.
siu, tebūnie už patį titnagą cialistams ir bedieviams tar
1407 So. Pirk avė.
Jūsų Tėvynė paversta į kietesnė. Socialistų reika
nautų, musų krašte nei su žva 2. Maršalka, Antanas Didjurtyrus. Gaisrai nušlavė jūsų lai tebūnie jums už viską ke neberasi.
gis, 1327 oo. Pąrk avė.
sodžius, sunaikino name svarbesni. Spjaukite
Knygius Pranciškus Kaptuant
J akstas.

Socialistų atsišaukimas
į visuomene

filakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
cago, in.
Iždininkas B.. Vaišnora, 1514
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis, 50 W. 6th it, So. Boston,
Haas.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 1020 — 1022 S. Main gt.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas : P. P. Petrėnaa,
422
tsland av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
Čaitis, 1530 West Bt.,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
1129 So. Churcb st.,
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt at,
Chicago, III.
Raštinikas Adv. A. A. Šla
kis, 3255 So. Halsted st., Chi"ago, III.
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa
Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.
hington st., Norwood, Mass.
Iždo globėjai: V. Kadzevičiur
ir F. Patašius.
Maršalka: J. Makauskas.
Apaštalystės Maldos S. S. V. J.
Dr-stės, Dievo Apvaizdos para
pijos valdybos adresai:

Pirm. — A. Stulginskas, 715
W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547
W. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
Rast. — Liud. Sabaliauskaitė,
1714 S. Union avė.,
Fin. Rast. — K. Vasiliauskas,
558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. Bartkevi
laite, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatužis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.
ŠV.

JURGIO

KAREIVIO

DRAUGYSTES, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS
rauskas, 1321 So. Victoria, St.
liūs. kuriuose gyvenote, bet tų ašarų ir aimanavimų. Vi
ANTRASAI:
Susirinkimai
.
aštuntai
kiek
jus nepaisykite to, sočia lis- SUg savo pinigus atiduokit
Pirmininkas,
Stasys Kadaras
rieno mėnesio, -i pi e pirmą vs
tų reikalai už viską svarbes- 'mums.
1038
Washington
st.,
landą po pietų. Lietuvių svetai
ni. Jus aukaukite socialis
19th st.,
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
Mcs, socialistai, nepave
tams, o ne suvargintai TėPirm. pagelb., Pranas Kudir
AM.
L.
R.
K.
MOTERŲ
SĄJUN
lysime storpilviams jus iš Praeitos seredos vakarą So.
ka,
31 Franklin st.,
vynei.
GOS CENTRO VALDYBA
naudoti. Su tais jūsų sudė Chicagoje Valerijonas Čančak Pirm. —Marijona Juškienė, Protokolų raštininkas,
Jonas
Jūsų
tėveliai
nuo
taisiais pinigais mes sukel129
Melrose
st., Montello, Mass. Ruškis, 18 Tremont st.,
bado jau miršta. Ištiesę dre
Fin.
raštininkas, J. Versec
sime revoliuciją. Išversime, ir Mikas Zasadzinski padarė
Vice-pirm. — Pranciška Nubančias, sudžiuvusias, nukas,
1184
Washington st.,
išdeginsime visas
bažnv- laižybas, katras daugiau deg tautaitė, 2006 String st., Chica
silpnėjusias rankas ant kc- čias, iškarsime kunigus, fi
Kasiems,, Viktoras Kavaliaus
go, III.
lių maldauja jūsų pagelbos. kin?illosius kain „„lviinq tinės išgursiąs. Ganeak išgė Rast. — M. L. Gurinskaitė, kas, 22 Sturvant avė., ‘1
Bet iur nekilkite minkšta kllltluoslus> kaiP galvlJU5S
Iždo globėjai:
3347 Auburn avė., Chicago, III.
sukimšime į kalėjimus, at- ręs 11 degtinės stiklelių nuvir Ižd. — Antanina Nausiedienė,
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.
širdžiai 1 Susipraskite, kad
imsime nuo tėvų vaikus, to po stalu be žado. Kuomet 917 W. 33rd st., Chicago, III.
Barnasius Jankauskas Willow
socialistų reikalai kur-kas
st.,
įvesime viešą paleistuvys
jį draugai su didžiausiu vargu Iždo globėjos: Pranciška Ma Martinas Bulkšas,
svarbesni. Jiems tad visus
39 Tre
cijauskaitė, 4358
S. Fairfield
tę, tuomet tai ir įvyks ža
pinigus ir atiduokite.
mont
st.,
atgaivino,
jis
dar
išmaukė
ir
avė.,
Chicago,
III.
damasis socialistų
re jus.
Maršalka, Stasys Kamila, 31
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
Jūsų broliai
ir seselės Užmirškit
tac žūstančios dvyliktąjį degtinės stiklelį. Po
Tremont
st.
50th avė., Cicero, III.
jus myli begalo.
Skurdas Tėvynės vargus, užmirškit
to vėl sukniubo be žado. Taip Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
juos baigia kankinti. Vie badu mirštančiųjų
tėvų,
natinė jų viltis, tai jūsų pa- brolių, seselių ir našlaičių jį Zasadzinski parvilkęs į naAntrytojaus
gelba. Tegul ir jųjų vargai ašaras! Užkimškit savo au-J1,1118 PaRu^ejus nesugraudina. Juk jų sis, kad neišgirstumėt
jy Oančako žmona, eidama žadiiiJei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Vargai, tai niekis, sulyginus maldavimo pagelbos. Širdį; sa'°
daiban, ra o jj
•
--nebegyvą,
sustingusi
lovoje.
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
bu svarbiais socialistų rei- sa5įo atiduokit socializmui
Tai
prie
ko
priveda
girty

Pažink pirmą “Ežį”, ir tuokart peik.
kalais. Tegul tat nei vienas kartu su visais savo pinibė!
Tai
tau
ir
laižybos
ir
dvi

jusų centas nenuklysta gel- gaįg
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai j
kova
!
bėti tų, vargšų. Visus savo
amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad
Cicilikas.

ALKOHOLINĖ DVIKOVA.

DC L

J
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“EŽYS”

Korespondentas.

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma "Draugo” Knygyne.
Pinigai galima
inkleliais.

1

-N 'N"A
"oo

siųsti krasos

•»»•«<: nnura|i|««M

v ana
uaiHoia av -d

O«-»t

atoaiA wwiinųatnq oog j, oęg

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

VX t»»

9ųjsui sjųuikzvd ns tėtuti
•JJ JĮ OUIĮUĮJCUĮSSĮ ‘ottilp
-jesisjad ‘ouiztjėuinšą uiu;(?pncųs
Inu inunuujt scpnq suuBtofaųsają

"Žvirblio" Kaina Angliojoj 5 šilingai.
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Forest City, Pa.

resą ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždyką, o kai pa
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi.
Kaina metalus ;
S 75 centai, pusmečiui 40 c.
pinigai siunčiami money J į
£ orderiais.
$

KAINUOJA TIK

S3.D0 METAMS
Užsimokant tiesiog į
“Draugo" Administracija
“Metraštį” duodame

dovanų.
Siųsk pinigus šiandien

‘‘Draugas”
Chicago, III.

1800 W. 46th St.

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi
savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

“ VYTĮ ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių ii Amerikos bei Lietuvos jaunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiikoje-katalikiikoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžiu Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50,. pusmečiui 75e. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas ui mėnesines
mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vienų
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkjtes šiuo antrašu:

“VYTIS”
Chicago, III.

731 W. 18th Street

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios viso pašaulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” teipa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

"SANTAIKA
2120 St. Clalr Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

jhwT“

Adresas:

u
213 Station Road,

«

Dienraštis

Didesne!
Dykehead Shotts

Scotland

Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių
Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAIGŽDĖ’’ yra seniausias lietuvių katalikų laikraš
tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.
METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korecspoudencųas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St.,
Philadelphia, Pa.

Didesne!

“TIKYBA ir DORA”
Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek,
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. 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, III.

••■d*'. no’.

SAVAITINIS DRAUGAS

gramų ir laiškų. Pasveikini luose parašyta 186 laiškai, iš
mus prisiuntė:
duota kuopoms čarterių 25,
Komisijos:
1. Lietuvos Vyčių Naujosios sąnariams paliudijimų 1550 ir
įnešimą
komisija. -Persta
Anglijos apskritys.
centro valdybos susirinkimų
čius
vienbalsiai
aprinkta
:
kun.
2. Jonas Navickas, A. L. R. butą 4. Raportas vienbalsiai
%
F. B. Serafinas, Kaz. Pakštas K. Moks. Susiv. pirmininkas. priimamas.
ir Antanas Sodeika.
3. Kun. P. Saurusaitis iŠ
Susiv. sekretorius, J. S. Va
Skundu ir prašymų komisi
Waterbury, Conn.
siliauskas, raportą
išduoda
4. Kun. T. Žilinskas, J. Ka
ja. Perstatytieji kunigas S. J.
Struckus, Andr. Vaitulionis ir rosas ir A. Kneižis iš Boston, raštu.
kun. K. Šatkus Vienbalsiai ap- Mass.
SUSIV. STOVIS.
renkami.
55. Kun. J. Lietuvninkas iš
tolici Lituani ed imparte loNuo 30 iki 31 Seimui susi
Presos komsiija. Kun. J. Ja Baltimore, Md.
organizavo
20 naujų kuopų.
ro di cuore implorata bene- kaitis, kun. Ig Zimblys ir V.
6. Jurgis Vetulevičius, 165
Naujų sąnarių
prisirašė: Į
dizione Apostolica auspice Lukoševičius vienbalsiai pa kp. raštininkas.
trionfo della carita e della tvirtinti. Presos komisijai pa 7. J. Pautienius iš Reading, 1-mą skyrių — 1001; į 2-rą —
203; į 3-tį — 321; į 4-tą — 15;
pace.
vedama mandatų peržiūrėji Pa.
8. Jonas Karosas Liet. Vy į 5-tą — 60; į vaikų skyrių —
mas.
Lietuviškai .reiškia:
Kninyn peržiūrėjimai išrin čių pirminiu.
187. Viso naujų narių prisira
“Šventasis Tėvas dėko
9.
“
Draugas
”
,
Chieago.
kti: Ant Gudaitis (46 bal.), K.
šė 1787. Į augštesnius skyrius
Susiv. L. It. K. A. 31-mo ja lietuviams katalikams ir
10.
A.
J.
Valantiejus
iš
New
Vaišnora
(41
bal.)
ir
Ant
Mapersikėlė 106.
Seimo delegatai birželio 7 nuoširdžiai suteikia prašo
York.
sandukas
(34
b.).
Iki 31 Seimui sąnarių bu
d. pasiuntė Šv. Tėvui, Be mąjį Apaštališkąjį palaimi
Nutariama
mušti
telegramą
Pribuvo
nauji
delegatai
nuo
vo
:
1 skr. — 7666, 2 sk. — 432,
kad už
nediktui XV, sekantį kable- nimą, geizdamas,
šv. Tėvui. Telegramos teks
17 kp. — Petras Acevičius, 3 sk. — 691, 4 sk. — 38, 5 sk.
viešpatautų meilė ir taika”.
gramą:
tą sutaisyti pavedama presos Jonas Lietuvninkas.
— 110, vaikų skyr. — 1073,
Jau nebepirmą kartą Sv.
“Susivienijimo Lietuvių
komisijai.
106 kp. — kun. Juoz. šeš Viso — 10,010.
Rymo Katalikų Amerikoje Tėvas laimina Susiv. L. R.
Pirmoji sesija uždaroma 12 tokas.
Į pašelpos skyrių nuo 30
K.
Amerikoje
sąnarius.
Tos
vai. 30 min. po pietų.
31 metinio seimo (Philadel
110
kp.
—
kun.
Pr.
Meškaus

iki 31 Seimui prisirašė: 1 laip.
naujos Šv. Tėvo
malonės
phia, Pa.) delegatai išreiš
kas.
— 98, 2 laip. — 644, 3 laip.
kia paklusnybę Apaštališ teparagina lietuvius rašy- Sesija II — 3 v. 20 m. popiet.
Garbės narys — kun. A. Mi — 114, 4 laip. — 112. Viso
SLRKA. prezidentas įduo
kam Sostui, meldžia Šv. Tė ties į ta tvirčiausią bei di
lukas.
pašelpos skyriuje sąnarių bu
vo palaiminti visą suvažia džiausią lietuvių organizaci da Seimo vedėjui:
Duotas įnešimas ir nubal vo 1960.
1. Susivienijimo čarterį.
tos
vimą ir pagelbėti Lietuvai ją. Musų, senuosius
2. Šv. Kazimiero seserų suota, kad delegatai, vėlai at SUSIV. IŽDO STOVIS.
organizacijos sąnarius, teatgauti liuosybę”.
einanti j sesijas, negali turė Ineigos nuo 1 d. birželio, 1915
Birželio 9 d. Šv. Tėvas paskatina prie uolesnio vei vienuolynui paskolos “bonds”.
3. Susiv. kasieriaus kauciją ti balso per visą tą sesiją, į m. iki 1 d. birž., 1916 m.
teikės prisiųsti tokį atsaky kimo tikėjimo ir tautos sri
kurią pavėlavo.
T pomirtinių Fondą (suaugu
ant 15,000 dol.
mą per Philadelphijos ant- tyje.
sių ir vaikų) .... $25,000.99
44. Susiv. sekretoriaus kau
Kun. Jonas J. Jakaitis,
vy skupį:
RAPORTAI
:
Į pašelpos Fondą .. 8,228.96
ciją ant 500 dol.
Dvas. Vadovas.
Santo Padre ringrazia catS. L. R. K. A. prezidentas, Į Lėšų Fondą ......... 5,387.37
5. Centro raštinės “Insu
rance policy” ant 500 dol.
Kazys Krusinskas,
išduoda 'Cjmtįškų centu .........
28.80
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO KATALIKŲ AMERIKOJE
6. S. L. R. K. A. antspaudą, raportą žodžiu.
Iš raporto ’ Našlaičių Fondą__
7.50
31 SEIMO, BIRŽ. 6, 7 ir 8 D., 1916, PHILADELPHIA, PA. Skaitymas sveikinimo tele- paniški, kad jo Susiv. reika---------------------- —
antruoju — Pranas Juras.

ŠVENTAS TĖVAS LAIMI
NA KATALIKŲ SUSI
VIENIJIMU.

PROTOKOLAS.

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

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie

nas doleris,

kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka,
KURI YRA BANKA
Peoples Stock Yards

4'

STATE BANK
Prie Ashiaad Avė. Ir 47 gatvės

šteklius arti $6.000 000
Po valstijos priežiūra.
Seniausia, didžiausia
vakarus nuo Stock Vardų.

ir

stipriausia banka

Kvoterių iždo padididinimui ................... 736.00
Už išparduotus žen
klelius ...................... 103.25
Už išparduotas kuo
poms kningas ......... 152.15
Nuošimčių už sudėtus
bankose pinigus .... 1,239.09
Nuošimčių už išduo
tus paskolon ......... 200.00

IŠMOKĖTA:
Pomirtinių 95 narių $14,175.00
4 vaikų skyr. 200.00
Gyviems 2 sąnariam iš
pomirtinių ......... $150.00
Pašelpų ligoje 136 są
nariams .............
3,981.25
Pašelpų iš Našlaičių
Fondo..................... 225.00
Organizatoriams .... 120.20
Algų ir komisijoms at
lyginimų ............... 1,875.00
Viso ............. $41,084.11 Daktarui kvotėjui .... 5.00
Emigracijos reikalams 50.00
Už laisnius, kaucijas ir
raportus................... 95.00
Už Spaudą, apgarsiiusiiiimus i» organą .. 2,163.24
Krasos ženki, ekspre
sas, telegr. etc.............. 439.40
Tautos Fondui ......... 840.00
Auka S. L. R. K. Moksl.
Am............................. 16b 00
Nepriimtiems sąnariams
sugražinta ................ 48.76
Klišės (euts) ........... . 76.00"

42 kp. — Kazys Krušinskas,
PIRMA DIENA.
Vincas
Daubaras.
SLRKA. 31 Seimas pradė
tas šv. mišiomis, kurias laikė 47 kp. — Stanislovas Petru
Susiv. dvasiškas vadovas, kun. škevičius.
51 kp. — Antanas Gudaitis.
J. J. Jakaitis.
61 kp. — Karolis Valukonis,
kun. K. F. Šatkus.
Sesija I — 11 vai. ryto.
Susivienijimo L. R. K. A. 75 kp. — Antanas Franka.
3f Seimą atidaro- dvas. vado 77 kp. — Mikolas Janulevivas, kun. J. J. Jakaitis, mal cius.
da. Prezidentui Kaz. Krušin- 88 kp. — Kun. Magu. J. Ka
Viso ......... $24,932.86
skui 31 Seimo delegatus pa zėnas.
B #
(Bus toliau)
sveikinus* registruota pribuvu 89 kp. — Andriejus PatecRis.
sių kuopų atstovus. Kuopas
■
Juozas Potockis, Vincas Zanes91 kp. — Juozas V. Kovas.
atstovavo:
tauskas, Rožė Leškauskienė, An
93 kp. — Jonas J. Skirmon1 kp. — Pranas Burba, Be
drius Radzevičius, Rožė Krugutas.
ilis Burba, Petronė Lelevičielienė.
99 kp. — Antanina Nausieuė, Petras Naujalis.
18 kuopa.
2 kp. — Pranas Stanevičius. dienė, Kazys Pakštas.
100 kp. — Kun. F. B. Se
Juoz. Niuklys, Marė Vasiliaus
4 kp. — Tam. P. KryDanau
JONAS JAROŠEVIČIA,
rafinas
kienė Alena Spakauskienė, Marė
JUOZAS STULGAITIS, S.
skas.
101 kp. — Aleksandras Ale
Nevičieuė, Marė Babarskienė,
S. L. R. K. A. Prezidentas,
6 kp. — Aleks. Notautis.
L. R. K. A. Iždininkas, Šv.
Jieva Blaževičienė, Antanina Juksandravičius.
Trejybės
Liet.
parap.
Vargo

7 kp. — Pov. Greblikas, Mot.
1048 AVashington St.,
Norsinskienė, Pet. Valutkevičiutė,
111 kp. — Kun. S. J. Struč
Juškevičius.
nininkas,
140
S.
Meade
St.,
Marė Urbonavičienė, Magdė Morius.
wood, Mass.
kiutė.
Vilkes
Barre,
Pa.
8 kp. — Antanas Staseliu115 kp. — Ksaveras Strum- J. S. VASILIAUSKAS, S.
20 kuopa.
nas.
skis.
Kaminskienė,
Vincas
Seilius,
kienė, Kazys Guščiunas, Jurgis
17 kuopa.
Jurgis Ješkauskas Jonas Kliu
10 kp. — Kun. Ig. Zimblys, 124 kp. ir 125 kp. — Kun. L. R. K. A. Sekretorius, 112
Magdė
Kasiulienė,
Matas
Sinels,
Pipelis.
N.
Greene
St.,
Baltimore,
Md.
sas,
Marė Ausevičienė, Stasys
Rožė
Pangoniutė,
Kostantas
Jonas Grigaitis, Julė Poškie Aloiz. Jurgutis.
torius, Jieva Smelstorienė, An Juzė Skirdienė, Rožė BariušLiegus, Jonas Liaukus, Agota Vekteris
Juzė
Sefeltaičiutė,,
nė.
tanina Smelstorienė,
Antanas
134 kp. — Petras Montvila,
11 kuopa.
Griškonienė,
Morta
Potockienė,
Antanas
Valiušis,
Katrė
Barvai13 kp. — Juozas Vasiliaus Uršulė Overžautienė.
SUSIVIENIJIMO L. R. K. Valinėms, Kostanėija Pelckai- kienė, Magdė G'ibulskienė, Pra
Ona
Baltruškienė,
Magdė
Navic

nienė, Aižė Subaeienė, Anasta
kas, Pranas Juras, Pet. Gra 141 kp. — Mikolas Abračin- AMERIKOJE, SKOLINGI čiutė, Juozas Širvintas, Viktė. nė Jurgonienė, Stasė Samulienė.
kienė, Jieva Adomienė, Jieva Ki- zija Baliuskienė, Augustinas Majauskas, Jonas Grebliauskas. skas.
Mardosa,
12 kuopa.
SĄNARIAI UZ 2-rą BER Bučevičienė, Petras
gulienė, Jieva Revutienė, Marė sandavičius, Viktė Gudavičienė.
Ona
Mardosienė,
Viktė
Laukai

Leonardas
Kubilius, Maro Ku Ališauskienė, Ona
17 kp. — Juozas Stulgaitis.
163
kp.
—
Julius
B.
Kaupas.
TAINĮ,
1916
METŲ.
Sergaliutė
21 kuopa.
v
tienė, Kaulas Damuleviėius, Kat bilienė.
19 kp. — Jonas Vaičiulis.
Dominikas Sargalis, Tofilė Ku165 kp. — Juozas Baltrušai Malonės veikiai užsimokėti.
Jurgis
Urbsaitis, JonaR Ado
rė Damulevičienė, Viktė Laukai13 kuopa.
nievičienė,
Ambrozas
Matukonis
1
kuopa.
mavičius Apolionija Adomavi
20 kp. — Mat. Dauknis, Kle tis.
čiutė, Viktė Mačiukevičienė, Ma Ona Baneevičiutė, Pranas Va
Jonas
Greblikas,
Marcelė
174
kp.
—
Matijošius
Tolu

melisas Steponavičius.
rė Pipienė, Kartė l’etraškienė, siliauskis Ona Ofsianienė, Anta
Agurkicnė, Adomas Vitkauskas.
21 kp. — Kun. F. Kemėšis, ba.
Marcelė, Balkuvienė.
nas Stanevičius. Agnieška Čes2 kp.
Jonas Jaroševičius, Jonas Va Visiems tuo laiku pribuvu
8 kuopa.
nienė,
Agota Raslavičienė, Aižė
Stasys Zaleskis, Ona Antanai
siems delegatams įsi registrą
lukonis.
Jonas Kazlauskas, Alvyra Ja Bakutienė, Marė Rinkevičienė,
vus, renkama Seimo prezidiu tienė, Martynas Jancevičius, Ka kubauskienė, Marė Gaidulienė, Magdė Ivoškiutė, Marė Remei23 kp. — Ant. Juodišius.
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių
zys Žilinskas Paulina Puškieuė.
Marė Sidkerskienė, Pranė Kaz kiutė, Juozas Sapouas, M. Alek
24 k p. — Vincas Lukoševi mas.
3 kuopa.
didumo. Kainuoja metams 5Oc.
J Seimo vedėjus perstatyti
lauskienė, Jieva Marcinkevičienė,
eius, Vincas Parulis, Ona Veli
sienė
Amilija
Višniauskiutė,
Zu

Julė Jeučaitienė, Marcelė BieAdresas:
«
viutė, Veronika Ambrozevičiu- trys kandidatai: K sav. Strurn- lienė, Ona Savickienė, Vineas Darata Subatkienė, Ona Gedrai- zana Jurgelionienė, Ona Dutketienė, kalta l — 16 ber., Anta
skis, kun. F. B. Serafinas ir
tė.
Rev. J. Valaitis
Marčiukonis,
Klementą Bačiu- nina Sinkevičienė, Jonas Mušins- vičiutė, Ona šakevičiutė, kalta
Slapto licnė, Katrė Ivašauskiutė,
27 kp. — Marė Varnagirie- Jonas Jaroševičius.
už 4 mėne., Emilija Tribulskienė,
28 Cherry St.
Shamokin, Pa. f
kas, Ona Lietuvaitienė, JflĮnas
balsavimo
pasekmės:
Ksav.
nė.
Zuzana
Jurgelionienė,
Ona
Ruk4 kuopa.
Saidclis, Jonas Skripkauskas,
28 kp. — Andrius Vaitulio- Strumskis gavo 28 balsus, kun. Martynas Bacevičius, Viktė Aižė Svigunskiutė, Ona Misevi štelienė.
15 kuopa.
F. B. Serafinas — 9 ir J. Ja Kukočienė,
nis.
čienė, Alena Venskuvieuė, Marė
Alck. Bijanskas, Kazė Kalet30 kp. — Antanas Sodeika. ruševičius — 28. Prezidentui
6 kuopa.
Moksleivis
l’lšinskienė, Feliksas Siutkevi,
nulėmus,
seimo
vedėju
aprink

Povilas
Simonutis.
čius,
Katrė
Liutkevičienė,
Agota
kiene,
Katrė
Pranckcviėienė
31 k p. — Vaitiekus Jasai
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
7 kuopa.
ta Ksaveras Strumskis, jo paRadzevičiūtė, Ona Dulskienė, Ai
tis, Ignas Maciejunas.
16 kuopa.
ORGANAS
Aliacaua Laukaičiutė, Gentru- žė, Railiukė, Jonas Navarskis,
35 kp, — Konst. Vaišnora. gelbininku Jonas Jaruševičius.
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis
Ona Jonauskienė, Marė l’alJ Seimo raštininkus kandi dn Kakalauskiutė, Magdė Kize- Adlfas Ivinskas, Adelė Rama eiauskienė, Barbora Jasučiutė,
36 kp. — Antanas Masandu
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
datuoja: Julius Kaupas, Pra vičienė, Agnieška Kulikauskie nauskaitė.
kas.
Veronika
Beudzevif ienė, Marė
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 c.
0 kuopa.
nė, Pranas Rimas, Kazys Saka
Cibulskienė, Petras Valūnas, Ma
39 ir 85 kp. — Antanus J nus Juras ir Košt. Vaišnora. lai ičius, Uršė Valiučienė, Kazys Marė Povilaitienė.
Užsisakyk tuojaus:
rė Kaukienė, Marė Pucetieuė,
Balsų gavo: Julius Kaupas 52, Didžiūnas, Morta Atinmiavičienė,
Sutkus.
10 kuopa.
40 kp. — Petras Karvojus Pranas Juras 33 ir Košt. Vai Jieva Keblikieuė, Ona Žvirblienė, Marė Arbačausk'.euė, Bonipa- Marė Plioplienė, Kazys Elinskas,
43 Chapel St.
Westfield, Mass
Jieva Gurkevičienė.
šnoru 28. Pirmuoju Seimo raš Simas Simanavičius, Aižė Pipie- cas Virkšas, Mikas Navickas, Jieša Kiutienė, Magdė Šiurpu41 kp. — Kun. J. Jakaitis, tininku lieka Julius Kaupas, įuu, Viktė Staniukiuieuė, Magdė .Katrė Valaicutė, Onu Saikaus-į nienė, Ona Jasinskienė.

“Tautos Rytas”

\

|

“Moksleivis”

t- I

,,

__

SUSIRINKIMAI.
siųskit. B^s daug svarbių da- administraciją. Jei kreipsies
S. L. R. K. A. 26 kuopa, lykų apkalbėta. Į šį apskritį stačiai į administraciją, bū
Sheboygan, iWs., turės savo priguli sekanti miestai:
tinai reikia pažymėti savo
msmetinj susirinkimą, liepos
Glen Lyon, AVanamie, Rbo- kuopos numerj ir aiškiai
9 dieną, 1916 m., bažnytinėj ne, Sugar Notcli, Asbley, paduoti teisingai savo se
svetainėj, 3 vai. po pietų Pra Plymou.h,
AVilkes Parre, nąjį ir naująjį adresą.
šomi visi sąnariai ateiti susi Kingston, Pittston, Miuers
“BAVAIT. DRAUGO”
rinkiman, užsimokėti mokes Mills, Luzerne, Exeter, Lopez,
Administracija.
čius ir atsivesti norinčius įsi Seranton, Forest City, Carrašyti Sus-man. Gali įsirašyti londale, Hazleton, Freeland, SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
ir vaikai.
luryea, Old Fordge, Inen.
CENTRO VALDYBOS AD
Jul. Adomavičių rašt.
Klupų sekretoriai*
RESAI:
17 kp. Julijona Stulgaitienė
Pirmininkas — J. Jaroševi
6 kp. J. Urbonavičius
čius, 1048 Wa8hington St.,
S. L. R. K. A. 101 kuopa
Norwood, Mass.
Chicago, III., liepos 2 d. turės
111 kp. Kun. Struckus.
Vice-pirm. — K. Krušins
pusmetinį susirinkimą Dievo
kas,
59 Teneyck St., Brooklyn,
Apveizdos mokyklos svetainė
/ 28 kuopa.
nis Kazmauskas, Kazys Gru- mėn., Jonas Zerolis.
56 kuopa.
N. Y.
je 1:00 vai. po pietų. Visi są
Ona Žurinskienė, Petronė Ka
Zigmontas Dirsie, Juozas Ma- Į ^a3,
128 kuopa.
Raštininkas — J. S. Vasi
raliūnienė.
Matas Versiackas, Juozas nariai kviečiami šin susirinki
siulionis, Povilas Vidugeris, Juo
93 kuopa.
liauskas,
112 N. Greene St.,
29 kuopa.
man ateiti ir užsimokėti mo
zas
Abromavičius,
Jonas
KazekeBalkis,
kaltas
už
4
mėn.,
LeoJonas
Gailius,
Jonas
StanBaltimore, Md.
Pijusas Strungis, Jieva Petrukesčius. Bus pranešta seimo
vJčius.
se
Balkiutė,
Alek.
Politikienė,
čius.
Iždininkas — J. Stulgaitis,
lionienė, Alek.
Austravičius,
nutarimai. Nepamirškite atsiGerbiamosioms
kuopą
vai
57
kuopa.
Vincas
Uždavinis,
Antanas
140
S. Meade
St., Wilkes
Kajetonas Petrulonis.
94 kuopa.
vest
norinčius
įsirašyti
į
Sus
dyboms
pranešu,
jogei
nau

Antanas
Simonaitis,
Marė
30 kuopa.
Barre, Pa.
Kazys Abromavičius, Viktė Čidzinavičia, kun. Juozas Jo
mą.
jas
Susivienijimo
kasninMikas Damauskas, Aižė Da- učienė, Magdė
Žukauskienė, | Lukoševičienė.
Iždo globėjai:
naitis, Vincas Misius, Petras
mauskienė, Antanas Juronis, Gad. Jurgis Čepulionis, Adelė Rumke
D.
Šulcaitė,
rašt.
kas
Juozapas
Stulgaitis,
ku
V.
Lukoševičius, P. 0. MiŠpokas, Matas Balkis Petras
98 kuopa.
Jaronienė, Ona Mažeikienė, Pra vičienė,
rį išrinko 31 seimas Phila- nersville, Pa.
Ona Dominaitienė, Marė Politika, Petras Politika, Ai S. L. R. K. A. 89 kuopa
nas Latoža, Jurgis Žilinkas.
A. Nausiedienė, 917 W.
delphijoje. Birželio 23 dieną
žė čidzanavičienė, Alek. Letu58 kuopa.
. gar|kjen<-, Adomas Lukšis
31 kuopa.
Hartford,
Conn.,
turės
susi
33rd
St., Chicago, III.
Antanas
Petraška,
Juozas |
’
užstatė, kaucijos.. $15,000
kas, Mikasė Labanauskienė,
99
kuopa
Dvasiškas Vadovas — kun.
Viktė Žilinskienė, Morta Ta- ’etruška, Jonas Jerašiunas.
kalta už 4 mėnesius, Marė rinkimą liepos 2 d. parapi (penkioliką tūkstančiu do
Saliomė
Dudonienė,
Julius
60
kuopa.
mulionienė, Marė Zablauskienė,
Kazlauskienė, Jieva Vaiške- jos svetainėje tuojaus po su lerių).. Birželio. 29. dieną J. J. Jakaitis, 41 Providence
Alek
Stankevičius, Barbora Šliogeris Alfonsas Šliogeris,
Katrė Račiuvienė, Matas TamuSt., Worcester, Mass.
lienė, kalta už. 4 mėn., Morta mai. Visi kuopos sąnariai ma senasis, kasininkas, p. F.
Jložienė,
Jieva
Galinaičiutė,
JuKazys
Lemsargis,
Ona
Černie
lionis, Marė Žilionienė, Juozas
Knygius — kun. S. J.
lonėkite atsilankyti. Daug kas Burba, atiduoda visą Susi
Urbanavičius Alena Kundrotienė, e Mockienė, Domicėlė Marčiu- nė, Uršė Jocienė, Juzė Luko- Strazdienė kalta už 4 mėn. bus svarstoma dėl kuopos la
Struckus, P. O. Plymouth, Pa.
vienijimo turtą ponui Stul
Antanina Baltrušaitienė, Ro
Antanina Rutkauskienė, Antani rienė, Stasys Mockus, Jonas Ma- ševičiutė.
Gydytojas — Dr. A. £.
bo. Taipgi sužinosite, ką 31 gaičiui.
žė Bekešienė.
na Karkauskienė, Katrė Jokiraon tickis, Ona Maižienė, Zabelė Lau
Rutkauskas, 2302
Leavitt
Seimas nuveikė dėl Susivie
100 kuopa.
Taigi nuo šio laiko malo St., Chicago. III.
tienė, Jadviga
Jurcukonienė, čienė, Tofilė Matikienė, Rožė Po131
kuopa.
čauskienė, Leonora Virtclienė,
Jonas Dambrauskis, Bronisnijimo labo.
Vincas Juodiška, Magdė Juodešnėkite pinigus siųsti naujam GHIGAGOS I APSKRIČIO
Juozas
Veisengoff,
Juozas
Vincas
Virtelis,
Marė
Bubiniutė.
lavas
Kazlauskas,
Stanislavas
A.
L.
Pateckis
kuopos
ras
kienė, Gendruta Lukoševičienė,
kasininkui, bet ne kam ki S. L. B. K. A. ADRESAI:
Veisengoff, kaltu už 4 mėn
61 kuopa.
Cibulskis, Adalijas Daugvila.
Teresa Ausevičienė, Marė Laitam. Štai viena kuopa savo
135 kuopa.
Adomas Tamulis, Jieva TamuS. L. R. K. A. 115 kuopa
monskienė, Mikas Laimonskas,
101 kuopa.
Antanas Karalius, Jonas Brooklyn, N. Y., turės savo mokesčius, man. prisiuntė
Pirm. A. J. Sutkus, 63‘J£
Barbora Kupstienė, Katrė Ta- ienė, Ona Janavičienė, Marė La
Stasys
Jokubauskas,
Pranė
Taip negalima daryti.. Pi ^o. Fairfield avė., Chicago,
’auskienė, Antanas Laibinis, JuoKulikauskas.
mėnesinį susirinkimą nedė
ulinienė, Adomas Šunulinskas. ns Supsinskas, Jonas Lazauskas, Macijėvska, Bronislava Bušnigus su dekleracijomis kuo ni.
137 kuopa.
Marė Krišničkienė,
lioję 2 d. birželio 5 vai. po
nozas Armalavičius, Antanas naitė, Pranas Mačiulis, Katrė
pų raštininkai, turi. siųsti
Rašt. J. J. Palekas, 4528
35 kuopa.
Ručinskas, Vincas Muolušis, Al- Kudirkienė, Pulkerija Rugai- 7i Juozas Balčytis, kaltas už pietų. Visi sąnariai prašomi kasininkui. Jo adresas toks:
So. Washtenaw avė.,
Martynas Navickas, Kostantas
Kazlauskienė, Paulina Lazaus tė, Jieva Macijauskienė, Alek. 4 mėn., Ona Balčytienė, kalta į susirinkimą. Apart mėnesi
Chicago, III.
Sabonis, Juoz. Paskauskas, Motė kienė, Julė Lazauskienė, Alizie-1 ., ,
už 4 mėn., Kazys Stankevi nių mokesčių ir šiaip jau kuo J. Stulgaitis, 140 S. Meade
j
.x."
T
„
.
Aleksandravičius.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
us Kupeikenis,
Veronika Ru ius Gilys, Alena Janusai! lene.
čius kaltas už 4 mėn., Marė pos reikalų, bus išduotas ra st., Wilkes - Barre, Pa.
103
kuopa.
66
kuopa.
Jonas Jaroševiče, Emerald avė., Chicago, III.
peikienė, Juzas Visokevičius, Pra
Stankevičienė, kalta už 4 mėn., portas delegato buvusio Sei
Mikas Lukšys.
Juozas Macejunas, Jieva Antanina Dalneikiutė, Juzė
nas Rinkevičius.
Susiv. pirm.
Organizatoriai:
me. Nepamirškite atsivesti
68 kuopa.
36 kuopa.
Strolienė, Petras Medžiukevi- Misliuniutė,.
A. J. Sutkus, 6329 So.
$
naujų sąnarių.
Veronika Vitkunienė, Ignai °etras Braskas.
čius, Jonas Čiškevičius, Jieva
Fairfield
avė.,
Chicago,
138 k&pd.
K. Strumskis, kp. rašt.
70 kuopa.
itkus, Uršė Dulinskienė, Anta
Čiškevičienė, Petras SiaučiuRl.
y
Jokūbas Marcinkevičius, Ma- ]
Baltras ’ Antanaitis, Julė
-s Radževičius, Ona Rinkuvie
—f----------------- TT—
lis, Juozas Černius,
P, Pelėnas, 422 Is_Mikas Virpša, Anelė Meška as Kalinauskas, Agota Kalinaus
’
. Z ,x.)
Lukoševičienfc5f/;Domf<lėlė Ti- S. L. R. KfJ Ą, 58 kuopa,
106
kuopa.
land avė., Rockford. III.
nuė, Kazys Selys, Juoz. Bart
ienė, Anelė Tamoęienė, Viktė
linienė, kaltis ii 4 mėn., Kazi- Curtis Bay, Md., turės III
Marė
Džikienė,
Magdė
Norkus, Aižė Mockevičienė, Petras tareinskienė.
mera Pšolgaliskienė, Juozas bertaininį susirinkimą 9
d.
kaitė, Barbora Stankaitė, Au Kriščiūnas
"olkauskas, Marijona BuzenieSEKANČIAS KKINGAS
71 kuopa.
as už 4 mėn., liepos, 2 vai. po pietų, pas kuo
Jonas
Liesonaitis,
Kazys
Burz-1
tanas
Pupšis,
Ona
Januškytė.
•* Petronė Spraniutienė, Juoz
VELTUI GALIMA GAU
ičius,
Ant. pos raštininką A. B. Radaus
Stasys Rai
Sulyg
seimo
nutarimo,
is, Pranas Ramoška, Antanas
” ebonas.
TI S. L. R. K. A KNIN108 kuopa
• Barzilauskas, kaltas už 4 mėn. ką 2 Hazel st.,Curtis Bay, Md.
Bačiulis, Juoz. Janušaitis,, Mo Košt. Čerebėjienė, Česlavas!
38 kuopa.
tik tiems S. L. R. K. A.
141
GVNE
Malonėsite ateiti visi sąna
’incas Abakevičius, Antanas ėjus Versauskas, Vincas Valkasąnariams tegalima siųsti
Brusokas,
Ona
Sinkanakienė.
f
JaoMS
JakubaviauBj
Ado
.
riai ir išgirsti apie Seimo nu
iekas,
Jurgis
Paltar avičius,
Viznunas, Antanas Zupkus, Po
organą
“ Savaitinį Drau
109 kuopa.
1 Gabrio “Lietuvių Lentarimus
ir atsivesti naujų
vilas Šaltmeris, Simas Gudukas ruoz. Bružas, Jonas Andriulis,
Imas Jarmalavičius, Marė Rai
gą
”
,
kurių
adresus
mums
Vincas
Bradunas,
Jurgi*
LiuboKazimiera Slinkuvienė.
Jurgis Balezaitis, Antanas Radilenkų unija”.
lienė, Juozas Vaičiūnas, MŽ- kuopai sąnarių.
prisiunčia centro raštinin
šauskas, Silvestras Suprika, An nirskas, Kazys Karinauskas, Jo
110 kuopa.
2 Jono, “Diedas ir Gra
A. B. Radauskas, rašt.
rė Vaičiūnienė, Mikas Tumotanas Statkus, Antanas Staskus, nas Juozapavičius, Antanas Mes
kas, nes tik už tuos mums žina”.
Paulina Pinigaitė, Antanas nis, Bronė Lapinskienė, AugeAntanas F. Bražinskas, Idzido
Motijus Vilk... AnUn..|eeriBauska AdeW Služaitė
susivienijimas teužmoka.
PRANEŠIMAS.
3 Jono, “Kelionė į Eu
nija Šidlauskiutė, Stepone
rius Jokubauskas, Albertas, Bra ulsiokis, Jonas Bosas, Kmme- T
, _.
Susivienijimo L. R. K. ropą”.
Jonas
Jačionis.
17
ta
kuopa
S.
L.
R.
K.
A.
Šidlauskiutė, Vincas Kadišius.
žinskas, Adomas Vabalinos, Ju as Gutauskas, Jonas Dvilinskas,
112
kuopa.
Wilkes-Barre, Pa., laikytame A. sąnariai, mokantieji po
lius Sretkauskas.
4 Jono, “Kražių SkerVntanas Bubnaitis, Jurgis Ma142 kuopa.
10c.
į
centro
lėšų
fondą,
or

39 kuopa.
Pranas Valūnas..
dynė”.
aitis, Viktoras Palažiejus, KosMatas Ivanavičia, Marė Mak susirinkime 18 d. birželio,
ganą gauna dovanai,
už
Juoz. B. Gabalis, Kazys Dar antinas Burba, Pranas Žvinake114 kuopa.
1916,
nutarė
įsteigt
Susivieni

5 Jono, “Konradas Vašimavičienė.
gia, Aižė Barušaitė, Košt. Kun
siuntinėjamąjį
organą
Jieva Kamarauskienė kalta
ičius, Jokūbas Satula, Antanas
jimo apskritį. Tam darbui iš
lenrodas”.
144 kuopa.
drotas, Marė Suisienė, Barbora iukevičius,
mums
užmoka
centras.
už 4 mėn., Pranas Kamaraus
6 Freemano,
“Europos
Kun. J. Infura, Alena Ri- rinkta komisija iš 5 ypatų,
Jonikavičiutė, Katarina BeroziDėlto
kiekvienas
minėto

73 kuopa.
kaltas
už
4
mėn.,
Marė
kas
Istorija”.
naitė Mykolas Skerstoms, Ado
marčikiutė, Marė Grakauskie kuri, susižinojus su kitomis
jo
susivienijimo
sąnaris,
T
uozas
Jančys.
Valukonienė,
Ona
Čeponienė.
7 Jocio, “Kuomi Žmo
mas Daknys.
nė, Jonas Vaškevičius, Ado kuopomis, paskirs vietą ir lai
74
kuopa.
kurs
nori
gauti
organą,
tu

15
kuopa.
40 kuopa.
nės Gyvena”.
mas Jeruševičius, Magdė Kas- ką pirmąjam Wilkes-Barrių
Juzė Mikušauskienė,
Mikas Magdė Vasčiulauskas, Antose
ri
kreipties
su
tuo
reikalu
Pranė Gataveckienė, Kazys
apskričio susirinkimui.
8 Jono, “Naktys”.
Pačiukcnis, Ona Šimotienė, Rožė Močkiutė, Anele Skrabulienė. Bundonis, Jurgis Mažulaitis, periutė, S. Jagalienė, Juozas
ne į laikraščio “Savaitinio
17
kuopos
protokolų
sekre

9 Astramsko,
“Petras
Kasperas, Jurgis Žydelis, Ma
Kardišauskienė, Apolionija Sver75 kuopa.
Draugo”
administraciją, Žemaitis”.
kaltas už 4 mėn.
to?
ius.
rė Žydelienė Juozas Čižausmičkienė,
Marė Svermickiutė,
Ona Piličiauskienė, Uršė)
116 kuopa.
Julijona Stulgaitienė. bet į centro raštininką (J.
Aplikacija turi būti pa
kas,
Simas Padrežas, Marė
Magdė Stučienė, Ona Saluskienė,
Raudaitienė,
Rožė
PiličiausS.
Vasiliauskas,
112
Greene
Ona
Kičiutė,
Kazimėra
žymėta kuopos
viršaičių
Ona Karveliutė, Magdė Isodienė,
Padrežienė. 3 l
autė,
Antanas
F.
Franka,
Džiangiutė,
Marė
Augustinast.
Baltimore,
Md.)
S
L
R.
K.
A.
33
kuopa
tu

mičkiutė/
Marė Svermičkiutė
vardais ir krasos ženklelių
148kuopa.
vičienė, Antanas Ščepavičius,
rės savo mėnesinį susirinki Jei kurs iš sąnarių ne už 10c.
Katrė Geraičiutė, Emilija Sver Magdė Skrinskienė.
76 kuopa.
Alek. Valilionis, Petras Jur- Jonas Drusis, Jonas Mas- mą nedėlioj, liepos 2 d. 1 vai. gauna organo, reiškia, kad
.Tonas Klaščius, Ona Norkevičiu
Kun. S. J. Struckus,
tauskas, Alek. Petrauckas,
Darata Stanislovaitienė, J. Į gila.
po pietų. Visų Šventų parapi centro raštininkas mums
tė, Petras šarka.
Plymouth, Pa.
kaltas už 1-16 ber., Motiejus
Milkevičius, Marė Stumbrienė.
117 kuopa.
48 kuopa.
jos mokykloj. Visi
sąnariai dar neprisiuntė Tamstos
77 kuopa.
Andrius Svilis.
Uršė Begauskiutė kalta už Verbila.
turi būtinai atsilankyti, o ypa adreso, arba prisiuntė Ta
Phone Canal 2941
151
kuopa.
44 kuopa.
Motiejus Brazaitis, Kazys 4-5 ber., Jieva Stankevičienė,
tingai tie, kurie yra užsilikę mstos adresą neteisingai
PETER A. MILLER,
Vincas žiemys, Aižė Milaševi- Svogūnas.
Agota Pacentienė, Juozas Pa- Juozas Kontrimavičius, Ni su mokesniais. Nepamirškite parašytą.
Jubilierius įir 'Optikas
čienė.
kodemas Rakauskas, Andrius naujų sąnarių atsivesti.
85 kuopa.
centa.
Akįs
išegzaminuojamos: aDėlto,
jei
organo
negau

45 kuopa.
Vindelskis,
Jonas
Klimas,
An
Barbė
Stasilaitė,
Petronė
I
119 kuopa.
J. Ramanauskas, rašt. ni, nelauk taip iki metų ga kiniai pritaikomi. Deimantai,
Petronė Malinauskienė.
tanas Rumšius, Ignas Počius.
Pubutienė,
Ona
Počaitė,
JuoTopilė
Vainilavičienė,
Julaikrodžiai ir
lo, bet kreipkies į centro laikrodėliai,
46 kuopa.
150 kuopa
as Balandis, Pranė Pocaitė, lijona Mačiulienė, Vincenta
S. L. R. K. A. WILKES raštininką, kad jis kuogrei- brangakmenys.
Marė Majauskienė, Julė Stase
Barbė Dailydienė.
Viktė Ivanauskaitė, Petronė | Maliunaitė,
BARRE APSKRIČIO SUVA čiausiai mums atsiųstų Ta Užlaikau visokių auksinių
liunienė,
deimantinių ir
153kuopa.
47 kuopa.
121 kuopa.
^esuokaitė.
ŽIAVIMAS, KURIS ATSI mstos adresą teisingą. Kaip laikrodėlių,
Vincas Rimokaitis, Marė Kaz
86 kuopa.
Juozas Poderis,
Povilas A’inčns Baranauskas.
BUS LIEPOS 16, 3-čia vai. tik tokį adresą, gausime, šliubinių žiedų. Parsiduoda
lauskicnė. Mikas Navickas, Str
Juozas Mikelionis, Ona Lu- Šalčius.
155 kuopa.
PO PIET, POBAŽNYTINE.T tuojaus išsiųsime organą teisingai.
sys Simonavičius.
* Jei auksą perki, auksą gau
123 kuopa.
;oše vičienė
Julė Baranauskienė, kalta SVETAINĖJ. Kampas South “Savaitinį Draugą”.
48 kuopa.
Kun. Mikas Augulis, Jo už 4 mėn., Petras Povilionis, ir So. Meade gatvės. WIL ..Permainydamas savo ad si ir už auksą mokėsi. Pasi
88 kuopa.
Aižė Sirunienė, Kazė Brakausklauskite, katrie yra pirkę pas
nas Butkus, Juozas Boguta, kaltas už 4 mėn., Pranas ZaBronislavas Savičius
KĖS BARRE, PA.
kaitė, Antanina Johnaonienė.
resą, gali kreipties arba į mane, jie teisybę pasakys.
Petras Černiauskas, Jurgis ramba kaltas už 4 mėn.
89 kuopa.
50 kuopa.
Apskričio kuopos nesnaus- centro raštininką arba sta
PETER A. MILLER,
Agota Šipailytė, Emilija Ka
Alfonsas Tareila, Pranė Borysas.
(Bus toliau); »
kit, o tik po pasiuntinį pa- čiai į “Savaitinio Draugo”
2256 W. 22nd Street.

Valerijonas
124PfiuĄia.
čienė, Karolina Pratašienė, M. džiliutė, Vincas Oudeliauskas, Novgrodskaitė,
Petronė
Palubinskienė,
Antanas
Kancleris,
Rapolas
Narušis,
Agota Černauskienė, Petras
Molakiutė, Kazimiera Molakiutė,
Raibikis.
Rašiulis, kaltas už 4 mėne.,
Kazys Baranauskas.
Juoz. Miliukas, Grasilda Martin51 kuopa.
Martynas Karlauskas, kaltas
kienė, Mikas Venis, Juoz. Andri90A*wopa.
Marcelė Navickienė,
Alena
linnas, Alena Kudokaitė.
Feliksas Česnavieius, Ignas laVickienė, Juzė Vaitavičienė,
Aukštakalniutė, Ona Grigaitenė,
24 kuopa.
kaltas už 4 mėn, Ignas JudicJieva Valiuškienė, Juoz. Ulbotas, | D^tis, Magdė Degutienė.
Marė Kirtiklienė, Aleksandra
Skas kaltas už 4 mėn., Jonas
91A*uopa.
Zakuonis, Jjeva Naravienė, Ado Mareelė Velivienė, Vincas Pa
Apolionija Kukaitienė, Į Jonas Kvietkus, Kazys Ku- Pilčauskas kaltas už 3 mėn.
mas Rinkevičius, Jieva Riukevi- jaujis
126kuopa.
čienė, Marė Bendoravieienė, Kat Ona Prusienė, Marė J«svilienė, Lįnska8, Kazys Razmontas,
Z„z»„a
Petrauskienė,
Stasy.
PetrBa
Ba|nCTifiuSj
Simas
rė Ališauskienė, Adomas Paulaus
Aižė Vilkaitienė, Ona Kaz,
T
„
kas, Agota Paulauskienė, Marė Lukšys, Agnieška Lukšienė, Juo- Knukauskas,
lauekienė
Juzė Vaitavičienė,
Jonas Knntauzas
Dobilas,
Anastazija
Rakaus

Aleksiunienė, Ona Driginienė.
tas, Julius Lukoševičius, Ta- Matas I’avalskis, Juozas Skin
kienė, Kazys Stalniomis,
Ona
26 kuopa.
mas Usnevičius, Juozas Liut kis, O. Kvilulaitė, Aižė Bra
Uršė
Leonavičienė,
Cieilija Kulikauskienė.
kevičius, Jonas Liutkevičius, zauskienė.
Gavianskaitė.
54 kuopa.
YZlkuopa.
Antanas Repšys, Petras Nar
' 17 kuopa.
Jonas Kasius Baltras Blavesbutas, Pranas Adomaitis, Bro- Mikas Auglis, kaltas už 4
Magdė Prančkevičienė.
čiunas, Stanislava Blužaitė.

S. L. R. K. A. KUOPŲ
DOMAI.

’.ė

S. LR. K. A.
DOMAI!

4
MVAITIMie OMtieAS

venimo AmeROSEIAHD, ILL.

*

Visų Šventųjų parapijai
kituomet buvo padovanotas
ožys. Apie tai buvo plačiai
aprašyta “Drauge” šių metų
pradžioje. Kadangi parapijai
nebuvo kaip ir neparanku už
laikyti ir šerti tas ožpalaikis,
tatai parapijos komitetas nus
prendė surengti pikninkų ir
iškilmingai nuskandinti
ožį.
Andai todėl įvyko pikninkas.
Daug žmonių
susirinko ne
tiek pasilinksminti, kiek pa
matyti tų nelaimingąjį sut
vėrimų ožį. Ožys buvo gražiai
parėdytas. Prieš daržo vartus
jį iškilmingai sutiko, benas.
Daug buvo juokų. Parapija iš
pikninko pelnė apie pustrečio
šimto dolerių.
Kuomet pagaliau prisiėjo
su visomis “ceremonijomis”
skandinti nelaimingąjį ožį.
\jo pasigailėjo geros širdies
lietuvis Ant Abromavičia ii
atpirko iš parapijos už 29 c.
Parapijonįs mielai atidavė, b
tik atsikratyti nuo to negeis
tino parapijai slogučio.
Dabar pasakojamų, kad ii
Abromavičia graudinasi
ji
pirkęs. Nežinąs kur jį padėti
Siųlas ir vėl parapijai. Taip
ir nežinia, kas su tuo ožiu ga
lės būti ateityje.
-H i
Ožio neprietelius

KENOSHA, W1S.
Birželio 18 dieną vakare
parapijos svetainėje
įvykc
vaikų pasilinksminimas
už
baigiant mokslo metus para
pijos mokykloje.
Pradžioje
vaikų choras sudainavo Lie
tuvos himną ir kelias kitas
daineles. Daug dainelių dai
nuota ir angliškai. Kai kurio*
mergelės
labai pasižymėję
dainose ir lošimėliuose. Turėta
daug juokų.
Vakaras pavyko, nes žmo
nių buvo kupina svetainė. Ka
dangi šiam mieste buvo pir
mas tos rųšies vaikų vakaras,
tai daugumas nesitikėjo ką
gera pamatyti. Bet apsilankę
pamatė tai, ko visai nebuvo
matę. Nuo vakaro gryno pel
no liko 75 doleriai su cen•
tais.
Daugiau tokių pasilinksmi
nimo vakarų!
Genys.

ST. CHARLES, ILL.
Birželio 25 dieną šv. Jurgio
draugija turėjo pikninką. Pa
silinksminimas gerai nusise
kė, nes čia lietuviai gyvena
sutikime, kitus paremia pasi
taikius progai. Pikninkas šv.
Jurgio dr-jai davė gražų pel
ną. Buvo atsilankę daug ir sve
timtaučių. Malonu paminėti
vienas apsireiškimas, kad vie
tos lietuviai neįpratę vartoti
svaiginamų gėralų. Gi su blai
viomis galvomis kur kas yra
smagiau linksmįntics ir žmonėties. Butų gera, kad ir visur
kitur lietuviai
jei ne visai

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS

tuviui.

3316 S. MORGAN, SJ.

Šelpkite

ubtuva.

Šios knygos

Adresuokite:
“DRAUGAS”,
1800 Wast 46th Street,
Chicago, UL
No.
Kaina
Tąsa

8 METĮĮ ŽMOGŽUDIS.

Quo Vadis. Parašė Henrikas
Sienkievįcz. Lietuviškai vertė
V. Stagaras. Labai graži pasa
ka iš laikų Nerono viešpatavi
mo, kada buvo didelis krikščio
nių persekiojimas ir prispaudi
mas. Trijuose tomuose. Shenan
doah, Pa., 19Q5 m., Tomas pir
mas 278 pusi................................ 1.00
Tomas antras 224 pusi............ ,. 1.00
Tomas trečias 302 pusi............. 1.00
240. Ponas Tvardauckas, garsus bur
tininkas. Žingeidus su įvairiais
2paveikslėliais pasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas.
Vertė B. Nevalgęs. 110 pust ., -40
241. Raistas — The Jungle. Para
šė Upton Sinclair. Lietuvių kalbon versta iš angliškos. Apysa
ka paimta iš lietuvių gyvenimo
Chicagos mieste dirbančių sker
dyklose. Antra laida. Chicago,
III., 1912 m., pusi. 355 ........... . B5
Ta pati audimo apdaryta
Į.J.5
243. Robinzonas Kruzius. Graži mo
rališka pasaka. Antra pertai
syta laida. Chicago, III. 1903
m., 83 pusi.............. ...................
20
251. Susiskaldėliai. Vaizdelis iš mu
sų sodiečių gyvenimo. Parašė
J. Gerutis. Shenandoah, Pa.,
62 pusi.............................................. 20
252. Saulei nusileidžiant. .Iš musų
Karionės. Kalėdų vakaras. Ša
trijos Raganos apysakėlės. She
nandoah, Pa., 62 pusi..................... 15
253. Širdis. Parašė italų kalboje Ed
mondo de Amiči, vertė į lietuvių
kalbą Matas Grigonis. Didelis
veikalas ir gausiai paveiksluo
tas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas vei
kalas, kurs tinka lygiai vaikams,
kaip ir suaugusiems. Šis veika
las yra išverstas visų civilizuotų
pasaulio tautų kalbose ir turėtų
rastis kiekvieno lietuvio namuo
se. “Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos” 21-as leidinys, Chicago, III.
1915 m., 362 pusi....................... 1.50
Gražiai apdaryta...................... 2.00
265. Tris Keleiviai: Krikščionis, žy
das ir turkas. Pamokinanti apysaka. Parašė , T. VyšniausVertė P. B. Chicago, III., 92 p. .25
Ta pati audimo apdarais......... .45
270. Užkeikto urvas. Pagal lenkiš
ką parašė P. B. Užimanti apy
saka. Chicago, III., 1904, 288 p. .50
290. Vinco Kudirkos Raštai. Surin
ko ir spaudai prirengė Juozas
Gabrys. Spauda Otto von Mauderode’s, Tilžėje, 402 pusi. Vi
si šeši tomai (pavieniais neparsiduoda) ................... *......... 3.00

239.

ANT PARDAVIMO.

SOCIALISTŲ PERŠAMAS
GUBERNATORIUS.

BĖGA Iš KARIUOMENĖS.

Juos teis kariškasis teismas.

ė dabar yra gero budo, tai
r užaugus ji bus tokia. Taip
dažniausiai būna. Jeigu jųnų sūnūs dabar myli gra
žius pasaulio sutvėrimus ir
jais rūpinas, tai ir užaugus
galima tikėties nuo jo gero
Lėvo ir sąžiningo vyro.
K. G.

GARSIOS ENCIKLIKOS
25 M. SUKAKTUVĖS.
Gegužės 15 dieną sukąko
25 metai nuo paskelbimo gar
uos popežiaus Leono XII eujiklikos “Rerum Noverum”.
Tos sukaktuvės
iškilmingai
ipvaikvčiota kaip Ryme, taip
ir visam pasaulyj. Minėta eu3iklika pavadinta nemirtinuo
ju raštu, nes jinai nustatė dar
bininkų link darbdavių santy
kius. Ypač nuo to laiko vi
sam pasaulyj katalikai darbi
ninkai ėmė tverti sąjungas,
paremtas ant krikščioniškų pa
matė, ir nuo to laiko pagerėjo
larbininkų būvis visose darbo
šakose. Už tai popežius Leo
nas XIII pavadintas “Dąrbininkų Prieteliumi ”,
Leonas XIII cuciklikos
‘Rerum Novarum” parašy
mui turėjo daug mėnesių pri
sirengti. Tam tikslui su di
džiausiu atsidėjimu buvo ren
kama medega iš darbininkų
pasilaikymo, jų darbo, iš santikių jų su darbdaviais, dar
bininkų, uždarbių, darbo kokybųs ir tt. Apie tai popežius
plačias informacijus prisiun
tė Bažnyčios pralotai iš pačios
Italios, paskui Austrijos, Vo
kietijos, Francijos, Belgijos,

LIETUVIAMS KNYGOS

Kriaučių Atydai
Mokyklos

735.

Master System
Naujausia ir lsagviausia
iisiiaokiaimoj. Duodasna ga
riauaiaa
ypatilkas
instrukcijas ir supratimg
Urpiięo,
laika
uroUniausi
moteriškę ir
vyri
šku drępanę.
Formos daroitaOS siuvėjjma
mieste ir ui miesto.
Taipgi mas mokinama prasyti ir
siūti.
JOS.
KASNIP5A
Pirmininkas
Vuiar Outttoe Sehool

r.

Room 416—17
118 N. La Solla St. prioi
miesto Salę.

Lietuvos Istorija. > Sutaisė Pranas. Visi
privalome žinoti savo bočių praeitį. Ge
riausiai iš šios kųingelės................ ...... .25
Drūtais drobės apdarais .................. .
35c.
1105 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Su
taisė mokytojas J. Damijonaitis. Labai
suprantamai išaiškyta lietuvių kalbas ra
šyba.
Visi rašantieji korespondencijas,
žinias straipsnelius privalo pasimokyti
taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos. Kaina.......... 35
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais:

Draugas Publishing Co.
CMcego, III

18OO W. 46th Street

296. Žmogus ne pliuškis. Vertė iš šve
diško Nėris. Labai graži apy
sakėlė, kaip turtingo prekėjo sū
nūs apsivedė su varginga mer
gina ir laimingiau gyveno už ki
tus, apsivedusius su turtingomis.
Chicago, III., 1899 m., 23 pusi. .. .10
TEATRO VEIKALAI.
334. Akis už akį, dantis už dantį.
Juokai viename akte. Perdirbta
iš vokiško. Chicago, III., 1907,
29 pusi. .. ......................................... 10
340. Baltrus Turazeris. Drama tri
jų veiksmų iš darbininkų gyve
nimo paimta. Parašė P. Langman. Vertė A. M.—čys. Skai
tyti smagi, lošti lengva, gilus ir
graudingo turinio Brooklyn, N.
Y., 1909, 81 pusi. .............. .... .20
343. Betlėjaus stonelė, arba Kristaus
užgimimas. Drama II aktuose.
Chicago, UI., 1906 m., 30 pusi. .. .15

Mokykloms Vadovėliai.
Mo.

735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusL
Drūtais drobės apdarais /
.......... .....................

1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koneilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kum F. B. Serafinas. Dalis I
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis II
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
ji Trečiosios Laidos
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytoja# Juo»- Damijonaitis. Dalis L Kie
tai# drobės apdarais
ą
1134 skaitymo pradžiamokslis. Dalis a. Sataisytu J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje
Žvaigždutės“), kietais drobės apdarais.
1138 GEOGRAFUOS VADOVĖLIS- Su paveikslais ir
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pust
Užsakymus siunčiant adresuokite:

25«.
35c.

15c.
25c.

35c.

25c.

“Vaš

kų

35o.

75c.

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

Chicago, III.

“Draugo”

Kningyne. Užsisakant pažymėkite knin
gos vard? ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti kraups ženkleliais.

Būtinai reikalingas atsa
kautis vargonininkas,
ge 25c awNwo» meh pignito 25c
rai suprantąs savo amatą.
Nuo visokių negerumų. Be
KUN. B. GRIKIS,
veik pradžioje visų lygų.
404 Ohurch St.
Jeigu jus jaučiatės blogai,
New Bratain, Conn.
jūsų kraujas yųa nešvarus,
Tuojau reikalingas vargoni (nečystas); jūsų inkstai yra
Nevv Brunsvvick’e nesenai ninkas, kurs apsiimtų ir paza- persidirbė į jųsų oda (skūra)
Sulaukėme gražutės va
kristijonati. Dąrbo čia visai šiurkvti; jūsų protas nevei
sarėlės. Tūkstančiai įvai suareštuotas 8 metų vaiki
nedaug! Apie sąlygas, meldžiu
kia, jūsų muskulai silpnus.
rių gyvūnų linksminasi, gu nas Alfredas Deiton. Jis
kreiptis sekančią antrašu:
HUTHWELKER’S RAU
lėjusį gamtos atbudimu, jo- mitinamas žmogžudystėje.
Rev. Magnus J. Kazėnas,
fcios gražumu.
Mokykite Nušovė jis netikėtai, bežai 318 Fifth st.,
Donorą, Pa. DONOS KEPENŲ. Pigulkos
sužidina po valgiui, jeigu esa
tėvai savo vaikus mylėti džiant revolveriu, savo vien
BBIKAIAUJAMB,
0MBU
te, nervingis, negalite naktį
viską pasaulyje kas yra gra- metį draugą. Po nušovimui
jis
visą
laiką
slapstėsi
miš

Patirusių savo darbe; kalban- miegoti — jums yra reikalinLu, prakilna, dora. Kuomet
Lenkiškai ir Aa- gos Huthwelker’s
Raudonos
ke,
kur
ir
surado
jį
policija.
išeisite su mažaisiais i lau
gliskai. Geriems
vyraus geras
ką pasivaikščioti, atkreipki Atrastasis vaikinas su aša užmokestis, darbas ant visados Kepenų Pigulkos. Kiekvienas
te vaikelio domą į tą ste romis prašė polįcistų, kad Atsišaukite pas: The Providura butelis yra gvarantuojamas,
Life Assurance Company Office
buklingą gamtos surėdymą, jo nekartų, bet nusiųstų Distriekt No. 4, 3240 So. Hal jeigu musų vaistas jūsų nested e|., 8 vai. iš ryto pas užganųdins — tai pinigus grą
tuos čiulbuonėlius spamuo mušties su meksikonais.
Assistant Superitendeųt, JpMph žinamą.
Reikia
tikėties,
kad
ma

čius, darbščius vabalėlius.
J. Palekap,
UŽKETĖJIMAS.
Aiškinkite savo šuneliui bei žutis žmogžudis liks nenu
Huthwelker’s Pigulkos ski
dukrelei, kad tas yiskas y- baustas, kadangi tas viskas
ra Dievo sutverta, kad tą atsitiko prieš jo norą, neti
riasi nuo kitų. Jos priverčia
viską reikia mylėti, gerbti. kėtai.
kepenis dirbti. Jos nesilpnina
PARSIDUODA
mūrinis
tri

ąei vieno, bet tik regnlioja or
Nepavelykite vaikams gau
jų
metų
senumo
namas.
Par

dyti paukštelių, ardyti jų
ganizmo veikimąHuthwelduosiu pigiai, nes išvažiuoju į ker’s Pigulkąs yra tonikas vi
iždų, kankinti vabalėlių
farmą.
duriams, kepenims, ir nerTas yra labai kenksminga
1402 S. 48 Court, Cicero, J11.
voms. Jos priduodą energijos
ųųnutei vaikų sielai. Tas
DIDELIS BARGENA8! ir gyvumo vietojš. Jos priduo
juose auklėja žvėriškumą.
Čionykščiai socialistai į
Daliai pigiai parsiduoda dą viduriams stiprybųs.
j() vaikelio siela privalo būt valstijos Illinois gubernato
Kaina 25 c. tiktai.
lotas
60X126 (du lotai krū
velnutė, jautri,
kupina rius nutarė statyti kandida
Prisiuntus 25c. krasos žen
neilės. Vaikus nuo pat lop tūrą S. Stedmano. Kad tas voj). Pietvakarinis kanapas.
šio reikia mokinti, idant jie jiems nepasiseks —r tai ir Vienas blokas nuo karo li kleliais siunčiame visur yra
nijos. Marųuettą
Manor parduodamą tiktai kostumerūpintųs įnamiais, žiūrėtų abejoti nereikia.
Subd.
.f.,.
riui, taip kad jums nereikia
ar vištelė palesinta, ar šukurį kai
Galima uždirbt gerus pi mokėti nuošimčio,
įelis palakintas.
nigus greitai imant. Savi kurios pirmos moką agen
Toks vaikas išaugęs rū
tams.
pinsis ir žmonėmis, rūpin
Iš VII gvardijos valstijos ninkas apleidžia miestą ir
J. C. HŲTBWELKER,
tis savo tėvais, neapleis jų Illinois pabėgo 11 kareivių, todėl priverstas greitai par
218 N. Greene St.,
jų ir bus visų mylimas ir 7 dezertirai jau sugauti. duoti, atsišaukit pas;
P. MULEVIČIUS,
BALTIMORE, MD.
perinamas. Jeigu jųsų duk-

MOKINKITE VAIKUS MY
LĖTI PASAULĮ.

gaunamos

i y,

348. Brangusai pabučiavimas. Vie
naveiksmė komedija. Parašė Činarog.’aik Jfrėbrtė P. Petliukas.
Vilniuje, 1909 m., 24 pusi.............. 15
352. Consįlium facultatis. Vieno vei
ksmo komedija. J. Alcksąnder
hr. Frędro. Vertė A. Matutis.
Chicago, 111., 1913 m. 47 pusi.
(Tąsa)
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įlšLietuviųGy

’ RĘIKALINGA
1900 W. 40 M., Chicago, ĮU.
PARSIDUODA fotografiška Tel. Drover 6114 arba
įstaiga lietuvių apgyvendinto Prospect 456.
je kolonijoje. Gera proga lie

Anglijos, Amerikos ir Aus
tralijos. Visų tų šalių kardinoliai apart informacijų dar
pridėjo savo nuomones, bū
tent, kas darbininkams yra
gera, kas kenksminga, kaip
turėtų būti, o kaip ne. Kitus
A. K. svarbius euciklokos paminėtus
klausimus popežius pats išri
šo, sudėstė.
Tas popežiaus raštas smar
kia darbininkų skriaudėjus.

pamestų, tai kad uore mažiau
vartotų svaigalus.
Tuomet
kulkas butų prakilniau ir maoniau lietuvių padangėje.
Vietos lietuvių jaunimas
subruzdo organizuoties. Dieve
jam padėk!

SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
PRIMENAME. ŠIANDIE
ĮVAIRUS KONCERTAS.
Kaip jau andai minėjome,
šiandie vakare šv. Jurgio
parapijos svetainėje bus
Beethoveno konservą torij os
mokiniu koncertas. Galėsi
me pasigrožėti ir dainavi’ mu solo, ir skambinimu, ir

gerai išlavintu

choru, kurį

ves poni Ona Pocienė. Cho
ras žada padainuoti Petrau
skio “Dega ugnis” ir Rossini “Inffanatus”. Pasta
rasis veikalas
parašytas
penkiems balsas.
Tikimės, kad gerbiamieji
skaitytojai nepatingėsite at
silankyti. Tokių koncertų
išgirsti retai tepasitaiko.
Koncerto pradžia 8 vai.

MOKSLO METU PABAIGA
ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLIJOJE.
Birž. 25 d., apie 3:00 po
pietų, šv. Kazimiero vienuo
lijos svetainėj mokslo metų
pabaigos paminėjimui buvo
surengtas vakaras su progra
ma. Šitų išpildė Šv. Kazimie
ro vienuolijos mokinės.
Pasibaigus programai kal
bėjo kun. Dr. A. Staniukvnas. Gyvais pavyzdžiais priparodė, kad žmogus gali išto
bulinti savo mintis, išlavinti
gabumus ir pasiekti augštą
laipsnį apšvietoje, jeigu tik
žmogus to nori ir pasišvenčia
tam tikslui.
Antras kalbėjo gerb. kun.
F. B. Serafinas, Aušros Var
tų parapijos
klebonas. Šis
kalbėjo angliškai, kadangi Šv.
Kazimiero vienuolijos mokyk
lų lanko ir svetimtaučių vai
kai, kurie lietuviškai
nesu
pranta.
Baigusiems mokyklų išda
linta paliudijimai,
kuriuos
gavo: mergelės — Ona M.
Matulaičiutė, Marijona Mickiutė, Jadviga F. Urbiutė ir
Ona E. Klimiutė. Iš svetim
taučių mergelių gavo: Gladys
E. AViggins ir Helen C. Pen
toney.
Šv. Kazimiero vienuolijos
štai. Dėlto
ir svetimtaučiai
mokykloj, mokslas stovi augleidžia mokinties savo vaikus.
Jei taip, tai kas reik pasakyti
apie lietuvius? Lietuviai tu
rėtų. visa virdimi
glausties
prie tos vienuolijos. Ten mer
gelės ne tik gali baigti 8-nių
skyrių kursų, bet, norint, lavi
nami ir augštesniam moksle.
Dėlto mes neturėtumėm
pamiršti prisidėti prie jos pa
laikymo, kaip aukomis, taip
leidžiant ir vaikus ten mokin
ties.
Mokinių programa visi gė
rėjosi. Ypač buvo kuo pasi
džiaugti, kuomet p-lės O. Vilkiutė ir C. Filipavičiutė sudai
navo “Plaukia sau laivlelis”.
Labai gerėtasi ir mergelėmis
pianistėmis, p-lėmis A. Evaldaitė ir B. Nausiedaitė.
Programa buvo taip įvairi
ir taip gražiai visi dalykėliai
atlikta, jogei sunku ir - išvar
dyti visa tai.
Ten buvęs.

MOTERIMS ŽINOTINA.

5. Tos šeimininkės turės
savo susirinkimą liepos 24
d. 7:30 vakare Dievo Apvei
zdos parapijos svetainėje
G. Išvažiavimas įvyks rug
pjūčio G d. apie 10 vai. ry
te.
7. Mokestis išvažiuojan
tiems — 25c. kiekvienam.
Turi būti užmokėta iškal

NUSIGANDO.

A

Moterių ir merginų RoženTūlas Jonas Kosmovski’s
cavos draugija Šv. Jurgio K.
(1154 W. Huron st.) šiomis
parapijoje (Bridge porte) sa
dienomis sumanė nusižudy
vo pusmetiniam susirinkime
ti. Kuomet visi išėjo iš na
sumažino įstojimo į šitų drau
mų Jonas atsuko gazų ir at
gijų mokestį
ligi sekančių
sigulęs nekantriai laukė
Naujų 1917 Metų. Dabar ge
mirties. Galų gale begulint
ra proga moterims ir mergi imi.
lovoje jis pabūgo mirties.
noms įsirašyti šiton draugi8. Apskričio susirinkimus Pribėgęs prie lango visa ka
jon.
nutarta turėti kas paskuti karine jis pradėjo šaukti:
A. Gilienė.
“Gelbėkit!” Tuojaus atbė

nis panedėlis kiekvieno mė
nesio, 7:30 vakare, Dievo go policija, kuri Kosmovskį
už bandymą nusižudyti su
Apveizdos par. svet.
areštavo. Dabar jis sėdi
9. Pageidaujama, kad vi
kalėjime laukdamas žemiš
sos Chicagos kuopos prigu
kojo teismo.
lėtų prie L. R. K. P. Bl.
Sus-mo centro užsimokant
Birželio 255 d., šv. Jurgio
mokesčius.
parap. mokyklos mokiniai,
10. Blaivininkų kuopos,
užbaigdami mokslo metus,
surengė vakarą su progra atsimetusios nuo centro ar
ma. Programa buvo su lo ba suspenduotos, negali pri
šimais, dainomis, eilėmis, gulėti prie Chicagos Blaivi
Daugiausia katalikiškų
gimnastika ir kitokiais žai- ninkų apskričio.
bažnyčių Suv. Valstijose,
dais. Geriausiai žmonėms
11. P. Cibulskis įgaliotas tai Chicagos mieste. Čia jų
patiko gimnastika (Ring susinešti su centru, kodėl yra virš 220. New Yorke
Drill), kurių atliko dides organas “Tautos Rytas” už katalikiškų bažnyčių 180,
nėj i bernaičiai; paskui “Li mokėjusiems sąnariams nė Brooklyne — 115, Philadelberty” su šokiais ir daino ra siuntinėjamas.
phijoj — 108.
mis; tai vaidino mergaitės.
Susirinkimas uždarytas aTaip gi gerai atliko vaikų pie 7:00 vai. vakare.
komedijų ir Rožių šokį ma
P. Cibulskis,
žos mergaitės.
prot. rašt.
Baigiantis programai, ku
Nesenai kariškoji vyriau
nigai H. J. Vaičiūnas ir Al
sybė išleido atsišaukimų į
na vičius trumpai pakalbėjo
chicagiečius, prašydama ne
mokamai paskolinti vienai
ir išdalino paliudijimus vai
dienai
300
automobilių
kams, baigiusiems mokyklo
je aštuntų skyrių. Taipgi
Liet. Vyčių 24 kuopa turės dėl pervežimo milicijos į
dalino dovanas atsižymėju savo savaitinį susirinkimų se- Port Sheridan. Iki šiol tik
siems kuom-nors mokslo redoj, birželio 28 d., 7 '00 va 23 asmenįs sutiko dovanai
metais.
kare, Aušros Vartų parapijos paskolinti automobilius.
Tai tau! Ant “preparadPaliudijimus gavo šie mo svetainėje. Visi sąnariai turi
tūkstančių
kiniai: A. Augustinas, A. ateiti ir atsivesti savo drau ness” šimtai
Jurgaičiutė ir R. Jesuniutė. gus. Bus apkalbėtas šeimini- žmonių dalyvavo, o reikalui
prisiėjus tik 23 patriotai
Šv. Jurgio parap. mokyk nis išvažiavimas.
Kuopos koresp. susiranda. Vai toli nuo dar
it turi viešųjų miesto mo
bo musų žodžiai.
kyklų teises. Šioje mokykoje baigę aštuntąjį skyrių
jrali stoti į “Higli School”
>e jokių kvotimų.
Po programai sekė pasilinUžvakar bebraidydamas
kminimas. Žmonių buvo pil
Andai
Chicagos
arkivys

prilįtoje duobutėje
prie
įa svetainė ir visi jautėsi
kupas
Mudelein
prie
gatvių
Cornell avė., ir 93th prigė
užganėdintais.
Randolph
ir
Desplaines
ati

rė 4 metų vaikiukas Pra
Superbus.
darė . bedarbiams. namus. nukas Zborel (9301 VaugNamai pavadinti. “Mission tan avė.,). Visur
žmogui
of the Holy Cross'. Juose pavojus.

MOKSLO METU UŽ
BAIGIMAS.

KATALIKIŠKOS BAŽNY
ČIOS CHICAGOJE.

Telefonuok Namon
esi

l^UOMET

to,

tai

santikiuose

išvaževęs iš mies

laikykis
su

namais

mosios Distantcijos

artimuose

Bell

Toli

linijų pagelba.

Laiškai, kurie yra toliaus paskui Jus siun
čiami iš vietos į vietą, gali užtrukti savaitę,
kol pasieks Jus. Tolimosios Distancijos tele
fono šaukimas atneša atsakymą tuojaus.

PEREMAŽAI PATRIOTŲ.

Chicago Tclcpbone Company
Bell Telephone Buildtng

Iš WEST SIDE.

Namai
bedarbiams

sitarus.

33. Išrinkta komisija su
rinkti mokesčius ir supirkti
reikalingus valgius. Jon pa
teko: p-lė Staliorunaitė ir
St. Kybartas.
4. Kiekviena kuopa nuįkirs po dvi šeimininki pa
gaminti valgiams.

PRANEŠIMAS.
Liet. Darb. Sųjungos kuo
pa Aušros Vartų parapijoje
savo susirinkimų iš praeito
utarninko perkėlė į šitų ketvergų, birželio 29 dienų. Sū
ri rinkimas įvyks 7:00 vakare,
Aušros Vartų parap. svetai
nėje. Visi sąnariai kviečiami
ateiti ir atsivesti savo drau
gus.
Valdyba.

VOGĖ, KAD GALĖTŲ IŠ
MAITINTI VAIKELĮ.
Šiomis dienomis Chicagos
policija suareštavo Marga
ritą Silverman.
Moteris
kaltinama už vogimų San
deliuose Charles A. Ste
feną & Bros. Suareštuoto
ji sakosi, kad ji vogė, kad
pramaitinti trijų metų dUk
relę.

Telefonas Canal 4052

Dr. A. L Rutkauskas

*

Ar Nori Uždirbti Pinigus?

2302 Sa. Leavitt St.

Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
' Real Eastate biznyje.

Tai. Yarda 1S3S

Lietuvos Vyčių Building and toan Association

DR. J. KULIS
LIETUVI* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3219 S. Halitėd St.
Chicago.

yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje baukoje. 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
loje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Gydą vtMkla. Imi moterų, ratkų Ir
Tyrų. Speclalilkal jrydo limpančia., užbI-

■•nėjusla. ir paslaptingas vyrų ligas
rrlamliaoValandos: nao 9 ryla Iki 12; 6 Iki S ».
imi Ilgas: out 9 lai 2 pa pilt: na B r. 8 Iki

PRIGĖRĖ ANT GATVĖS.

CHICAGOS L. BLAIVININbus dovanai užlaikomi dar
KŲ APSKRIČIO
bininkai neturintieji darbo.
Namų užveizdėtoju paskir
Ar jieškote dar
PROTOKOLAS.
tas kun. M. E. Kiely.
L. R. K. Pilnųjų Blaiviįinkų Susivienijimo Chica;os apskritis turėjo savo
msirinkimų, kurs įvyko bir
želio 25 d. Dievo Apveizlos parapijos svetainėje.
Neatėjus apskričio pirmi
ninkui ir raštininkui, jų
vieton išrinkta pirm. p-lė
V. Staliorunaitė, o raštinin
ku — P. Cibulskis. P-lė
Staliorunaitė atidarė susi
rinkimą.
L Šeimininio išvažiavimo
reikale tam tikroji komisija
pranešė, jogei išvažiamui
vieta nužymėta Jefferson
Park miškuose. Praneši
mas priimtas.
2. Nutarta pietus rengti
bendrai visoms kuopoms su

Official 100

AR PAVARGSTA .TUSŲ akįs, kuomet
skaitot, kuomet dirbate? Ar skauda
jums galvą nuo pavargimo akių? Ar
jūsų akiniai netinka jūsų žiūrėjimui?
Patarimas ir išegzaminavimas per
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
tyrimo.
DR. I. MEYERS,
1024 Mllwaukee Avė.,
Chicago, UI.

Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto
iki 9 vakare, Pėtnyčiomis iki 6 va
kare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12
pietė.
Tel. Haymarket 6212.

Į

Vyrai
Kreipki*
bo? į Skaitykite
ties
prie
Draugą

ii

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

DR. ROSS

Kreipkis valdiškan darbo
biuran po ntųu. 520
West.
Monroe gat., Chicago, III.
Reikalinga:

15 darbininkė indus maz
goti, $6 ligi $"9 į savaitę.
7 porteriai į restoranus,
saliunus, $5 į savaitę, valgis ir
kambarys, ligi $12 į savaitę.
2 automobilių valytojai,
$2.25 ligi $70 į mėnesį.
25 darbininkai į akmeny
nų, 25 c. į valandą.
10 “truckeriė”, $12 ligi
$14 į savaitę.
10 darbininkų valyti karus,
18c. ligi 19i/2 c. į valandą.
100 darbininkų į miškus
Michigane, $35 į mėnesį.
100 darbininkų į geležies
liejyklas, 22i/2 c. ligi 24 c. į
valahdą.
100 darbininkų į vario ka
syklas Michigane, $2.86 į die
ną.

Jis sugražins jūsų sveikatą, spėką
ir gyvumą. Jo Šių laikų moksliškos me
todos ižgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, pūslės, staigius ir užsisenė
jusiai privatiikas ligas.
Ar jus peržengė
te sveikatos teisriasf Ar jus tu
rite blogus
sa
pnus. Ar jus jau
Slatės nuvargę Ir
nuliūdę.
Trū
ksta
energijos
Ir ambicijos?
širdies
drebė
jimą,
svaigimą
nevirinimą
pil
vo arba
jaknų
Ir inkstų nevel____ imą.
Ar jūsų
emyn dėl aukslyvų
perviršiui? — Neleisk kraujo nevalu
mui ir nervų suirimui naikint jus
sveikatą ir gyvumą.
Eik pas Dr.
Ross ir buk iigydytas jo moderniika
gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
gai gydytojas, kuris įgyja patyrimą
per metus praktikos ir specijalizavimosl.
Dr. Ross 25 metai praktikos
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo.
Del to tai ligoniai miesto ir 18 kitnr
keliauja pas Dr. Rossą. Jie tino, kad
juos gydys teisingai.
Jo ofisai ir privatilki pasiteiravimo
kambariąi
randasi prie 35 South
Dearborn st., Chicago, Crilly Building
Suites 506 ir 507,
Imk Elevatorių
iki penktų lubų.
,
Pasiteiravimas ir draugiškas
pasi
kalbėjimas jum nieko nekainnoe.
Valandos: kasdien 9 iki 4.
Nedėlloms 10 iki 1, taipgi padelniko, 8eredos, Petnyėios ir Suhstoa vakarais
7 iki 8 vaL

|

Phone Varde 2721

Phoaa Caaal 211*

DR. A. YUSKA

DR. J. JONIKAITIS

MKTUVIS OYDYTOJAS

t?tai tyrų. 9itirt| Ir Valkų Ligai

1749 Si. Hilitll

CHICAGO. ILL.

CORNER Hth STREET

8337 So. Morgan,

OHIOAOO, ILL.

£gg5g=-5£g5&5a£='gįfisa»

DAKTARAS

WISSIG,

Specialistas Iš

seno kn|aus

Oydo visai Ilgai vyrų Ir molarą
Nežiūrint kaip utaisenėjuaioa Ir neligydomoa yra
Specialiikai gydo ligaa pilvo, plaučių, lakatų ir pūslės, ntnuodljimą kraujo, odoe ligai, žaizdai, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus
nugaroje, kosėjimą ir gerklės. Jeigu kiti negalėjo jųa Ugydytl, ateiki
te ėia ir persitikrinkite, ką jis gali jums padarytL Praktikuoja per
daugelį metų ir iigydė tukitanėlua ligonių Patarimas dykai. Offiee

1900 BLUE ISLAND A VE. kampas 19 gat. viriui Bank Tel. Ganai
valandos nuo 10 ryto iki 8 vaL vak. nedėliomis iki 1 po plot.
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