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KAIZERIS PERSERGĖJO
SAVO KAREIVIUS.

$1,250,000 PABAUDOS. MEKSIKONAI PAJUOKIA
WILSŪNĄ.

ITALAI PAĖMĖ CIMONE
KALNA.

RUSAI EINA PIRMYN
VOLYNIJOJ.

KAIZERIS ŠAUKSIĄS KA
REIVIAUTI JAUNUOLIUS, -

ŽUVO AIRIJOS SAVYVALDA.

PALEISTA GRAIKŲ SU
MOBILIZUOTA KA
BAISŪS MŪŠIAI SEKA
RIUOMENĖ
FRANCIJOJE.

Atėnai. — Graikų seniau
sumobilizuota
kariuomenė
jau paleista.
Paskutinio
pulko kareiviai paleisti na
mo liepos 25 dieną. Grai
kija dabar turi tik regulerę
kariuomenę. Užgana pada
ryta sąjungininkams.
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RZINGANA

padaryti pienai suteikti Ai
be paliovos baubia, kulkarijai autonomiją nelaukiant
svaidžiai trata, pėstininkai
durtuvais skerdžiasi. Pasi
karės pabaigos, nuėjo nie Amsterdamas. — Belgijos
naudojama visais karės įkais. Ministerių pirminin mieste Brųsselyj belgai iš
nagiais. Ir vietomis vokie Londonas. — Depeša iš kas Asąuith parlamente pra kilmingai šventė savo tauti
nę šventę praeitą pėtnyčią.
čiai visgi neatlaiko. Jiems Berne tvirtina, kad Vokieti
nešė, jogei daba. ne laikas
Už tai vokiečių generalis
didelius ten smūgius užduo jos kaizeris, apleizdanias
vyriausybei užsiimdinėti pa
gubernatorius Belgijoje už
Londonas. — Rusai paė da australiečiai, kurie ten Francijos frontą, Į kareivius
naši
ii
e,
dalykais,
taikinti
sudėjo ant brusseliečių $1,mė tvirtovę Erzingan turim dabar rokuojami drąsiau pasakęs kalbą.
Armėnijoje.
Tai
trečias siais kareiviais. Kad atlai “Alano kareiviai — kal sikivirčijusiai partijas, jei 250,000 pabaudos.
svarbus turkų miestas pate kyti sąjungininkų atakas, bėjo jis — jūsų specialė pa vyriausybė užimta svailies
lio rusų rankosna. Pirmuo daug vokiečių kariuomenės reiga grumties prieš ang ina is darbais.
ju du buvo — Erzerumas ir atitraukta iš Verduno fron lus, kurie prisiekė sunaikin
Sakoma, kad Lloyd Geor
Trebizoiulas. Erzingan pirm to. Kruviniausi bet mūšiai ti Vokietiją. Anglai toli
karės turėjo 23 tūkstančius seka už Pozieres miestelį, ku pirm karės jungėsi su kito gą*, kuris užima karės miniRymas. — Italai oficialiai
atsistatydins.
4-7
V
gyventojų. Miestas ir tvir rį vokiečiai kontratakomis mis šalimis ir pagaliau su- sterio vieta,
tovė stovi ant Kara - Su ir nori atsiimti. Anglai tečiaų Ivg jų ženklo jie su kito Paskui jį apleį^ savo vietas praneša, kad liepos 24 dieną
Eufrato upių, už 80 mylių neužsileiclžia. Atsargos pas mis šalimis užpuolė ant mu ir kiti ministeriai. Anglijos jie iš austrų paėmė Cimone
nuo Erzermno ir 50 mylių kui atsargas, pulkai paskui sų, ramiausių žmonių visam ministerių kabinetui todėl kalną, Posina — Astico fron
te. Kitur italams irgi seka
nuo Baiburto. Ką rusai lai pulkus siunčiami mušiu, kri pasaulyj. Anglai viešai vi grasia krizis.
si eiti pirmyn.
mėjo su ta tvirtove, dar nė tusių vieton. Pasiųsti bet suomet, sakvdamies musu
tuojaus sutirpsta ir šitų vie
ra žinių.
geriausiais draugais, slap
ton kiti siunčiami. Ir taip
ta dirbo pragaištingą darbą
kas mieloji diena, kas nak
prieš mumis.
tis. T r toms skerdynėms ne
“Anglų diplomatai pagini
simato galo.
dė karę ir dabar anglų už
Prancūzai tęsia savo pase
puolimas grasia musų šaliai.
kmingus užpuolimus pietuo
Įsivaizdinkite, kas butų su
se nuo Estees ir šiauriuose
Petrogradas. — Stonovka
O •
musų miestais ir miesteliais,
nuo Vermandovillers. Anot,
upės fronte, Volynijoje, ru
su beginklėmis moterimis ir
vokiečių tvirtinimų, ten frau
sai perėjo minimą upę ir vo
vaikais, kuomet anglai įsi
cuzai kadir einą pirmyn, betz
kiečius nubloškė toloką ga
veržtų musų mylimojon ša
paneša labai didelius nuo
lą. Pirmoji vokiečių apsigilin. Jūsų pareiga atmušti
stolius.
nimo linija kaip ten, taip ir
anglų užpuolimą, neleisti teAplink Verduną seka ma
pietuose! nuo Berestečko
rioti musų šalies. Privalote
žesni mūšiai.
miestelio, sutruškinta. Bu
savo drąsumu parodyti, jošai ten paėmė nelaisvėn apie
gei Vokietija yra dar ganėti
1,000 vokiečių, paėmė 4 arnai stipri ir galinga. Turite
motas ir 5 kulkasvaidžius.
duoti anglams tokią pamo
Briaza, Pundui ir Molda,
ti, kad jie pagaliau susipra
Karpatų kalnuose, rusus astų ir paprašytų pas mumis
takavo tris austrų pulkai.
taikos”.
Rotterdam, — Iš Berlyno
Bet visos atakos atmuštos.
Karės laiveliai Miadziol gauta žinia, kad Vokietijos
."i
ežere pasekmingai apšaudė kaizeris tuoj pašauksiąs ka
vokiečių pozicijas, sutaisy reiviauti visus jaunuolius,
tas ežero pakraščiais. Skro- kuriems reikia stoti karei
5lovo apskrityj, i šiaurrytus viauti tik 1917 ir 1918 me-|
Photo by American l’ieas Aissioclniioii.
Londonas.
Anglijos minuo Baranovičių vokiečiai tais. Jų dalis jau seniau
Rusijos caras Mikalojus tariasi su generolu Brusinisterio
Lloyd
George
visi
stojo atakon, bet veikiai at buvo pašaukta.
lovų, kaip nugalėti austrus.
,
mušti.
Berlyne pripažįstama ru
su pažangumas Yolvnijoj.

RUSAI PAĖMĖ TREČIĄ
SVARBU TURKU
MIESTĄ

Londonas. — Somme fron
te nuo Pozieres ligi Chaulnes išnaujo atsivėręs tikras
pragaras, anot žinių iš to
karės lauko. Kaip anglai,
taip franeuzai pašėlusiai gu
la ant vokiečių, o šitie kaip
įmanydami ginasi. Anuotos

1916 M.

EI Paso, Tex. —

čionai

gauta meksikonų laikraščiai
iš Chilnialma miesto. Alek
sį konai labai pajuokia Suv.
Valstijų prezidentą Wilsoną
ir tyčiojasi iš jo už savotiš
ką taikos palaikymą tarp S.
Valstijų ir Meksikos. Savaitraštyj “EI Carrascalosa” atspauzdinta straipsnis
vardu “La Solucion”. Štai
koks turinys:
“Prabilo šiaurės milžinas.
S. Valstijų prezidentas vėl
pakeitė savo ūpą. Karės, ku
ri kabojo kaip ant plauko,
išvengta stebuklingu budu.
Tas, mums rodosi, yra nelo
giška ir nesuprantama. Mes
visuomet laikomės principų.
Kas mums gali užtikrinti,
kad taip vadinamas žmoniš
kumas netarnauja pridengi
mui bjaurios išdavystės?

Veltui Lavoisiero draugai
stengės ji pąliuosuoti nuo
mirties, veltui
jie
bedie
viams išrodinėjo, kaip daug
padarė išradimų Lavoisier ir
kiek jis dar gali mokslui pa
dėti; veltui ir pats Lavoi
sier maldavo bedievių val
džios bent kelias dienas jam
duoti, kad pabaigti svarbų
pradėtą turinėjimą apie gy
vulių kvėpavimą, bedievių
vyriausioji valdžia jam at
sakė; “MUMS JOKIE MO
KSLININKAI NEREIKA
LINGI”, ir 8 gegužės, 1794
metais bedieviai nukirto gal
vą tam didžiam pasaulės mo
kslavyriui.

ARMOTŲ ŠAUDYMAS
GIRDŽIAMAS ANG
LIJOJ.

“Išbusk, Meksika! Prie
šininkas patylomis veikia!”

Vienas traukinių, kuria is gabenama maistas milieiantams į Meksikos pasienį.

Kuomet franeuzai bedie
viai, kurie save vadino “pir
meiviais”,
“demokratais”,
sukėlė Francijoj didžiąją re
voliuciją, tuomet prasidėjo
bjauriausios žmonių žudy
nės. Makslininkas. Lavoi
sier, genialis naujosios che
mijos uždėjėjas, buvo su kL
tais apskųstas bedievių vy
riausiai valdžiai ir pasmer
ktas mirtin.

“Jankis yra godus val
džios; iš prigimties jis yra
kailis, bet iš jausmų tikras
velniūkštis. Jis neapsilenk
tų su kare delei žmonišku
mo motivų, kadangi jankio
žmoniškumas jam tarnauja
tiesiog dėl liuonumo. Kamgi jis turi leisti pinigus ir
lieti kraują Meksikos už
kariavimui, jei jis gali meksikonus engti sėdamas jų
tarpe nesutikimus. Kuomet
Tokiais tai mokslo šalinin
Meksika bus pakeista į mė
kais ir gerbėjais pasirodo
šlų krūvą, o badas su kentė sufanatizuoti bedieviai.
O
jimais atims jos visą stip
jie nesidrovi
girties
esą
rybę, tuomet ateis tie pagar
“pirmeiviais”, ‘tautiečiais”,
sėjusieji jankiai su tikslu
“demokratais”, “mokslo ša
numalšinti ir atgaivinti šąli;
lininkais” ir tt.
o tuomet jų toks pasielgi
mas bus pateisintas pasaulio
akyse.
“I)ar pirm to jankiai su
teikė savo išdavystės priro
dymus. Mes neturime pasi
tikėti jų žmoniškumui.. Jan
kiai turi talkininkus, tuose
“politikieriuose’', kurie gei
džia valdžios, ir pirkliuose.
Karė turi kilti katrą nors Londonas. —-Somme fron
dieną tarpe tų dviejų šalių, te, Francijoje, seka taip bai
kadangi jankiai svajoja už si ir pašėlusi iš armotų dvi
viešpatauti visa šiaurinę A- kova, kad armotų baubimas
meriką.

Į Photo hy American Presą AaaoclAtton.

Bedieviai franeuzai nu
žudė didį mokslininką
Lavoisier (skaityk
Lavuazjė)

Kalbama, kad šis straips
nis padėtas laikraštin lie
piant pčiaui Carranzai.

girdžiamas net pietiniuose
Anglijos pakraščiuose, už
160 angliškų mylių. Pary
žiuje, už 75 mylių, nuo. tų
šaudymų barška namų lan
gai.
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ŽADA SKANDINTI LAIVUS POPEŽIAUS ENCIKLIKA
LIGONIAIS.
APIE KARĘ.

9. Džiovininkams patar
su savo patiri išsvajotais! Tuotarpu kaikurie musų
gauk
G nori •gud-taim
tina visai nevesti, kad ne
priešininkais,, taisyti tokias i trumparegiai veikėjai sten•pėdę’’ — eik saliunan. Ne
padaryti nelaimingais savo
kitu klaidas, kokios nebuvo gias ir tas pačias menkutes
tai ,kad kokia tai karčiama,
vaikų. Kai-kuriose šalyse
neikuomet padarytos tų, ant spėkas suskaldyti ir išbla
“ trakiečius“ — ne, saliūnas
F”!
išmintingesni žmonės taip ir
škyti. Jiems rupi pristeig
K M fc
k irių užsipuolama.
tai, vadinas, “restarantas“
elgiasi.
Iš Petrogrado skelbia, kad
Užuot taip kapojęs prieši- ti kuodaugiausiai laikraštu
Rugpjūčio 4 dieną, 2-mearba “otelis“... Prie “baro“
10. Džiova ypač platinas
šininkus, kurie jam tik pri kų, nors tie butų ir menkos Rusijos svetimųjų reikalų
tinėse sukaktuvėse didžio
miestuose, kur mažai tyro o- atsistojai ir sakai... “bir“...
Įsisapnavo, ar negeriau “Dar vertės. Juk juo bus daugiau ministeris pranešė Turkijoj
sios Europos karės, popero. Dažnai ji lanko ir var O paduoda tuojaus — nesus
pristeigta laikraštukų, tuo vyriausybei, kad rusai, ne
žius Benediktas XV žada pa guolius, gyvenančius drėg pėja! vienos išgerti — tau
mažiau kiekvienas laikraš atsižvelgiant i Haagos kon
skelbti encikliką apie karę.
nuose skiepuose, kame nėra duoda kitą. Netaip, kaip pas
10 savo klaidų, kurias jis tukas beturės gabesnių san ferencijos nutarimus, skan
nei saulės spindulėlio, nei jus, lauk* liežuvį iškišęs, lauk..
skleidžia po savo skaityto- darbininkų, tuo laikraštukai dins turkų laivus su ligo
gero oro. Atsiminkite, kad Pus mus — pasakei “bir“ —
bus patįs silpnesni. Galų ga niais.
vjus?
laimė žmogaus sveikatoje ir ir duoda “bir“; nenori “bir
Tai atsakymas už paskan‘ ‘ Draugas ’ ’ le ateis laikas, kad į redak
Husų laikraštis “Russko Dienraštis
duoda “viskę“, jūsiškai
lodei labiau branginkite sa
je Slovo’’ praneša, kad Švei neikuomet . neskelbė, kad torius prisieis statyti žmo ’inimą Rusijos Raudonojo
arielką. Užmokėjai “nekevo sveikatą. Saugokitės nuo
carijos mieste Lozanoje ne reikia pristeigti kuodaugiau gystes, nepabaigusias nei Kryžiaus laivo “Portuga Indianopolyj, Ind. mirė ži
— ir. gerk... Gerk, kiek
ligų. Gyvenkite švariai, do
lija”.
nomas
Amerikos poetas
senai buvo Lietuvių pasita šiai katalikiškų laikraštukų, pradinės mokyklos.
nori
dėlto
laisve
rai.
Musų gi nuomone, geriau
James Whitsomb Rilley. Jis
neatsižiurint pagaliaus į tai
rimas - pasikalbėjimas.
sustiprinti vieną ar kitą ka
G jeigu tu labai daug pri
ėjo 63 metus.
Pasikalbę j iman atvykę 3 koki bus tų laikraštukų ver
talikišką laikraštį, prie jo
silaižei, jeigu tau perdaug
žmonės iš Amerikos, keli iš tė.
sutraukti žymesniąsias salinksma, tai tuomet tave į So
Rusijos ir du nesenai aplan Tokią maniją steigti kuo
70 spėkas ir jį paskleisti kuo
ldiną “karieton“ ir veža —
kiusiu užimtąją
vokiečių daugiausiai, kad ir mažos
plačiausiai po visuomenę,
rėža kaip poną... Pas jus,
Lietuvą. Jie pranešė:
vertės laikraštukų “Drau negu pristeigti, kad ir devy
teigu prisigėrei tai tave už
Generolas Pershing pra
1) kad vokiečiu vyriausy- gas“
skaitė ir tebeskaito nias galybes,
bet menkos neša, buk Vilią turi 18,000
<oją tempia.
spardo. Pas
bė sistematiškai tuštinanti klaidingu delei šitokių motivertės laikraštukų.
mis kitaip dedasi. Negali
kareivių - plėšikų ir arti
Lietuvą, kirsdami jos girias vų:
Andai buvome “Drauge“
Kuomet tas laikraštis iš miausioje ateityje žada ata
‘iti—paima gražiai už ranki;
(F
— didžiausį turtą;
1) Neprotingai steigiant siplatins, sustiprės, kuomet,
pranešę, kad Voronežiuje mi
veda karieton ir pasodina.
kuoti Torreon’ą.
2) rekvizuoja viską, ką tik daugybes laikraštukų išaik- iš kitos pusės, padaugės už
Stokjardų“ oru aš nese
rė jaunas kunigas pabėgėlis
Negali sėdėti — gulk. “Fri
turi gyventojai.
kvėpuoti.
vojama daug pinigų, kuriuos tektinai augštesniųjų lietu
P. Kaubrė. Prieš mirtį ve niai tepradėjau
cont-ri“... Ką nori daryk. Vi3) neteisingai uždėjusi gy sudeda visgi tie patįs geres
Aštuntoj
nedėlioj
po Sekini
lionis
ligoninėje
minėjo,
kad
inteligentų skaičius, ka
mr tave gerbia, brangina.
ventojains didelius mokes nieji žmonės. Pinigų gi
nią sueis lygiai keturi mėne
jis
turįs
Amerikoje
seserį
da išdygs ir sustiprės ypaJeigu gi nori važiuoti kičius ;
mes lietuviai turime labai j tingi reikalai visuomenėje,
Jei ji atsirastų, tekreipiąs į siai. Jeigu netikite mano žo
an miestan, tai ateini į “stei4) vyriausybė varanti val nedaug. Tatai tuo labiau rei- jpurįems atlikti būtinai rei
kun. Penkauskį (Russia, džiams, pasiklauskite pas ma
iną“, paimi “tikietą“ ir atstiečius dirbti be jokio už kia rūpinties
sunaudojus ka]įngas bus laikraštis ir jei
Voroniež, Kolcovskaja ui. no dėdę Jackų. Jis, kuome
mokesnio du kartu per sa juos kuoproduktiviškiausiai. bus tinkamų tam laikraščiui Brooklyne daktaras mies plebanija). Pas kun. Pen- nemeluoja, visuomet teisyb* ūsiedi “trainan“. Važiuojato ligoninės Krosbi ir polic
vaitę į dvarus, kuriuos val 2) Toki laikraštukų stei
pasako. Bet tiek to — tas nes ne ne jūsiškiai, o greit —
vedėjų, tuomet steigk naują inėmis Beita vežė karietoje auskį paliko visi mirusiojo
do vokiečiai valdininkai;
varbu. Aš norėčiau kilikai unerikoniškai. Atsisėdi taipi
gimo manija sulaiko kultū laikraštį, jis bus visuomenei
daiktai, užrašai ir tt.
greitosios pagelbos 7 vaikus,
5) vyriausybė reikalau ros kilimą. Mat, po žmones
svarbesnį dalyką jums papa U amerikoniškai: ant “pini
naudingas.
susirgusius vaikų paarlyjanti, kad gyventojai svei prasiplatinę menkos vertės
šakoti, būtent: kas ir kokiui gavo“ suolo, o kojas padedi
Taigi kol laikas pagalvo žiumi. Privažiavę viena sa
kintu*. sutikęC vokiečiut- ofieie- laikraštukai, labai dažnai ubudu mane prikalbino važiuo mt kito suolo. Mat pas mus
kime, kad mus lietuvius ta liūną jie sustojo ir Įėjo Į jį
r kojoms pagarba. Kojos —
rius ir kareivius;
ti Amerikon.
žima vietą geresniam laik laikraštukų steigimo mani
išsigerti. Ligoniai — vaikai
6) vokiečiai reikalaują, raščiui. Beskaitydami-gi ge
Svarbiausiu kaltininku sn anogaus kūno dalis, o jeigu
ja neatvėstų prie blogesnių likę be jokios priežiūros
kad miestų ir kaimu g v Ven resnį laikraštį žmonės grei
atsitikimo buvo Audrius Pli lalis žmogaus, tai ir joms
pasekmių, negu Austrijos
bent valandą laukė ant gat
tojai steigtų kareiviams pa- čiau apsišviečia ir pakilsta
kakatis, kuris neužilgo priei okia pagarba, kaip ir visam
katalikus.
anogui. G kad ant pliušo —
vės savų “globėjų“. Mies
leistuvybės namus.
L Džioviuiukai privalo gy kare buvo atvažiavęs iš Ame
kultūroje, negu beskaityda
to valdyba už tokį nedorą venti sveikuose namuose,kur likos pasiviešėti į
Išklausius to pranešimo, mi, kad ir dešimtį menkos
“senąj ai spjaut. Alums “pliušas“
pasielgimą daktarą ir polic- saulė spindėtų beveik per kraju“. Jis tai ir prikalbini risteik, ką jums autakojai —
priimta tokia rezoliucija:
vertės laikraštukų.
liekis., “nating“.. Atėjo “leimoną patraukė teisman.
/-‘Lietuvių veikėjų pasita 3 Austrijos katalikai, ne
ištisą dieną. Beabejo, geriau mane važiuoti svečiuos pa;
lis“ — aš kojas į kampą —
rimas protestuoja prieš toki turėdami užtektinai spėkų,
šia apsigyventi už miesto, Kolumbą. Dievulėliau mano
sakau “plyš“. Tai yra sės
gyventojų teisių varžymą u- pristeigė devynias galybes
t\ raine ore. Miesto oras la kokiais žodžiais jis tik negy
tis. G dėl “leidžią“ pas mus
žimtoje Lietuvoje ir, kreip laikraščių. Tokiu budu jie
bai yra kenksmingas sveika rė tos Amerikos! Nors a;
damasis i civilizuota pašau- suskaldė katalikų spėkas į
visą jo žodžių ir nesuprasda pagarba — jos “forst“ ir
tai.
aip toliau.
IĮ, prašo apginti lietuvių tau mažas dulkes. Neivienas lai
2. Miegoti reikia tame vau, bet visvien galėjau nu
tos žmogiškumo, ekonomijos kraštis neturėjo užtektinai
G “get“ — kepure visuokambaryj, kuriame daugiau manyti, kad toje Amerikoj*
ir politikos teises.“
net ant galvos. Ateini “ofisiai saulės ir oro. Miego tikrai žmonėms gerai gyven
tinkamų rašytojų ir bendra
Be to, tas pats rusų laik darbių, dėlto visi tie laikra
a si.
;an“, “bosas“ be kepurės,
kite kambaryj vieni.
raštis praneša, kad konfe štukai buvo menki, ir netu
Andrius
viską pasakoj* ) tu su kepure. Supraskit ir
Jau keletą savaičių Suv.
3. Džiovininkas privalo tu
rencija išrinko tam tikrą rėjo jokios žymesnės įtek
šsivaizdinkit kokia tai pa
Valstijų milicija stovi Mek rėti atskirus indus, iš kurių nuoširdžiai, neslėpdamas sa
nuolatinę komisiją,
kuri mės į gyvenimą. Gyvenime Nuo birželio 15 dienos Pe sikos parubežyj. Kareiviai jis valgo ir geria. Tų indų vo gudrumo. Besiklausant ti. garba : bosas be kepurės, o
rinks medegą apie Lietuvos ėmė liuosai šeimininkauti trograde padidinta mokes neriinąstauja. Nuobodu be kitiems nevalia vartoti. Lie pasakojimų ir man nejueio I tu Su kepure. Beje, nueini į
gyvenimą ir visur ją skelbs. katalikystės priešininkai, ku tis už važiavimą gatveka- darbo. Vieni norėtų grei tuviai dažniausia į tai neat mis užsinorėjo važiuoti toi lietuviškas prakalbas, loši
rie ne suskaldė, bet sukon riais. Už kelionę, nežiūrint čiau grįžti namo, kiti norė kreipia domos. Iš tų pačių džiaugsmo ir laimės karali mus — taipo gi su kepure.
Nas man jie! Yra prieš ką
centravo savo galingas spė lig kur važiuoji, reikia mo tų pulties mušiu su meksi- indų, kartais net neplautų, jon. Išsivaizdindavau aš A
kėti 10 kap. Sėsti į kitą ga- konais. “Jie ir toliaus Lip jie valgo ir geria. Tokiuo nierikoje ir miltų kalnus, u Įčia žeminties.
kas.
O “fektorėje“ truputį supieno upes, ir obelis su auk
Galų gale Austrijos kata tvekarį su tuo pačiu bilietu mus kankins — sako karei budu į sveiko žmogaus kū
viai — mes griebsimės aš- ną gali patekti milijonai ba siniais obuoliukais ir t.t. Be sutepei — eik į “bedą“, sulikai suprato klaidą, pada nekuomet negalima.
kterijų ir užkrėsti jį ta bai ne tik ir Adomas su Jievr yg jūsų — pirtim Bet ką ten
Naktį už tą pačią kelionę tresnių priemonių’ ’.
rytą kaikuriu trumparegių

SVETMAIM SPAUDA “"i SS’Si.SŽ
APIE LIETUVIUS.

MIRĖ POETAS.

VILLA TURI 18,000
K
okiuo
budu
mane
pri

PLĖŠIKŲ.
IEŠKOMA SESUO KUN. P.
kalbino važiuoti
KAUBRĖS
AMERIKON.
dietomis).

viui

DAKTARAS - MĖGĖJAS
IŠGERTI.

KAIP PRIVALO ELGTIES
DŽIOVININKAI.

įvairios
Žinios KAREIVIAI MEKSIKOS PA
PETROGRADE LABAI PA
BRANGO VAŽIAVIMAS
GATVEKARIAIS.

RUBEŽYJ NERIMŠSTAUJA.

11AUJA liETUViy PRO
GIMNAZIJA.

Birželio antrą dieną !S1U veikėjų. Supratę, jie sutvė reikia mokėti 20 kapeikų.
metų Varšavos mokslo apy rė galingą spaudos sąjungą,

gardos globėjas leido “Ži
burio’’ draugijai atidaryti
Jaroslavlėje bendrą keturių
kliasų mokyklą su teisėmis.
Ši liauja lietuvių mokslo istaiga pasibaigus karei bus
perkelta i Šakius, Suv. gub

LAIKRAŠTUKŲ STEIGIMO
MANIJA.
Laikraštis ‘ ‘ Darbininkas ’ ’
paskelbė, kad “Draugas“
einąs prieš savo obalsį: pla
tinkime katalikiškus laik
raščius, ar raštiją.
Reiškia nurodomas musų
tariamasis nekonsekventiškumas. Tiesa, juk ir “Sau
lė“ yra mums aiškinusi, kad
reikia atskirti laisvamanius
nuo socialistų, nors ji pati
beabejo nežino nei vieno nei
kito.
Kaip “Saulė“ taip
ir
“Darbininkas“ ėmė kovoti

ŠVEDŲ ARKLIAI PAS KA
RIAUJANČIAS VAL
STIJAS.

vadinamą Piusverein.
Ta sąjunga turėjo labai
daug vargo, kol atgal besu
rinko ir besujungė tų neti
kusių veikėjų išblaškytąsias
spėkas.
Apvaliusi katalikišką vi
Nesenai švedų vyriausybė
suomenę Austrijoj nuo men leido išvežti dar 5,(MM) arklių
kos vertės pristeigtųjų laik dėl kariaujančių valstijų.
raštukų, ta pati Piusverein Tokiuo budu nuo karės pra
įsteigė vieną dienraštį dėl džios iš Švedijos išviso iš
visos Austrijos vokiškai kal vežta 30,000 arkjlų.
bančiųjų- katalikų, vadina
mą “Reichspost“.
Prie to laikraščio sąjunga
sutelkė geresniąsias katali
kų spėkas. Dėlto tas laikra
Anglijos parlamento atstu
štis gali drąsiai lyginties su vas lloterford šiomis dieno
priešininkų
įsigalėjusiais mis paklausė vidurinių da
laikraščiais, gali žengti pir li kų ministerio, ar jis žino,
myn kultūros keliu, gali pa kad 12 mylių į pietus nuo
sekmingai ginti katalikiš Londono yra sodnas, kuria
kąją kultūrą nuo priešinin me padaryta 5 cementinės
platformos pastatymui arkui užsipuldinėjimo.
Musų gi lietuvių intelek- įnotų. Be to ten yra pro
tuališkos spėkos ypač Ame žektoriai ir kiti karės įran
rikoje yra labai, labai ma kiai. Savininkas sodno —
vokietis.
žos. .

DERLIUS RUSIJOJE.
Europos Rusijoje laukia
ma vidutinio žieminių javų
derliaus. Gero derliaus lau
kiama tik Pavoigvje ir pie
tų Rusijoje. Estų ir Tavų
žemėse, o taip-pat Vitebsko,
Mogilevo, Samaros guberni
jose žieminiai javai esą la
bai blogi. Abelnai šis pjūtis
daug Rusijai nežada.

ĮDOMUS PAKLAUSIMAS. 32 VALANDAS BUVO PO
ANGLIMIS IR DAR
GYVENA.

gyveno Amerikoje — retkar kalbėti, jūsų pirtys nekuočiais nejuokais pamanyda net neprilygs amerikoniš
koms. Vandens kokio nori:
vau
Vai Amerika... Amerika, šilto, šalto, ramaus. Vanduo
tai ne Lietuva — kalbėjo A teka iš krano: ten yra dideli
domas Plikakaktis. Pas nuu | usamavorai“. Jus arbatą gežmonės y t blynai taukuos* | riat iš samavorų, — o mes
maudosi. Nėra ten nei “uriad — maudomės.
Nori “šeiv” — eik pas
nikų“, nei “stražniką“, ne'
“ziemskių načalnikų“... Pa) ■‘barberį“. Koks nebus tik
<1
mus <••polismonai
“ kampuo-1 veidas — vistiek kiekvieną
se stovi. Išpurtę, bjaurybės. I šlapina, trina. Užpakalyj gi
yt veršį suragais suėdę.. Pe- Į.,muilina“ — ne kumščiu,
tvj kryžavas sieksnis, iš prie-I žinoma, bet gražiai — šepečiušakio ir gi yra į ką pažiūrėti. I ku.
O veidas blizga, šypsosi, kaij I Dar daug įvairią dn’ykij
sa ųoties sėdinti savo pirš mėnulis. Stovi jis rankomis I pasakojo Andrius apie Aineus ii paskui su b kiais pirš niojuoja, kaip tikras genero- riką, bet aš visko jau nebetais vartyti k:.i ligas, ypač las. Sumojo ranka vienon pu- atmenu. Pažadintas jo pa su
s ’cl nnas. T kiuo budu ga sėti, sušvilpė — ir tu eini I kojiniais s.- Štai iv atvažiulima lengvai užkrėsti kitus. ton pusėn; sumojo gi kiton I vau Aneįikon.
8. Džiova pavojingiausia pusėn — tu eini kiton. Nesi-1 Kame yra dabar Andrius
liga. Nuo jos kasmet miršta priešink! suprantat, tai viskas|nežinau nežinau. Adresą jis
ša litai tūkstančių žmonių. dėl tvarkos. Netaip kaip pas Iman paliko, liet aš kelionėje
Jei tėvai turi džiovą, papra jus, tvarkos niekas nežiūri, | pamečiau. Kas iš skaitytojų
stai ta jų liga tenka ir vai lipa vienas kitam ant kojų. žinote, kur jis gyvena malokams. Vaikai tėvų džiovi nelyginant gyvuliai. Pas mus. nėkite pranešti man. Berods,
ninku ilgai negyvena. Pa brol, atsargiai! Visame kame jį kiekviename mieste galima
čioje jaunystėje jio gilia į i tvarka ir žmonės dėlto sani- butų surasti.

siąja liga.
4. Ligonio džiovininko bal
tiniai turi būti atskirai su
rišti ir mazgojami.
5. Džiovininkas privalo sau
goties nuo peršalimo, nuo
gėrimo degtinės, nuo tabo
kos rūkymo, nuo sugedusio
oro, dulkių. Tas viskas ma
žina ir taip jau silpną džio
vininko sveikatą.
6. Gydytojaus patarimai
turi būt pildomi domiai.
7. Ligonis tf spjaudo tik į
tam tyčia padėtą bliudelį su
vandeniu.
fi'pogi reikia

Tainatpia, kasyklose ben
drovės “Lehigh Coal and
Navigation Co.“ andai ang
lis užpylė darbininką Jo
seph Kcllert. Jį atkasė tik
po 32 valandų, bet atrado
gyvą ir gydytojai užtikrino,
kapus.
kad gyvens ir toliaus.

1
1

J domi.

A. G.

SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO

mė kalną Capul, kurs guli (dol., Rusija — 16,000,(XX) d.,
tik už 4 myliu nuo Karpatų Italija — 8,(XX),000 dol., Vo
viršūnių
kietija — 22,000,001) dol.,
Austro - Vengrija — 12,Berlynas. — Rusai mėgi 000.000 doleriu.
no paimti kalną Capul, bet
jų visos atakos atmuštos.
Magura augštumą, arti Ta
tare v, austrai atgal atsiėmė
iš rusu.

VOKIEČIUV GENERALIO
Plymouth
ŠTABO ATSILIEPIMAS, j
Į

Vokietijos
generabs štabas praeitą panedėlį išleido Į vokiečių tau
tą atsiliepimą. Atsilienime
šaukiama pasitikėti genera’iu štabu, nes karė yra pri
derančiai vedama.
“Pasaulis dar nekuomet
nėra matęs tokių baisių mu
šiu, kaip dabartiniais lai
kais”, sakoma atsiliepime.
“Nekuomet dar armijos ne
buvo taip pritinamos, kaip
dabar mūsiškės”.
Atsiliepimas
baigiasi:
“Priešininkai kas valanda
praneša apie paėmimų so
džių, miškų, tūkstančių Be
laisvių — jų tie pranešimai
nestilizuoti kareivių kalbo
je, bet išsvajotuose pergalių
himnuose, kurie pašiepia
teisybę. Tas veikiama In
dei, kad vokiečių tautoje pa
naikinti pasitikėjimą savo
vvriausvne
Londonas.

Baisus bedie
viu darbai

NUSKANDINTA GARLAI
VIS: ŽUVO 3 AMERIKONAI

RUSAI SUTRUŠKIN9
VOKIEČIU LINIJA
RYGOS FRONTE.

500,000 ŠOVINIU
Į DIENA-

FONDAN.

BANK

—

ti vyriausybė neišgali ši
tiems miestams pagelbėti,
nes neturi pinigu. Kitos
valstybės karės metu Rusi
jai jau daugiau neskolina pi
nigų. .Jei Rusija kuogreiFrancijoj prie pat miesto eiausiai nesusitaikins su ka VOLYNIJOS FRONTAS.
Londonas. — Vokiečių
Lavelanet ant kalnelio sto riaujančiomis šalimis, Sibi
nardančioji laivė 1). Brita
vėjo nuošaliai nedidelė baž ras be galo turės daug nu
Londonas. — Išilgai Lipa nijos pakraščiuose nuskan
nytėlė. Ypatingai karės lai kentėti”.
ir Stir upių vokiečių ir au dino anglų garlaivį “Yzer”,
ku tikintieji žmonės uoliai
strų desperatiškos kontra plaukusi iš Portland, Mįe., i
ją lankė ir ten karštai mel
takos atmuštos ir nesulai-i Franeiją. Su laivu nuskendės už savuosius nusiųstus i
kytas rusų ėjimas.
do ir 3 amerikonai. “Yzer”
karės lauką. Tas labai ne
Austru vokiečiu armijos vežė 257,730 bušeliu avižų.
patiko vietiniams
bedie
traukiasi atgal, neatlaikyda- Nuskendusieji amerikonai
viams. Jie stačiai dantimis
mos rusų veržimosi pirmyn.'vra: George Yvev iš Philagriežė, kad žmonyse ima sti
Rusai įio didelių mušiu pa delphia, Rishard Neligan iš
prėti tikėjimas, kurį bedie
ėmė Berestečko miestelį ir Bostono ir Davis Rosseneau
viai nutarė galutinai numa
Londonas. — Iš Petrogra- priešininkus pastūmėjo to iš ()ldtow\vn, Ale.
rinti.
do gauta žinia, kad liepos lokai nuo Lipa upės.
Tatai, kaip praneša Pary 24 dieną rusų generolas KuIš Petrogrado praneša,
žiaus laikraštis “Temps”, ropatkin su savo armijomis kad tam fronte vokiečiai vieną naktį bedievių būrys sutraškino vokiečiu liniją austrai didžiausioj betvar
Įsilaužė į bažnytėlę, suplėšė Rygos fronte ir varosi pir kėj bėga nuo rusų stipraus
ir supjaustė abrozdus, su myn. 30 angliškų mylių il spaudinio. Liepos 20 ir 21
mušė šventųjų stovylas, su gio vokiečių apsiginimo lini dienom rusai paėmė nelais
Londonas. -- “Mornmg
laužė kryžius, išlaužė ta- ja sutirpo nuo rusų anuotų vėn 300 vokiečių - austrų o- Post” korespondentas iš mu
bernakulum duris, išpylė lau šovinių ir pėstininkų atakų. fieierių ir 12,000 kareivių.
šių lauko Franci joje rašo,
kan Šv. Sakramentą, sunai Vietomis rusų armijos vo
Gen. Sacharovo armija nu kad anglai kasdien Į n,kie
Washington. — “Trumpu
kino viską, ką tik pasiekė, kiečius 12 mylių atbloškė at si varė vokiečius - austrus čių pozicijas išauną iŠ arpribjauriojo bažnyčią. Kad gal. Kokios yra mušiu pa 13 mylių nuo lupa ir Stir niotų apie 500,000 šovinių. laiku rentinis dienraštis pri
vietinė bedievių valdžia sa sekmės, nežinoma, nes apie upių susibėgimo.
Ir taaip esą nuolat pradėjus gulės praeičiai”, tvirtina S.
Valstijų prekybos sekretoviesiems
pataikauja, var tai nei Petrograde neskel-! Šis rusų nesulaikomas pa birželio 27 d.
torius Rcdfield- “Visa laik
giai, kas bus tiems bedie biama.
žangumas grasia ne tik Koraščiams reikalinga niedega
viams už tokius žvėrišku
Kad Rygos fronte ir Vo veliui, bet ir Galicijos sosti
labai pabrango, bet labiau
mus.
lynijoj vokiečiams gali Imti nei Lvovui (Lembergui).
siai pakilo laikraštinio poBroliai, pagalvokite, prie blogai, liudija faktas, jogei
Londonas. — Vokiečiai
LIETUVOS FRONTE.
•permus kaina. Turiu inforko veda bedieviškų raštų Vokietijos kaizeris staiga
prie Verduno atnaujino už
Petrogradas.
—
Rygos
mae-jas, kad kainos už pa
skaitymas, pagalvokite, ar apleido Franeiją ir nusisku
puolimus pašėlusiais bom
skelbimus
taip-pat bus pa
norėtumite, kad ir musų lie bino rusų frontam Berlyne fronte seka baisi artilerijų bardavimais į franeuzų lini
didintos, kadangi padidintos
tuviai kada tokiais žvėrimis oficialiai skelbiama, kad su dvikova. Rusai čia kaiku jas.
Labiausia daužomos
taptų.
kaizeriu rusų frontan iškelia riose vietose paėjo pirmyn franeuzų pozicijos iš lytų kainos už laikraščius bus
vęs ir vokiečių generalis šta penkias angliškas mylias. pusės. Liepos 20 dieną su permaža padengti išlaidas
spaustuvėms”.
Vokiečiai nuolat puolasi kon
bas.
ėjo 150 diena, kaip vokie
Volynijoje rusai taip-pat fratakon ir mūšiai nepaliau čiai prie Verduno grumiasi DIRBTUVĖ DEL VAŽIUOTOJŲ.
Sutaupo pinigus. Pirk tie
eina pirmyn. Liepos 23 d. ja dienomis ir naktimis.
be pasekmių.
siog ir sutaupyk $10 ar
Šiaurytuose nuo Sinorgo$20 ant dviračio.
jie išmušė vokiečius iš GaliEANGER DVIRAČIAI
nės,
už
50
angliškų
mylių
į
čanin sodžiaus ties Lipa upe
94 modeliuose, spalvose ir
didume. Didžiai pagerin
Petrogradas. — “Russko- Paėmė kelias dešimtis vo pietus nuo Vilniaus, Martiši
ti; kainos numuštos. Ki
ti
pasitikėtini
modeliai
sodžiaus
apylinkėse
vokie

Slovo” praneša, kad nese kiečių nelaisvėn ir vieną kul i
$11.95 ir augščiaus.
MES SIUNČIAME DY
nai Irkutske įvykęs Sibiro kasvaidį. Liepos 21 dieną i čiai buvo susitaisę užpuoliKAI Jums dėl 30 dieną
išmėginimo.
miestų viršininkų suvažia arti Kolniov sodžiaus austrų! man, kad atsiimti savas po
Mūsų didelis katalogas
DYKAI
viską naują dėl dviračių. Tai
vimas. Beveik visi suvažia viena kompanija pasidavė ! zicijas, prarastas liepos 22
Vienna. — Karės depar rodo
enciklopedija informacijos,
kurias
dieną. Bet vokiečių užpuo
vusieji kalbėjo apie baisų rusams.
Rašyk
tamentas paskelbė kad Al privalo turėti kiekvienas.
m u ms.
limas
ir
kontratakos
atmuš

padėjimą gyventojų visam Kaip Anglijos, taip ir
banijoje prasidėjo maudymą ftYNOS, lempos, ratai ir reikme
ta
su
dideliais
jiems
nuosto

už pusę paprastos kainos. Kele
Sibire. Ten siaučia badas Francijos militariniai kriti
si iš amiotų. Italai rytuo nys
tas gerų vartotų
dviračių paimta
liais.
nuo $3 iki $8.
ir skurdas. Vienas delega kai tvirtina, kad rusai vei
se nuo Avlona ėmė šaudyti pardavimui
Nepirk dviračio, šynų ir reikme
pirm negu jūs parašysite ir su
tas iš Irkutsko gubernijos kiau apsidirbsią su vokie
Į priešakines austrų sargy nių
žinosite apie mūsų stebuklingą pa
čiais rytiniam karės fronte,
pasakė:
bas. Austrai italams atsa siūlymą, žemas kainas. Rašyk dabar.
MEAD CYCLE CO., Dept. A—334
negu
franeuzai
su
ang“Jakutais apgyventuose
kė taip-pat armotomis.
Chicago.
vakariniam
fronte.
apskričiuosc visiškai išny lais
kusi visoki valdžia. Tuose Nes rusai, pradėjus Ryga ii
f
S
apskričiuosc siaučia tikroji baigus Karpatų kalnais, vi
Petrogradas.
—
Liepos
20.
į
anarchija, kadangi rusai vai sur eina pirmyn' Iki šio
f
(liniukai vagia viską, kas lei rusams užpuolimas ge ir 21 dieną rusai Užkaukatik jiems pakliūva po ran riausia sekėsi Volynijoj ii zyj keliose vietose turkus | Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių
didumo. Kainuoja metams 50 c.
ka. Čia mums butų nerei Galicijoj. Gi dabar jie ima aimušė ir jų 14,000 paėmė
Adrijas:
kalinga nei burną aušinti a- stumti vokiečius iš Kuršo ii nelaisvėn. Liepos 19 dieną
rusai be to jau buvo paė
pie santikių pagerinimą, a- Lietuvos.
!
Rev. J. Valaitis
mę 13,000 turkų.
pie maisto kainų sumažini
Shamokin, Pa-:
Juodųjų jūrių pakraščiu * 28 Cherry St.
mą, kadangi šiauriniam Si
rusai eina pirmyn. Paėmė
bire nėra jokių valgomų dai
miestą
Kialkit - Gbevtlik.
ktų, viską išvogė valdinin
Po smarkaus mūšio rusai be
»>»:«
kai. Vargiai tie pasibaisė
antpuoliu
paėmė
Poli
mic
gg
,rt
Mri
‘
"
rėu
«"*
wkn
>*l
’
’
Wni
’
k
tini santikiai pagerės ir a- Vienna. — Karpatų ap
tėjus vasarai, kuomet pra skrityj, pietrytuose nuo Ta stą.
i
MM
sidės komunikacija lutėmis. tarov, austrai neatlaikė pa
VV
Šimtai tūkstančių žmonių šėlusio rusų skaitlingos ar
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
VV
jau dabar badmiriauja. O inijos spaudimo. Todėl pa
savaitinis laikraštis.
kas bus, kuomet ateis žie- sitraukė j vyriausias kalni,
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios
viso pa VV
Mokslo vyrai aprokavo,
ma?”
augštumas.
Taip tvirtini
J*a
saulio
bėgančios
žinios.
kad pradžioje diena karės
vV
Kitas delegatais pasakojo austrų generalis štabas.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
visoms
kariaujančioms
vals

apie miestų ir miestelių fi
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
tijoms
kaštavo
67
milijonai
“
SANTAIKA
” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
nansinį stovį rytiniam Sibi Petrogradas. — Vorokhti
vv
dolerių.
Ilgainiui
karės
iš

v-2
“
SANTAIKĄ
”
leidžia
PSzukys.
re.
— Tatarov distrikte aplink
V»3
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c. i
“Visi Sibirp miestai vei kelią nuo Delatin ligi Mar laidos žymiai padidėjo. Šių
Pavienis num. 3c.
kiai turės subankrutvti — maros - Šiget, po smarkių metų kovo mėnesyj viena
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
v>2
kalbėjo delegatas. Trkutsk, mušiu austrai įveikti. Ru diena karės kariaujančioms
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
valstijoms
kaštavo
daugiau^
v
v
Krasnojarsk ir Vladivosto sai paėmė nelaisvėn 5 aust
kalais adresuokite:
vs
kas šįmet turi po tris milijo rų ofieierius, jų tarpe vieną 100 milijonų dolerių. Ang
“SANTAIKA
e*
nus rublių nepritekliaus. batalijono komendantą, 483 liįa karės reikalams kasdie
išleidžianti
30,000,000
do

2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio
Dauguma miestų ir mieste- kareivius, 3 armotas ir 4
lerių,
Franci
ja
—
14,500,
(XX)
lių visai neturi pinigų. Pa-kulkasvaidžius. Rusai užė-

AUKOKITE TAUTOS

National

Plymouth, Pa.

h Rutuląs su perviršio

A. M. Norkūnas

$165,000.00.
Šitoji
Banku
prižiūronza Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas
Suvienytų Valstijų valdžios.
visokių ženklelų
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
draugystėms, o
tų pinigų. Galima susikalbėti
ypatingai:
ko
lietuviškai.
kardų, g u z iku•1. M. Postlethwatte,
čių,
metalinių,
iždininkas.
anameliuotų i r
Mandagus patarnavimas.
padengtų cellui*l,kAUCY$Tfc
DJO VAfioo
loid
’u, šarpų,
sumuk
C48CJ4U UPKjlic*
• »es. m
vėliavų ir karuOlOUNOtMH

H

nų.

w

Svarbi žinia West Sldiačlams.

Man pavestus
darbus atlieku
artistiškai.

Kas iš West Side’čių užsisakis
užmokėdamas
M. A. Norkūnas
$3.00, gaus dovanu
didžiausį 166 Molrose Street, Montel
Amerikos
lietuvių “Metraštį”
lo, Mass.
per mane
metams
dieraštį:
arba per metus dvisavaitinį lai Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
Tuojau įtrink D-ro Richter’lo
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
PASK-EKPELLER
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį Nuo 50 metu nesuvadžiojantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
“Žvirblį”.
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
Nauduokitės gera proga!

“ DKAUGĄ”,

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba

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

stačiai nuo

F. AD. RICHTER & CO.
VVialiington Street, New York, N.

PABRANGSTA POPEDIS jus galete isaugiti
PLAUKUS

Pearl Queen
Koncertinos

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Iš VERDUNO FRONTO.

APVERKTINI SANTIKIAI
SIBIRE.

AUSTRAI SU ITALAIS SU
SIRĖMĖ ALBANIJOJE.

RUSAI PAĖMĖ 27,000
TURKU,

“Tautos Rytas”

RUSAI VISU FRONTU
EINA PIRMYN.

“Santaika”

KARĖS IŠLAIDOS,

Ri

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę jUsu plaukai nuo motu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga.
tai stenkitės apsauguoti jos. l’žsakykete
iiuostrota knygute jusu prisemtą kalba:
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
,
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ip
odos galvos. Priėžastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užiaikytf sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius savatis turėti gražius plaukus.—žili plaukiai.
- - Barzda.—ii- dėka von es nuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALV ACURA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U>, 10 centu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 3 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus.” Išpiaukete žemiau atspau
stą, kuponą, ir siuskite šianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y.
UNION LABORATORY.
Box 537. Union, N. Y.
Blučiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 ir knygute
‘Teisybe Apie Riaukus.”
(Pasluskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

76 — 102 raktų oktavos ir trignb
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
mu geriausių muzikantų Suvienytos.
Valstijose.
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltai

Georji & Vilak Music Co.
4.663 Gross avė.,
CHICAGO, ILL

LIETUVIŠKA

BANKA

|TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus J Banką užččdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia
procentą ra tomis unt metų. Siuučiame pinigu*
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ii
pardnodame. Parduodame šifkortes ant visu
einiju | krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
gėlo ••ūke. ų po visą Ameriką ir Europą
-V ūsu Banka išdirba visokius raštus ir dcMkjn-u-t’ie visose kalbose ir duoda rodą liej’tuvFi'i9 visokiuose atsitikimuose ir r ei kalu oį Ule ypaiiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
j, giršrnirirtu antrašu.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputi vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai J5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio ] adaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
Chicago, III-

1415 So. Halsted St.

Atdara kasdieną (irNidėlioj) dienomis ir vakarais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibeirnian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTAMENTAS
Priimam Dcpazitus pradedant nno vieno delerio ir daugiau, už ku
riuos mokama 3 nuošimčius ant metų, kuri pridedam kas puse metų.
Atdaras Subatos Vakarais i uo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda p rope n-n ant kotnisijott; iikolektaoja
randa* ir prižiūri propertes; parduoda geros vertė* rnortričiaa;

•1
I
i
i
i

(tolina pinigai ant itaiHVttj «ava«?iu (properčiu)

III

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

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

KAULAKĮ,
PHILADELPHIA, PA.
arba

"DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 46th st.,
CHICAGO, ILL.

I
I

I
I

SAVAITINIS DRAUGAS

ŽINIOS APIE
LIETUVA
INTELIGENTIJA IR AP
ŠVIETIMO STOVIS VO
KIEČIU UŽIMTOJE
LIETUVOJE.

apie ninko, ant kokių principų
jie mano remti mokyklų įs
teigimą Lietuvoje ir moky
Ponas Banaitis pranešė,
tojų skyrimą ir užlaikymą?
kad
Kaune
jie pradėję
— Kiekvienas
sodžius,
organizuoti lietuvišką
(!)
valsčius, miestelis, miestas
gimnaziją kartu su žydais.
arba miesto kvartalas, aiški
Keliasdešimtįs mokinių jau
no jisai man, spręs, kokioj
užsirašę. Kas lietuviškai, lie
kalboj nori turėti ir užlaiky
tuviškai, o tūli dalykai galė
ti mokyklų ir tokios mokyk
sią būti išguldomi ir rusiškai
los užlaikymui mokės mo
(?) Viskas, einą gerai, tik
kesnius. Kas turės lėšas, ga
netur lietuviškų rankvedžių,
lės steigti ir privalės mokyk
neturį mokintojų ir direkto
riaus.
Pirmiausia
reikia las. Mokymas bus priversti
nas.
skirti direktorių, kurs gim
naziją organizuotų.
Visam
Apie pradžią sausio mė
Kaune į direktorius gali bū nesio lietuviai turėjo atiden
ti tik du kandidatu — kun. gę gimnaziją Vilniuje su
Dambrauskas ir p. Banaitis. apie 60 mokinių;
atidengė
Vienas ir kitas atsisakė. taipgi gimnaziją Kaune ir
Kun. Dambrauskas atsisakė, rengė atidengti Šiauliuose,
jis negalėsiąs būti direkto Telšiuose,
Marijampolėje,
riumi, kadangi į gimnaziją mokytojų seminarijas Pa
bus priimta
daugiau žy nevėžyje, Veiveriuose. Vo
dų,
nei
lietuvių.
Po kiečiai
mano, kad toliau
nas Banaitis atsisakė, jis kiekviename paviete turė
neturis ganėtinų moksliškų sią būti įsteigta po moky
kvalifikacijų.
tojų seminariją.
Pradėjome kalbėti
steigimą mokyklų.

JI

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO

AMERIKOJE

PROTESTAS PRIEŠ NAU
JUOSIUS LIETUVIU DARBI
NINKU IŠNAUDOTOJUS!
Ypač paskutiniais metais kąsnį, yra ne darbininkų už
lietuvių socialistų sauja va tarėju, bet darbininkų ne
dina save darbininkų užta prieteliu.
Mes tad paskelbiame mir
rytojais ir prieteliais.
Tais savo pasigyrimais ir tiną kovą socializmui, kurs
niekuomet neįvykdomais pa jau ir dabar pasirodo esąs
žadėjimais, socialistai ma~ vargų ir nelaimių palaiky
sina dar nesusipratusius! ?^u’ pustančiu brolių madarbininkus.
Įrintoju, kurs žada įvesti pa
saulin bjaurią vergiją.
Daugelis tų nelaimingų
Vardan darbininkų ge
darbininkų, kuriuos sociali
rovės ir žmonijos laimės
stai patraukė prie savęs,
kviečiame visus, ypač visus
musų tautai jau yra pražu
darbininkus, energiškai sto
vę. Socialistai išplėšė jų ti
ti į kovą su tuo naujuoju
kėjimą, dorą ir pagaliaus
žmonijos neprieteliu.
paprastą žmoniškumą, įkal
P. Cibulskis, Stasys Ci
binėdami tiems vargšams,
bulskis,
J.
Mikaliūnas, M.
kad jie paeiną nuo beždžio
Stankeviče, J. Poška, A. Banių.

varginama vidurių liga, bet
pavartojus šį vaistų jaučiuo
si vėl visiškai sveika. Dėknvoju Jums labai už Jūsų ge
rų gydolę ir noriu rekomen
duoti kiekvienam, Enebant,
Altą, Canadu”. Triner,s Ame
rican Elixyr of Bitter Wine
tokių laiškų aplaiko iš dauge
lio vietų dėlto, kad jis sutaiso
vidurius, pilvų ir žarnas stedetinai, ypatingai kuomet už
kietėjimas vudurių sujung

li<
Phon« Canal 2118

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted CKICA60, ILL.
CORNER 18th STREET:

AR PAVARGSTA JŪSŲ akįs, kuomet
skaitot, kuomet dirbate? Ar skauda
jums galvą nuo pavargimo akių? Ar
jūsų akiniai netinka jūsų žiūrėjimui?

Patarimas ir išegzaminavimas per
tas su liga. Menkas apetitas,
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
atsi rūgimas,
vėmimas, ner- tyrimo.
DR. I. MEYERS,
viskumas, silpnumas, skausį 1024 Milvvaukee Avė.,
Chicago, III
Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto
mai žarnose užkietėjimas vi iki 9 vakare, Pėtnyžiomis iki (5 va
durių, paprastai duos grei kare. Nedeliomis nuo 9 ryto iki 12
pietė.
tai pagelbų. Kaina $1. Aptie
Tel. Haymarket 6212.
kose. Jos Triner, Manufacturing
Chemist, 1333-13391
So. Ashland avė., Chieago, III
Prašyk savo aptiekoriaus
Trinerio Tepalo. Tai yra ge
riausia gyduolė nuo skausmo
muskuluose ir sąnariuose..
Aptiekose kaina 25 ir 50c.,
krasa 35 ir 60c.

Inteligentija iš Lietuvos
išbėgo. Kad išbėgo su ru
sais tie, k’.n'>2 ėmė valdišką
siais algas emeritūrą, dar
galima suprasti, bet ko-gi
bėgo privačiai žmonės?
Į kokias tris savaites po
užėmimo Vilniaus man nu
važiavus į Lietuvą, Mariam polėje radau iš svietiškių tik
(Apgarsinimas).
Jis sugražins jūsų sveikatą, špoką
vieną lietuvį inteligentą p.
ir gyvumą. Jo šių laikų moksliškos me
Vokiečių valdžia, kaip
Kun. Dambrauskas tarė:
Bartlingį, aptiekorių. Aptodos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, staiga ir užsisenėjusias ligas.
kaip sakiau, steigia ir steigs visur
tieka atidaryta, bet laike ‘Steigkime tad, taip
Ar jus peržengė
Karštis Padidina Vaiky
vokie
te sveikatos teisvisoje vokiškas mokyklas
ūžė jimo
vokiečių žmagus vilniečiai sumanė,
sias? Ar jus tu
žydams. Lenkai
daug nukentėjęs. Vokiečių Lietuvoje tik vienui vieną čiams ir
rite
blogus sa
Mirtingumą Šimtu
pnus. Ar jus jau
kareiviai išgėrę vyną ir ne gimnaziją mieste Vilniuje. pradžioje sausio turėjo dvi
čiatės nuvargę ir
įKNl’
nuliūdę.
Tru
gimnazijas
Vilniuje, o po
mokėję. Iš kunigų buvo Daugiau neįstengsime!”
Nuošimčių
kt <
Ha ksta
energijos
ir ambicijos?
kun. Uogintas, du jaunu ku
Aš užprotestavau patė- miestus ir miestelius, labiau
A asaros karščių metu vai
dzeviče, J. Peldžius, A. NauŠirdies
drebė
To negana.. Lietuviai so
nigėliu ir privatiniai gyve mydamas, kad
jimą,
svaigimą
gimnazijas sia Vilniaus gubernijoj, stei
.\siedas, J. Tumasonis Aler. kai labai daug kenčia ir jų
nevirinimą
pilnąs Mariampolėje kun. Mi- būtinai reikia atidaryti Kau gė visur pradinės mokyklas. cialistai . sumanė skaudžiai
vo
arba jaknų
Cibulskis, S. Bartašiutė, C. kentėjimai, kaip patirta, toli
inkstų neveichnevičius, kadais buvęs jne įr Marijampolėje,
pra- Lietuviškasis generalis šel pasityčioti iš brolių lietuvių Fiilpavičiutė, G. Grigoniutė, didesni už suaugusių žmonių _____________ gsįir
kimą.
Ar jūsų
sveikatą puola žemyn—Neleisk kraujo
nuo
karės
nu del karės nukentėjusių. Dėl
gimnazijos prefektas. Mari-jc|^įoje nors p0 keturias kle pimo
S. Mikodaitė, A. Petrauskai kentėjimus. Iš to taigi ir pa- nevalumui ir nervų suirimui naikint,
ampolėje buvo taip-pat ir sas. Valdiškoji Marijampo- kentėjusių komitetas per to jie parsikvietė trejetą te, J. Aleliūnas, J. Badzevičc,
aiški, kad per vasaros karš sveikatą ir gyvumą. Eik pas Dr.
Ross ir buk išgydytas jo moderniška
Liudvinavo kunigas, nes ės gimnazija, iškrausčius iš savo
valdybą,
dergė jų ir šmeižikų: Bulotą,
V. Masiliunaitė, A. Visielgiu- čius padidėja vaikų mirtin gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
Liudvinavo dabar nėra — ten vokiškąjį karės ligonbu- Smetaoną ir kunigą Dogelį, Bulotienę ir Žemaitę arba tė, O. Krukonkutė, A. Benevi
gas gydytojas, kuris įgyja patyrimą
gumas.
per metus praktikos ir specijalizavisušaudytas ir sugriautas. i stovi tuščia, žydukai dau viešai paskelbė, kad pinigai Zimontienę.
čiutė, M. Benevičiutė, E. MaKiekvienos rūpestingos mo .aosi. Dr. Ross 25 metai praktikos
ra pilnas užtikrinimas jo patyrimo.
Kalvarijoj taip gi nieko nė žo langus, įlindę per išmuš Vevey komiteto siunčiami
Tie šmeiždami L. Draugi linaitė, M. Žilincaitė, A. Te- tinos yra pareiga visuomet Del to tai ligoniai miesto ir iš kitur
keliauja pas Dr. Rossą. Jie žino, kad
ra, nes ir Kalvarija sušau tus langus kningyną drasko per administratorių
kun. ją nukentėjusiems del karės rinskaitė, M.
Krupinskaitė, po ranka turėti bonkų Kopp’s juos
gydys teisingai.
dyta. Pilviškiai sudeginti vynioti silkėms. Reikia gim Michalkevičių Vilniaus len šelpti ir musų veikėjus, ar M. Duduraitė, O. Duduraitė,
Jo ofisai ir privatiški pasiteiravimo
Baby’s Friend, kadangi šitas l.ambariąi randasi prie 35 South
iki upei Pilvės. Bažnyčia ir nazijos mūrą gelbėti.
kiškajam komitetui, yra var do badaujančių lietuvių šel J. Raulinaitis, K. Petrulis, S.
Barbora st., Chicago, Crilly Building
vaistas per praėjusius ketu- buites
506 ir 507.
Imk Elevatorių
namai anapus Pilvės stovi.
tojami steigimui tokių len pimo darbą.
Mišeikis, O. Tauškutė, P. Ur riasdešimts metų pasekmin iki penktų lubų.
— Kiekvienoje guberni- kiškų mokyklų
Pasiteiravimas ir draugiškas pasiZuTTigas su vikarais liko.
Lietuvoje.
Dėlto mes, žemiau pasira bonaitė, J. Jusevice, A. Dū gai pagelbsti nuo viduriavi i aibė jie as jum nieko nekainuos.
oje
po
gimnaziją,
nors
po
Vilkaviškis
su
VirbaValandos: kasdien 9 iki 4. Nedė
Lenkai
pasauliui skelbia, šiusieji darbininkai, energi das, P. Bartnikas, M. česna
mo, neramumo,
nemiegos, toms 10 iki 1, taipgi padelniko, Oeceturias
klesas,
ne,
tai
ne

liumi taip - gi mažai nu
kad vieną trečdalį siunčia škoj protestuojame prieš to vičius, S. Paurazas, J. SauPėtnyčios ir Subatos vakarais
konstipatijos, gripo ir dantų redos,
galimas
daiktas
—
tarė
ma

7 iki 8 vai.
kentėjusiu, bet apart kunigo
mųjų į Vilnių Vevey komite kį pragaištingą musų žųstan noras, S. Cilinskis, J. Micke- dygimo.
Dabrilos, kurs dabar, vysku no draugai—tiek pajėgų ne- to pinigų reikią duoti lietu čios tautos ardytojų sociali viče, P. Petraitis, A. BudaviKopp’s Baby’s Friend par
po nesant, rėdo Seinų dioce- cuomet neturėsime..
viškai kalbantiems Lietuvos stų darbą.
če, J. Balsis, A. Brozis, A. duodama po 25c. už bonkų EL. DROVE 7771
Vokiečiai, užėmę Žemai gyventojams. Vilniaus len
riją, ir jo vikarą, kitų inteli
Kas badu mirštančiam Moskevičius J. Bružas J. Ci- kiekvienoi didesnėj vaisinėj, S. E. Allen D. D. S.
gentų ir čia nėra jokių. Vir tiją ir Lietuvą, manė lietu kai nė to nedarą, tik visur darbininkui stengias ati liskis, Jonas Kazanauskas, S.
Jei kur šito vaisto nagaunama 4464 So. Halsteb St.
balio klebonas Saurusaitis vius užganėdinsią vien tūlo steigią už tuos pinigus lietu traukti nuo lupų paskutinį Jiirij°taitė, J. Kulbis.
Darbo valandos:
prašoma kreiptis adresu:
10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak.
paimtas vokiečių nelaisvėn. mis tikėjimiškomis koncesi viams lenkiškas mokyklas.
Kopp’s Baby’s Friend Co., ventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.
Naumiestis apgriautas. Ir jomis — ėmė garsinti, buk Rūpestingiausia
užsiimąs
opiet.
York, Pa.
čia nieko nėr. Kaimų mo grąžįsią rusų atimtąsias baž tuomi tūlas Vilniaus guber
kytojai, kiek girdėjau, dau nyčias ir bažnytinius turtus, nijos
lenkas - dvarponis
Daug lietuvių kreipiasi į
Sąmoninga gaspadinė
giausia taipgi išbėgo su ru į urėdus Lietuvoje taikė Zejączkowskis, kurs vieša?
visada turi savo namuose buteliuką
sais.
7? skirti daugiausia vokiečius garsinąs, iš kokio
šaltinio “Draugo” redakciją, prašy
D-ro Ricbter’lo
Birželio 3 dieną šių metų
katalikus, tarp kurių pa eina lenkiškoms mokykloms dami sužinoti, kur jų naNuvažiavus į Kauną ra
pinigai. Žmonėms jis sakąs: aiškiai vargsta, ar jie Lie- Lawrenco lietuviai katalikai
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
dau ten vienui vieną sve- kliuvo ir daugybė lenkų poz
skaudėjimo Reumatizmo, persišalnaniečių, į pradines mokyk “leiskite vaikus į lenkišką- Nuviję, ar Ruszįo.ie, ar jie y- surengė “Lietuvių Dieną”
dimo, išsinarinimo ir tt.
tiškį inteligentą, spaustuvi
Tikras tiktai su pažymėta marke
ir
jiems ten ar nukentėjusiems del karės
las rengė jau katalikiškus sias mokyklas, nes lietuviai r;
ninką p. Banaitį. Kningynas
“ĮKĄRĄ”
25c. lr 50c. buteliuką, visoee aptiekOM arba
Kitur einasi. Nesuspėdami sušelpti. Prie rengimo dau
mokintojus
ir
katalikiškųjų
neišdarys,
nieko,
jie
neturi
stačiai nuo
atidarytas, mašinos stovi, tik
F. AD. RICHTER & CO.
visiems laiškai.6.
atsakyti, giausia pasidarbavo vietinis,
mokyklų rankvedžius, bet, nė mokintojų,
74-80 Wa*M&arton Street. New York, N.R
nė
pinigų.
”
nėra kam pirkti ir nėra ką
mes visiems patariame tuo klebonas kun. Ant. Jusaitis,
dirbti. Iš kunigų.. čia liko žinoma, vokiškoje kalboje. Vilniuje, kaip Lietuvos uni
reikalu kreipties į Petro- Rinkimo aukų komitete da
Eilė vienok faktų, minė versiteto mūruose lenkai ati gradą, į Lietuvių Centralį lvvavo nemažai ir svetim
vienas kunigas Šova pas
Bernardinus ir kanauninkas tinai, kad rusus toliau neįs darė lenkišką liaudies uni
Komitetą adresu:
Laucių: vietinis majoras, ke
Pacevičius, vadinąs save len tengė nuvyti, kad Lenkijoj versitetą, o pastaruoju lai
Petrograd, Litovski Cen- turi aldermanai, keli anglai
ku, prie katedros. Liko ir lenkams turėjo duoti moky ku inteikė vokiečių valdžiai
tralni Komitet, Baskov pe- kunigai ir kiti. Surinkta iš
pora jaunesnių. kunigėlių. klų koncesijas, kad pamatė, memorialą, kad valdžia lei
viso 300 dolerių.
Pinigai
Jeigu taip; tai nusipirkite Mostios,
taip kaip reulok 29. Russia.
Diena prieš mano atvykimą jog lietuviai ir prie rusų tu stų ir Vilniuje,
kurią
išdirba Mentliolatum Co. ir vi
“
Draugo
”
Redakcija.
nusiųsti Amerikos Pašelpos
si daktarai,
aptiekoriai
pripažįsta
Kaunan, grįžo iš Vilniaus ir rėjo savo lietuviškas pradi Varšavoje, atidengti lenkiš
Fondan
Nukentėjusiems
De!
Ten
su
šituo
ženklu
yra
tik
g.rįausįa.
,
kunigas pralotas Dambraus nes ir vidurines mokyklas ir ką universitetą. Lietuviams
Ištepant moste veidą prieš einant
Karės Lietuviams (Ameri ras šis vaistas.
t,p., ta eilė faktų privertė ir baltrusiams jie galėsią įs
kas.
gult per kelis vakarus padaro veidą
can Relief Fund for Litbutyrų irskaisfių. Mostis išima visokius
vokiečius Lietuvoje politiką teigti čia katedras lietuviš
Phone Canal 2941 spuogus ir dėmos (plėtmus) saulės
Pralotas Dambrauskas pa
an:ar, War Sufferers).
kosios
ir
baltr
u
d
skosios
nių,daginius ir lašus. Kaina dėžutės
sakojo,
kad Vilniuje likę perkeisti. Remdamasi tuo
PETER A. MILLER,
Lenkų laikraštis “Wiadokalbos,
panašiai
k
p
.j
yic$1.00.
mi, buk Lietuvoje gyvento
Jubilierius (ir 'Optikas
daugiau lietuvių inteligentų
mosci Polskie” rašo, kad ir Reikalingi agentai visuo
Merginoms, kurios nori būti raudo
lietu
j
akosios
kalbo;
kated

Akįs išegzami nuojautos: a nos, mes turime prie tos niosties pri
Čia jie sutarę
pasidalinti jai yra maišyti — lietuviai, ra Krakovo universitete.
dabar lenkų gaivalas Lietu ne lietuvių kolonijose, rink
taikytą odos pudrą; vakare reik išbaltrusiai, lenkai, žydai, vo
vieni važiuoti su rusais, kiti
voje ytin esąs žymus. Dau ti “Draugui” prerumaratą kiniai pritaikomi. Deimantai, tepti moste veidą, o ryte patrini su
aikrodėliai,
laikrodžiai ir umsų pudrų, veidas paliks skaisčiai
kiečių valdžią paskelbė, lei
pasilikti. Vilniuje vokiečiai
Toks tai yra dabar padė guma lenkų vokiečiams užė ir paskelbimus. Del išlygų
sianti kiekvienai tautai stei
baltas-raudonas. Tas pritinka ir vy
rašykite i brangakmenys.
užspėjo kelis inteligentus ir
jimas Lietuvoje apšvietimo. jus nebebėgo iš Lietuvos, bet ir informacijų
Užlaikau visokių auksinių rams. 50e. ir $1.00.
lietu
kunigus iš
Lietuvos ir 2e gti savas mokyklas:
Lietuviai ir galėtų šį-tą da pasiliko savose vietose. Vil “Draugo” Adm.
aikrodėlių,
deimantinių ir Odos Muilas tikrai išgydo spuogus,
viams lietuviškas, lenkams
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos.
maitijos, ar tai nespėjusius
ryti, bet neturi nė rankve niuje lenkų esą 49.7 nuo
Sliubinių žiedų. Parsiduoda Kaina 25c.
lenkiškas, žydams vokiškas. džių, nė žmonių, nė pinigų
pasmukti, ar atsikvošusius
šimtis. O Kaune, gird, nors
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mazgo
teisingai.
Dar
gruodžio
mėnesyje val
Ponia
Auna
K.
Roscnaur,
kite
dantis kasdien su muilu. Dan
nuo baimės. P. Dovydaitis,
Vokiečiai sako: “Lietuviai lietuvių kalbai pripažinta ly
Jei auksą perki, auksą gau
tis palieka balti irkvapingi.
džia ieškojo Prūsuose dvide
jr u» auhsą mokėsi. Pasi
‘‘Vilties” redaktorius, girdė
vra tik Bauervolk (valstie gios teisės draug su vokišką Enebant Altą, ( minda laso
Pinigus galite siųsti money orderiu
šimts penkių mokytojų vo
jau, buvo išleistas
iš Vil
čių tauta), daugiau niekas”. ja, bet lenkai ten esą daug sekančiai: Turiu išpažinti, klauskite, katrie yra pirkę pas ar 2-eentinėmis stampomis,
kiečių žydiškoms Lietuvoje
Muilo kaina 25e.
Amerikiečiai, gelbėkite Lie stipresni už lietuvius. Kau kad Triner’s Aincrikan Elix- mane, jie teisybę pasakys.
niaus Į tėviškę. Veiverių pre
J. RIMKUS.
mokykloms.
. ■... ■.
PETER A. MILLER,
no mokyklas lanko 3,000 len ir of Bitter Wine yra faktiš
*
Box 36, t
tuvą!.....................................
fektas grįžo iš Vilniaus
į
HOIBROOK, MASS.
2256 W. 22nd Street.
kai gera gyduolė. Aš buvau
Aš klausiau vieno valdi
kų ir tik 400 lietuvių.
Marijampolę ir ten susirgo.
J JONILA.

Vyrai Kreipki
ties prie
DR. ROSS

LETUVIŲ “TAG DAY”
LAWRENCE, MASS,

PAIN-EXPELLER

Ar nori būti
gražus?

NEPRAŠYTI SVEČIAI.

LAIŠKAS

IS

KANADOS.

— r

SAVAITINES

DRAUGAS

5

Kadangi
čia eina apie ar S. L. A. toki visi neišma jo triusiuosi apie visas re
centro raštinę
ir raštininko nėliai, kad išmoka centro raš formas, registravimą čartealgą, tad jaučiuosi nelaimingu tinės užlaikymui net suvirš rio etc. ir už tai užniokesnio
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
$300.00
į
mėnesį
ar
musų
kai
juomi esant ir, rodos, nedrįs
negaunu; taipgi sutaisysiu ir gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
kurie,
kaipo
ir
»p.
Palekas
tu rašyti kaipo įtartas “nieužvesiu
sistemą naujoms
tikrinimą.
tokie
“
gudrus
”
,
kurie
nori
kadėjas”. Daug man butų
knigoms, o tamsta nors per
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
maloniau rašyti apie šį patį netik kad raštinė, bet ir pa rašysi sąnarius. Tašyk bus
klausimą, jeigu neužimčiau tą tsai raštininkas užsilaikytų iš “vilkas sotus ir oška čiela”. nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
vietą (labai gailiuosi kad už “Dievo malonės”.
Padarysi gero Susivienijimui
P. J. Palekas
tvirtina, ir parodysi savo pasišventi
Visados daryk biznį su banka,
imu).
Yisupirmiausiai noriu pri kad raštininkui yra mokama mą.
tai paskui visa tai griausime.
Taigi
Nuosavus namas Sus-mui minti, kad paskutiniais dvie- $130.00 kas mėnesis.
Susivienijimo raštininkas, KURI YRA BANKA
yra būtinai reikalingas ir ne jais metais buvo vykinamos čia jo dideliai klystama, kas
J. S. Vasiliauskas.
ir
inmųša
jį
iš
lygsvaros,
kad
reikia tolesniai atidėlioti jo Susiv. reformos ir šiais tre
pirkimą. Centre susirinko la čiais metais yra baigiamos ir net centro valdybos nutarimai
bai daug svarbių Sus-mo do jei tik Deivas padės — užbai keistais atrodo. Reikia žinoti,
yra
žodis kad tai tiek tiek išviso
kumentų, kningų. Nėra kur vi gsime. Tiesa, ištarti
Prii Ashland Ate. Ir 47 gatrės
sa tai atsakančiai padėti ir “reformos” yra visai lengva, mokama musų Susiv. centro
S.
L.
R.
K.
A.
CHICAGOS
užlaikyti. O juk reikia
glu- bet įvedant tas reformas, pa raštinės užlaikymui su ofisu,
denti ir saugoti tą Sus mo sa sidarė darbo daugiau, negu pagelbiįlinkais. Patsai gi se I APSKRIČIO PUSMETI
šteklius arti $6.000 000
NIO SUSIRINKIMO.
dusyk-tiek, kiek yra paprasto kretorius kitą mėnesį vargu
vastį.
Kuli. Struckus dar prisibi nuolatinio darbo centro rašti gauna $50.00. Na ir jeigu, pa
Po valstijos priežiūra.
nėje.
Jau
dabar
ir
paprasto
dūkini, pastaraisiais metais,
Kaikurie, padedant “Dar- jo to, kad jei Sus no namas
Liepos 16 d., 1916 m., Šv.
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka |
darbo
centro
raštinėje
yra
ke

vykinant reformas, -kuomet Jurgio parapijos svetainėj,
Yorke,
bininkui”, ėmė įtarloti, buk batų nupirktas Ne\v
daugiau, negu speciališki darbai buvo paves ties Auburn ave., ir 32 place. vakarus nuo Stock Yardų.
“Draugo Bendrovė” daran tuomet rev yoikieč ar lietuviai lis syk-tiek
ti “biznį” iš to, kad S. L. R. v.ihLtų ' isą Sus-mToks buvo 3—4 metai atgalios. Pa ta atlikti, centr. raštininkas ►Susivienijimo Lietuvių Rymo
mz ■lųr^aaa—■
ne dėklui, kad ir iš šito galima vieton savęs turi samdyti ki Katalikų Amerikoje Chicagos
K. A. organu yra vienas manymai- savyje n ivu
įsteigimą apskričioišdo. Kai jų padaryti nemažą klaidą
musų leidžiamasis laikraštis. trupučio logikos. Iš to išeina, aiščiai suprasti: kada Susiv. tą žmogų į centro raštinš prie I apskričio kuopų atstovai tu
buvo 5 tūkstančiai sąnarių, paprasto Susiv.
darbo; tai rėjo pusmetinį susirinkimą. kurie atstovai duoda suma ir tuo sukliudyti jo plėtoji
Nuo Susivienijimo už or kad kiekvienas sąnarys norė
nymus pakelti sąnariams ar mus ir sudaryti Susivieniji
tai engalima prilyginti prie tik jau negalima onrėti, kad
L Susirinkimas atidarytas
ganą praėjusiais metais mes tų matyti Sus-mo namą šalę
dabar 10 tūkstančių su kau raštininkas iš savo algos vi pirmininko A. J. Sutkaus 2:30 ba kuopoms mokesčius. Rašti mo vienybę.
savo stnbos.
gavome apie 2,000 dolerių.
ninkas J. J. Palekas aiškina,
2) Perkant namus Nevv
Kaip ten nebūtų, bet na pu; kada mokestis traukda sus Susiv. ekspensus padeng po pietų.
Mums netol to kaštavo pa
kad kuopų sąnariai ir taip jau Yorke užmokėsi daug bran
kad pats
mas Sus-mui yra reikalingas vosi į kningas kas bertainis, tų! Juk tai netik
ti redakcija. O kur pope2. Peršaukta kuopų atsto šaukia, jogei reikia
mokėti giau, negu už tokius pat na
nieko negautų,
ir ji pirkti reikia.
Turime tai ne kaip dabar ka smėne- sekretorius
rius, surinkimas, krasa, ad
vai, kuriuos prisiuntė sekan perbrangiai. Raštininkas pa
pildyti, bet ne laužyti seimo sis; kada valstijoms nei vie bet tos algos neužtektu cen
mus perkant kitame mieste.
ministracija? Mums prie to
čios kuopos:
taria,
kad
bėgančias
lėšas
tuo
nutarimus. Nes jei toliau pa nų žodžių nereikėdavo pra tro raštinės išlaidoms.
3) Nevv Yorkas yra pačia
15 kp., Chicago, III., kun. tarpu apsiimtų padengti patį
organo kas met reikėjo tūk
našiai elgsimės, tai seimai pas nešti apie Susiv. stovį, o da
Tai vis
nenuoseklumai I. Albavičius, P. J. Žakas, J.
me lietuvių kolonijų krašte.
stančiai dolerių pridėti. Dėl
valdyba.
O
kuomet
apskritis
kningos Seimų, kad tokius,
mumis neteks jokios reikšmės. bar net tam tikros
kaip p.
Taigi jis tebūtų patogus tik
Tumasonis ir Rutkauskas.
to ir tas įtarlojimas mums
įsisteigs savo išdą, tada val vienai mažučiai Susivieniji
Namas reikia pirkt ten. kur (raportai) didžiausio forma Palekas, priveda prie klaidi n
16 kp., Chicago, III., M. A. dybos sąnariams sugrąžins jų
perdaug skaudus ir mes pra
iš tokio namo pramatoma di to reikia sutaisyti ir surašy go supratimo reikalų. Juk tai
AYabol, A. Nausieda ir M. Ma lėšas. Atstovai su tuomi su mo sąnarių dalelei. Gi vi
nešame, kad mes noriai at
desnė nauda ir kur jis butų ti kas metai ir vien tik del daugiau negu sarmata, kati
siems kitiems jis butų sun
žeika.
sisakysime nuo organavimo,
tinka.
sutaisymo tų raportų 2 žmo renkant viršininkus
naudingesnis Sus-mui
daryti
kiai pasiekiamas.
33 kp., Roselaud, Ilk, Ka
kuomet tik Susivienijimas
7. Literatiškos
komisijos
A. K. Masandukas. nės centro raštinėje turi dir “turgų” rinkimuose;
visai
4) Nevv Yorko valstijoj tų
zimieras Rubinas,
mums praneš kada jis pasi
raportas. P. Petrėnas aiškina,
bti per 2 mėnesiu. Seimai nu nei negalvojama, kas kur tin
namų pirkti negalima, nes
39 kp., Chicago, Ilk, A. J.
renka sau kitą organą.
kad jis nieko nerašęs, many
tarė Įvesti reformas, centro kamas, koks yra
darbas ir
ten Susivienijimas nėra re
Sutkus ir F. J. Yanas.
“Draugo Bendrovės” pirm.
damas, kad jo raštai nebusią
valdyba rūpinosi surasti ke kiek ofisas turėtų būti ap
48 kp., Cicero Ilk, Anasta patalpinti. J. J. Palekas aiš gistruotas, dėlto negali įgy
KUN. A. EŽERSKIS,
o mokamas, bet tik
lius reformoms įvykinti,
triukšmu
ti nuosavybės. Gi pirkti Su
zas Valančius.
. Sekretorius
kina, kad kiek jis rašęs, 'isi
centro raštininkui tas refor varoma kas už pigiau
apsi
sivienijimui namus vardu
85 kp., Chicago, Ilk, J. J.
KUN. P. SERAFINAS
mas prisiėjo atlikti
darbu. bus. Na ir aiškus
dalykas, Palekas, K. Varanavičienė ir jo straipsniai buvo patalpin kelių žmouių, nieks sutikti
ti. Galutinai nutaria rašy-,
Reiškia, netrukus reformos kad tas, kuris darbo
nesu
nugali, nes iš to Sirsii
B. Bajorinaitė.
t i kuodaugiausiu Susi\ ieiiibus užbaigtos ir tas retorini pranta ir nesuvoks atlikti, vi
mui grasa daug keblumo.
99 kp., Chicago, Ilk, P.
I’askutiniam “Savaitinio ais darbas pasibaigs kaip jo sados apsibus už pigiau. Ir
jiu ui naudingų straipsnių.
Kad re ikia Susivienijimui
A. Nausėdienė, Iz. Nausėda.
Draugo” numeryje p. J. J. nebuvus. Tiems,
Nutarta prašyti gerb. orgakurie prie nors aš pranašu nenoriu Im
susilaikyti šiais metais-nuo
100. kp., Chicago Ilk, kun.
Palekas, rašydamas
straip- reformų vykinimo nekuomr li, vienok manau, kad musų
,,
... no redakcijos, kad jinai nenamų pirkinio ir tą klausi
F. Ik Serafinas, 1. Cibulskis.i.
snelį Susiv. reikaluose, pasis neprisidėjo, sunku
įsivaiz ►Susiv. prisivęrs
................
,,, ,, kuomet nedėtų organai! jokošės kada
mą pavesti galutinai išrišti
101 kp., Chicago, Ilk,
(Ilcdakcija už šilą straip kelbė baisiai dideliu priedeliu dinti, kad tai
galėtų Imti nors, kad paskui nebus kam
kių prisiųstų straipsnių Su
ateinančiam seimui, už tą re
Kibartas, S. Kibartas, A. Be
Susivienijimo. Labai malonu tiek daug darbo. O ištikrųjų išvalgyti.
snij neatsako)
siv. reikale pirmiau nepataizoliuciją balsavo
keturių
nevičiutė, ir Ona Yiselgiute. .
.
..
Sulyg gerb. kun. Struekaus girdėti, kad tokių geraširdžių yra tai milžiniškas
darbas,
T ,,. .
sius ir nenuvalius is jų klailr dar kas, buk tai daba?
137 kp., Rockford, Ilk, P. ,........ ,................. +..
....... kuopų prisiųstieji laiškai ir
Sus-mui namas pirkti šįmet žmonių atsiranda, nes kuo tik daugelio visai
neapkai- sekretorius skiriama alga ii
du, nežiūrint kas to rašto au
16 delegatų. Prieš tą rezo
J. AndruškeviPetrėnas,
esą pavojinga. Kun. Struckus daugiau mums rūpės Susiv. nuojamas, užtai, kad iš pasi garsinama, kad sekret .
torium nebūtų, kaip jis ne
liuciją buvo 7 baisai.
čia.
nurodo, kad su Sus-mo namu reikalai, tuo mes daugiau su šventinio buvo atliktas.
prašytų juos netaisyti ir negauna tiek ir tiek algos, o tuo
9. Pakelta klausimas kas
154 kp., Aurora, Ilk Bal
Ne\v Yorke tegali Imti tas pat, pasišventimu jo labui dirbsi
lš augščiau privestų nu ta’pu sekretorius pan nujoja
trumpinti. Delei netaisvtilink nuosavaus organo, bet
kas įvyko su “Saulės” dr- me, tuo organizacija geriau rodymų maž-daug matoma, mas kaipo konstraktierius ir čikonis ir Vaišvila.
nų straipsnių dažnai pasitai
tai mažai buvo svarstyta.
160 kp., Chicago, Ilk, R.
jos namu Kaune, kur dabar plėtosis ir bujos. A’ienųk čia kad dabar centro
raštinėje iš tos “milžiniškos” algos tū
ko organizacijoje dideli ne
Atstovų didžiuma buvo prie
kaip sykis įsipina šį klausimą randasi 5 syk daugiau darbo, li užlaikyti visą raštinę; jei Aiulreliunas, ir Kvietkus.
vokiečiai šeimininkauja.
susipratimai. Tam pavydžiu
šinga steigti nuosavų orga
163 kp., Chicago, Ilk, P.
Man rodos, toki baimė ne žodis “bet”, su pagelba ku negu buvo 4 metai atgal. Jei gu pačiam liks koks doleris
gali Imti kad ir namų pirki ną.
gali turėti sau pamato ir nėra rio mėginsime į klausimą įei gu tąsyk sekretorių (vienam gerai, o jei ne tai sau žinokis. Mulevičius.
mo klausimas.
Viso 13 kuopų prisiuntė 29
K). Nutarta surengti aps
reikalo svarstyti,
kas bus, ti, ti, su kalbamuoju dalyku žmogui) darbo buvo kupinai Tiesa, sekretoriui yra skyria8
Skaitoma
kuopų
laiškai
kričio vardu vakarą be svai
kas gali kur-nors atsitikti. Ar apsipažinti ir rSusiv. labą bei ir jis atsisakė dirbti už $50.00 ma alga, bet dirbti prisieina atstovus.
su
jų
nutarimais.
Kuopos
151 kp. AYestville, Ilk
ginamų gėralų. Tam tikslui
šiaip, ar taip imsime, musų pasišventimą suprasti pilnoj į mėn. apleisdamas tą vietą, beveik tik už “gloriją”! Na,
39,
123,
146,
151
ir
163
pro

123 kp., Dorrisville, Ilk,
išrinkta komisija iš J. TuSus-mas visgi nesustos gyva prasmėj.
tai jau gana aišku, kad da ir dar kai kuriem toji sekre
testuoja
prieš
namų
pirki

146 kp., Spring Valley Ilk
masonies ir J. S. Žako. Ši
Iš p. Paleko išvedžiojimų bar pats vienas la^štininkas toriaus alga neduoda ramu
vęs. Ir jei mes lauksime, kol
mą
Susivienijimui,
ypač
176 kp., Indiana Harbor,
tai komisijai ir pavesta vi
pasaulis išsižadės karių
ir matosi, kad jis nesutinka su viso darbo atlikti negali, nors mo.
Neiv
Yorko
valstijoj.
Na

sas vakaro surengimo dar
tik tuomet
mėgįsime Įgyti centro valdybos kai kuriais dirbtą dienomis ir naktimis.
Jeigu p. Palekui ištikrųjų Ind. prisiuntė savo nutarimus mų pirkimą privalą apsvar
bas.
per laiškus. Viso susirinkime
Sus-mui savastį, tai gal pri nutarimais, kurie jam atrodo, Dar aiškesnis pavyzdis: Pa rupi Susiv. labas
ir centro
Sekantis apskričio susi
sieis laukti ne tik kelias de buk tai labai keisti ir nesu imkime musų kaimyną S. L. valdybos nutarimai nesupran dalyvavo 17 kuopų iš Ilk, ir styti visi Sus-mo sąnariai, o
tik
tada
seimas
gali
galuti

rinkimas
įvyks šv. Jurgio
šimtis, bet ir šimtus
metų. prantami; daugiausiai metasi A., kurio apsaugos skyriuje tami, vieton ką berašinėjant Indiana valstijų.
3 Raštininkas perskaitė nai nutarti ir pradėti darbą. parapijos svetainėj. Laiką
.Jei iki šiolei Sus-mas
butų jam į akis ccentro sekreto sąnariu yra apie
pusantro tuščius užsipuldinėjimus, ge
176 kp. taip-pat nesu paskelbs apskričio valdyba.
lukeriavęs kai kinių klinčių, riaus “milžiniška alga”.
tūkstančio
mažiau, negu S. riau kadarytų, kad savo ge protokolų iš pereito susirin
tinka su namų pirkimu, bet
Susirinkimas uždarytas
tai nebūtų nužengęs jokio žiu
Bet, ar ištikrųjų gi centro L. R. K. A., pašelpos skyriu rus norus paremtu
gerais kimo. Vienbalsiai priimtas.
gsnio pirmyn. O šiandie atro valdybos nutarimai yra keisti, je kiek daugiau, negu musų darbais. Štai
4. Kun. I. Albavičius duo galutinai pasiduoda Chica 6:15 vakari'. Sukalbėta mal
kad ir dabar,
da vadovaujant kun. F. B.
do vai kitaip.
ar^al tik p. Paleko keistai Susivienijime.
Taigi maž kuomet prisieina perrašyti da įnešimą atsišaukti į visas gos I apskričio nutarimui.
Tas pat yra ir su namo suprasti? Tame ir guli viso daug darbo via lygiai abiejų sąnarius į kitas kningas (dar kuopas delei prakalbą suren Po perskaitymo laiškų bu Serafinui.
vo ilgos diskusijos, po ku
A. J. Sutkus, pirm.
pirkimu. 30-tum seime, \\’a- klausimo svarbą! Jeigu čia Susivienijimų raštinėse. Da bas speciališkas), ar negalė gimo. Jnešimas priimtas.
rių
nutarta,
kad
susilaikytų
J. J. Palekas, rašt.
terbury, Conn., jau buvo nu- eitų tik apie vieno p. J. 1’. bar palyginkim, kiek yra mo- tu p. Palekas pašvęsti porų
Svarstoma, kas padengs
šiais
metais
nuo
namų
pir

’tarta įsigyti nuosavus namas. ypatų, tai butų gaila eikvoti kaiua centro raštinės užlaiky mėnesių laiko ir tuos sąna kalbėtojų lėšas. A. J. Sutkus
Bet tas darbas kažkodėl su laika rašyti prirodymus, bet mui: S. L. A. moka sekreto rius perašyti. Tąsyk Susiv. ir kun. Serafinas
aiškina, kimo ir savo atskiro laikraš
trukdytas ligi 31 seimui. Da kad panašiai manant gali ras riui su pagelbininkais $280.00 gero padarytų -ir parorytu kad 31-mas seimas nutaręs or čio steigimo. Kad tą klau
bar 31 seimas,
matydamas tis dar ir daugiaus; o tuo la kas mėnesis; mnsų-gi Susi darbu, ne tik žodžiu, kad jam ganizatoriams, važi nejautiems simą reikia palikti galutinai]
būtiną reikalą Įsigyti namą biau, kad tas jo rašinėlis, iš vienijimas
moka
$130.00. ištikrųjų rupi Susiv. labas. su prakaltomis, kelionės lė nutarti sekančiam seimui.
išnaujo nutarė pirkti
namą ėjęs ar tai iš blogos valios, Skirtumas
matomas
ant Nes man ir taip prisieina, del šas apmokėti. A. Nausėdienė 'Pai nutarta delei šitų prie SLRKA. 100 kuopa, Chi
šįmet. Ir vėl todėl pasigirsta arba visiško nepažinimo Su $150.00. Ir be to dar S. L. A. nuolatinio Susiv. darbo, sam įneša, kad kalbėtojams už jų žasčių:
cago, Ilk, turės savo mėne
namo pirkimui priešingi bal- siv. reikalų (greičiausiai pas- randa raštinės rokuojama dyti pagelbininkus ir mokė sugaištų laikų pačios kuopos
1) Namų pirkinio Nevv sini susirinkimą liepos 30 d.,
sai. Ir gal vėl Sus-mui prisi-1 kutiniojo),
gali suklaidinti $25.00 į mėnesį, o musų cen ti algą iš savęs. Del extra re- atlygintų. įnešimas priimtas. Yorke karštieji šalininkai 1:00 dieną, Aušros N artų pa
eis laukti sekančio seimo. Ir daugiaus Susiv. sąnarių, ma tro raštinė užsilaiko stebuk forminio darbo laiko, o sam
P. P. Petrėnns atsisako i Jiervarė seime tą nutarimą rapijos svetainėje. Prašo
taip metai po midų tęsis ir tau būtiną reikalą pranešti, lingu bildu, iš “Dievo malo dyti daugiau darbininkų nė iš organizatoriaus vietos. Jam be užtektino prirodymo ii mi visi sąnariai ateiti ir at
mes nieko neturėsime.
Kas kaip dalykai stovi tikroj švie nės”.
atsisakius jo vieton išrinktas išaiškinimo to reikalo Susi sivesti norinčius Įsirašyti į
ra iško.
metai seimuose nubalsuosime, soj, be aiškinimo, nes reikalas
Taigi žiūrint į privestas
Taigi, p. Palekai,
pasi- p. Cibulskis iš Chicago, Ilk, vienijimui. Tuo jie pastatė Susivienijimą.
linksime komisijas ir kas me-išsiaiškins pats savimi.
skaitlines, negalima suprasti: švęsk! Aš irgi iš pasišventi6. Pakelta klausimas apie Susisivieinjimą į dideli pavo
J. Lobikis, rašt.

DRAUGO BEN
DROVES VAL-

S. L. RI K. A. NAMO
REIKALE.

PROTOKOLAS.

Peoples Stock Yards

STATE BANK

Palekui
atsakymas

S, L, R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.

SAVAITINIS DRAUGAS

162 kuopa.
N. Y.
128 kuopa.
Iždininkas: — B. Vaišno
Ališauskas, .laužas l>aiu<uaus|Maila kaltas až 5 mėli., Ona
1
.
R edeckn i tė, Benediktas
Raštininkas — J. S. Vasi ras, 1514 Carson st., S. S.
Ona
Petras
Verbickis.
Zagurckiutė
kulta
už
5
men.
kas, Juozas Liutvinas, Jonas
liauskas, 112 N. Greene St., Pittsburg, Pa.
Žilis.
135 kuopa.
119 kuopa.
Paikis, Pianas Vitkus, Jonas
Baltimore, Md.
Iždo globėjai:
163 kuopa.
Kazys Masaitis.
Antanas Čepkauskas, A.
!Šlekys, Jonas Kajauskas, An
Iždininkas — J. Stulgaitis,
A. Nausiedienė, 917 AV.
Jonas Peldžius kaltas už
144 kuopa.
Pranas Sali
tanas Dauskurdis,
Antanu* ibnnnuskas,
St., AVilkes 33rd st., Chicago, III.
5 mėn.
Matilda .Jasinskiutė, Tere 110 S. Meade
nus, Martynas Bučuis.
Tamašauskas, Antanas 1*1
Barre,
Pa.
J. Miliauskas, Pittsburg,
sė J esinskiutė, Julė Jesinskiu165 kuopa.
124 kuopa.
tas, Edvardas Bivainis. Jur
Pa.
Iždo globėjai:
Marė .lašinskaitė kalta už tė, Viktorija Jesiuskiulė, Al
Simas Starta, Adomas
gis Žukauskas, Baltrus Geru
Y
Lukoševičius,
P.
O.
Mi

binns .lęšiukas.
laitis, Jonas Morkis, Motie Rudiiiskas, Pranas Jokubaus- 5 mėli.
•VENTO ANTANO DRAUGInersville, Pa.
169 kuopa.
150 kuopa.
jus šukačius, Albinas llauli- cns, S. Starta, M. KumlrotaiA. Nnusiedienė, 917 AV. JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
Vincas
Dambrauskas.
Adomas
Zarank".
kaltn
už
5
mėn.
DYBOS ADRESAI:
33rd St., Chicago, III.
naitis, Jurgis Dambrauskas.
Atsibus 6 d. rugp. (nedė
163
kuopa.
178
kuopa.
125
kuopa.
Dvasiškas Vadovas — kun. Pirmini akas, Steponas Kelio
Antanas Valkevieius. Kazys
lioj), 1 vai. po pietų, 1916,
Yinens
Ihunbrnuskns.
Monika .lonaitiikė kalta už
Juozas
Vičius,
Pranas
Ru

J.
J. Jakaitis, 41 Providence tis, 1344 So. Jackson st.
Gir. auskas, Boleslovą; Apu
Apreiškimo P. Šv. parapijos
Strankaitis.
5 mėn.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
St., AA'orcester, Mass.
tis, Jonas Skinkis. Motiejus pšį s.
ba,
1416 So. Park are.
mokyklos svetainėje, kamp. 'larėeiiunas Ben. (Damskis,
Pavienė.
126 kuopa.
Knygius — kun. S. J.
Protokolą
raštininkas, Anta
N. 5th st., ir Havemeyar st., Petras Blekas, Jonas Blokas,
Uršulė Bridickienė.
Struckus, P. O. Plymouth, Pa.
Jurgis Matukonis, Cicilija
nas
Samoška, 1230 So. Victoria
Brooklyn, N. Y.
Gydytojas — Dr. A. K.
Vladas Paikis, Kazys Kali Matukonienė.
St.
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt Finansų raštininkas,
Svarstoma bus:
IŠBRAUKTI NARIAI VAI
127 kuopa.
Jonas
nauskas, Alek. Neniura, Alek.
St.,
Chicago. III.
1) Kaip apsaugojus Sei Juravičius, Dominikas A ieas,
Bakšys,
1327
So.
Victoria
st.,
Kl/ SKYRIAIS.
Alek. Tačionis, Tofilė Le
Kasininkas, Antanas Bakšys,
mu nutarimus, kaipo aukš Juozas Ramanauskas, Jonas kavičienė, Juozas
Naujalis,
1327
So. Victoria sc.
CHICAGOS
I
APSKRIČIO
čiausios Įstatimdavystės or-1 Laukaitis, Antanas
Norkus, Jonas Tamašauskas kaltas už
1 kuopa.
Kasos
globėjai:
3. L. R. K. A. ADRESAI
ganizaeijos.
Kazys Dapkus,
Mikas Bu 5 mėn.
Anelė Bužiutė, Alena Leš- SLRKA. AVilkes - Barre.
Leonas Krikštinavičia, 1326.
Pirm. A. J. Sutkus, (5329
2) Surengimas maršruto kauskas, Juozas Paukštas,
takauskiutė, Veronika Lešta- Pa., apskričiu liepus 16 d. i128 kuopa.
So. Victoria St.,
agitatyvišku prakalbu pri- Juozas Raibikis,
Adomas Jonaitis,
1326 So.
Vaitiekus,
Kazys Aliukonis, Amilija kauskiutė, Kostantas Lešta- vvko suvažiavimas miešti* So. Fairfield ave., Chiiago
m.
Lincoln
St.
kalbiniinui naujų sąnarių.
Želvis, Kazys
Vaitiekaitis, Verbickienė kalta už 5 mėn., kauskas, Morta Leštakaus- AVilkes - Barre. Apskričio
Rašt. J. J. Palekas, 4528 1. Maršalka, Pranas Dapkas,
3) Išradimas geriausių bu Petras Kvedera kaltas už o Stasys ('emeris, Morta Ce- kiutė.
suvažiavime nutarta Sus-mo
1407 So. Park ave.
dų įvvkdininmui praktikoj mėn., J. P. Vasiliauskas, Jo merienė, Antanas
namų pirkimo klausimą pa So. AVashtenaw ave.,
šimkevii kuopa.
2. Maršalka, Antanas Didjurv•
Chieago, III.
31 seimo nutarimų.
nas Janeys, Pranas Bakaitis, CIUS.
Anelė Markauskiutė, Ad. likti išrišti ateinančiam sei
gis, 1327 so. Park ave.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
Kuopos turi teisę siųsti Vincas Urbstonaitis, Liudvi
Knygius Pranciškus KaptuMarkauskiutė, Ona Markaus mui. Suvažiavimo protoko134 kuopa.
rauskas,
1321 So. Victoria, St.
Emerald
ave.,
Chieago,
III.
atstovus po vieną nuo kiek kas Vieas, Židorius IgnotaviJieva Jenevicienė, kalta už kiutė, Kastė A’izgaičiutė, Jo kas bus sekančiam “Sav.
M
Susirinkimai
po aštuntai kiek
Organizatoriai:
vienos 20 sąnarių. Kuopos ir čius, Dom. Gurklys, Bronis 5 mėli., Ona Ulevičienė, Bar nas Danukaitis, Juozas Danu- Į Draugo įnunervj
vieno mėnesio, apie pirmą va
neturinčios 20 sąnarių turi Karinauskas, Stasys Aputis, bė Vepstienė.
A. J. Sutkus, 6329 So. landą po pietų. Lietuvių svetai
kaitis, Adelė
Danukaiciutė, --------tiesa<■ siusti
viena€ atstovą.
Fairfield ave.,
Chicago, nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
t
«. (Julius Norkus, Jurgis BleZabelė Liutvaitienė,
Alena
135 kuopa.
Cll.
Atstovai turi turėti mauda- ,kas.
Albertas Liut
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
Apolionija
Crešiumienė, Liutvaitukė,
tus (paliudijimus) nuo kuo i
GOS CENTRO VALDYBA
93 kuopa.
F. Vezavičaitė, Jonas Bernac vaitis.
pų valdybų su parašais.
S. L. R. K. A. 165 kuopos Pirm. —Marijona Juškienė,
Jonas Jonikas,
Juozas kis, Jonas Miliauskas.
11 kuopa.
129 Melrose st., Montello, Mass.
Prašoma visos kuopos N. Meškauskas, Steponas KelepVIRŠININKŲ ADRESAI:
A. Zorskiutė, Aižė Zorskiu
138 kuopa.
Verduno
kareivių
kunigas
Y., N. J. apskričio pasisten štas, Juozas Puida.
Pirmininkas, J. Baurušai- Vice-pirm. — Pranciška NuJuozas Miškinis,
Kazys tė, Magdė Zorskiutė, A’incas kapelionas praneša laiktautaitė, 2006 String st., Chica
gti prisiųsti atstovus.
tis, 208 No. 2nd st., Harrison,
94 kuopa.
! Mickevičius kaltas už 5 mėn., Zorskys.
go, III.
kraščiuose,
kaip kareiviai N. J.
Pageidaujama išgirsti nuo
Petronė Jonušienė, Ago Pranas Marčikonis kaltas už
Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
12 kuopa.
katalikai šventę prie Verdu
mones ir kitų apskričių vei ta Lucijanienė.
1
įce-pirm.,
J.
Dunčikas,
3347
Auburn ave., Chicago, III.
Marė Sakočiutė,
Kastė ną didžiąją savaitę ir Vely
5 mėn.
Ižd.
— Antanina Nausiedienė,
201
Hamilton
kėjų. Rašykit šiuo adresu:
st. Harrison,
96 kuopa.
Ališauskiutė, Ona Sakočiutė, kas.
139 kuopa.
917
W.
33rd st., Chicago, UI.
N. J.
P. Montvila, 93 Hope st.,
Petronė
Kiaukuvienė,
Kristina Brazai tienė, Vin Veronika Sakočiutė, Marė Ali
Velykas, sako jis,
mes
Brooklyn, N. Y.
Raštininkas, J. Svetulevi- Iždo globėjos: Pranciška Ma
Magdė Mikiauskienė, Katrė cas Brazaitis kaltas už 5 mėn. šauski utė.
S. Fairfield
šventėme apkasuose, tik pu čia, 201 Jobu st., Harrison, cijauskaitė, 4358
Aspskr. pirm.
Neverauskienė, Mikas Zuba140 kuopa.
ave.,
Chicago,
III.
15 kuopa.
santro šimto sieksnių nuo N. J.
A. J. Stankevičius, nas, Jonas Dubauskas Alek.
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
Vincas Vaitukevicius, Mi
Bronislovas šimašius, Po vokiečių mūšio linijos. Mu
50th
ave.,
Cicero,
IU.
Apskr. sekr.
Rašt.
pagelbininkas,
Elz

Jurčukonis, Marė Melčiuskiu- kas Laitis, Jonas Blaško.
vilas šimašius, Jonas Šimasų apkasai buvo iškaišyti bieta Marcinkevičienė,,
212 Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
P. Montvila.
tė, Petronė Griškienė, Adolfas
141 kuopa.
Šius.
gėlėmis ir vainikais. Kuo Harrison ave., Harrison, N. Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi
Juzė Menkevičiutė, Jonas
•ačiokas, Magdė Balionienė,
21 kuopa.
eago, III.
met prasidėjo šv. mišios ir J.
SUSIVIENIJIMO L. R. K. Juozas Dubauskas,
Jonas Ramanauskas, kaltas už 5
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
Juozas Meslys.
choras pragydo “credo”,
Išdiįlinkas,
J.
Bacenas,
414
[ERIKOJE, SKOLINGI Dubauskas.
mėšis,
50 W. 6th st., So. Boston,
mėn., L. Vaitkus kaltas už 5
24 kuopa.
prasidėjo
šaudymai.
Hamilton
st.,
Harrison,
N.
J.
SĄNARIAI UZ 2-rą BER
Mass.
98 kuopa.
mėn., Ona Vismontienė, Ami Antanas Matusevičius, Ka
Didžiojoj pėtnyčioj pusė
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
Maršalka,
Y.
BartuškeviTAINĮ, 1916 METŲ.
Elena Albavičiutė,
Ona lija Jurenienė kalta už 5 mėli., trė Lučkiutė, Ona Abromai
JOS,
ROCKFORD, ILL., VALtrijų
po
pietų
baigiau
klau

čia, 206 No. 2nd st., Harrison,
Malonės veikiai užsimokėti! Dailidienė, Marė Snarskienė. Alena Piganienė, Jonas Grin čiutė.
DYB0S ADRESAI:
syti išpažintį paskutiniojo N. J.
99 kuopa.
kevičius, Ona Kašelaitė.
28 kuopa.
Pirmininkas, Kazimieras Mik
kareivio. Man išrišimą be(Tąsa)
Kazys Kazlauskas, Vero
las, 1020 — 1022 S. Main st.
142 kuopa.
Pranas Kajokas.
duodant,
vokiečių kulka SE K A NČTA S KNINGAS
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
91 kuopa.
nika Klitkienė, Malvina GreiTeofilius Linkevičius, Juo
30 kuopa.
peršovė
kareiviui
kaklą.
Ka

ninkas:
P. P. Petrėnas,
422
Antanas
Dambrauskas, čienė. Baltrus Tamošauskas, zas Petraitis, Jonas Žilinskas,
VELTUI GALIMA GAUTI
Dom. Dzugelis, Jonas Dzū
reivis paplūdo kraujais.
S. L. R. K. A. KNINGYNE. Island av.e,
Bronis Bivainis, Vincas Pet Rožė Tamošauskienė, A'ero- Jonas Stankauskas,
Juozas kelis, Juozas Dzugelis Aleni
Protokų raštininkas: J. J. Merrulis Antanas Sijunskas, Jo n ka Matusevičiūtė Marė Kli- Stankauskas, Magdė Stan- Kubartavičiutė, Jonas Žilio Aš rūpinausi jam perrišti
1. Gabrio “Lietuviu*■ Lenku*. Saitis, 1530 West st.,
žaizdą. Bet jis matydamas,
nas Paukštys, Ant.
Baltru dienė, Nikodemas Overlingas, kauskienė.
Finansų raštin.: J. Zobinas
unija”.
nis.
kad artinas mirtis, pradėjo
šaitis, Juozas Šingzdinis, Jo Aižė Marcežiutė, Emilija Zu144 kuopa.
36 kuopa.
2. Jono, “Diedas ir Graži 1129 So. Church st.,
prašyti
suteikti
jam
šv.
Sa

Dr-stės, Dievo Apveizdos para
nas Šliurpa, Jonas Andruške raitė, Ona Kunevičienė, An
Alena
Vincas Jacinskas,
na’
Mikas Kemezis.
pijos valdybos adresai:
kramentus.
Priėmęs
šv.
Sa

vičius, Leonas Aleksandravi tanas Kazlauskas, Liudvisė Jasinskiutė, Ona Kasperiutė,
39 kuopa.
S. Jono, “Kelionė Į Euro Pirm. — A. Stulginskas, 715
kramentus kareivis numirė.
čius, Vincas Skieltis, Viktoras Miliuvienė, Vladas Mileika, Petronė Matulienė, Alena Kas
Stanislova Saunariutė.
pa’
\V. 19 PI.
Latvis, Petras Jonaitis, Jo Marė Bruožienė, Paulina Bal periutė, Jurgis Jasinskas, Sil
40 kuopa.
Pag. — JI. Ramanavičia, 547
4. .Tono, “Kražių Skerdvnas Kazlauskas, Vincas Ra takienė, Ona Bagdomutė, Y. vestras Jasinskas, Marė Ja Aižė Butkauskiutė.
W.
20 st.
ne’
Jonas Jaroševičius, 1048 Was.
manauskas, Dominikas Duo Ši niki utė.
sinskiutė.
47 kuopa.
5. Jono, “Konradas
Ya- Rašt. — Liud. Sabaliauskaitę
das, Juozas Kirvelaitis, Ni
101 kuopa.
147 kuopa.
Al agdė A rcikauskiute.
lenrodas”.
1714 S. Union ave.,
kodemas Klimas, Kazys PiKazys
Kat uti s, Katrė
Jurgis Bukšnaitis,
Ona
52 kuopa.
6. Freemanoč “Europos Is Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
^ariunas, Ant. Jakštas, Jo Stemplienė, Zofija Gestautai- Ivanauskiutė, Julė StepuloJonas A. Šimkonis, Br.
558 W. 14 st.,
torija”.
nas Žukauskas, Vincas Mau tė, Juozas Martinaitis.
niutė, Juozas Bogušis.
Šimkonis.
Vokiečių laikraščiai pra
7. Jocio, “Kuomi Žmonės Ižd. — A. Grišius, 732 W.
rutis, Karolius Urba, Kazys
Kasos glob.: Zof. Bartkevi103 kuopa.
148 kuopa.
60 kuopa.
neša, kad vienas bedievių Gyvena”.
čaitė,
1828 S. Peoria st.,
uskas, Jenas Dobilai
Ona Rickienė, Jonas Ka
Antanas Puodžius kaltas
Ona Mickevičiūtė.
S. .Tono, “Naktys”.
apšvietos ministeris Franci
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
tis, Juozas
Steponavičius, jauskas, Antanas Gervickas. už 5 mėn., Povilas Bernato
61 kuopa.
9. Astramsko, “Petras Že Maršalkų, — Mikolas Jatujoj viešoje prakalboje aiš
Jurgis Vaitukaitis,
Stasys
106 kuopa.
nis kaltas už 5 mėn.
Julė Valinkoniutė, Juoz. kiai išreiškė tikruosius be maitis”.
žis, 622 W. 15 st.,
Baltravičius, Julijona Alek
Katrė Gurevičienė, Alek.
150 kuopa.
Valiukonis, Kazys Zigmontas, dievių norus, sakydamas:
Aplikacija turi būti pažy Susirinkimas kas pirma nesandravičienė, Idizidorius Ta Moklinąs, Marė Vilkelienė.
Ben. Rakickis, Ona RakicJesinauskas, Vytautas “Jau atėjo laikas, kuomet mėta kuopos viršaičių vardais dėdienj mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.
mošaitis, Juozas Žukauskas,
108 kuopa
kienė, Ona Galiniutė, Stase zigmontas, Marė Valiukouiu- vaikų sąžinę mes turime pa ir krasos ženklelių už 10c.
Antanas Ragauskas, Anta
Ona Moleckiutė, Marcelė Prolkauskaitė, Adelė Lukše- fe, Vincas Valiukonis.
KUN. S. J. STRUCKUS, ŠV. JURGIO KAREIVIO
liuosuoti nuo tikėjimo. Tikė
nas Jonikas, Petras Plioplys, Kund: očiutė.
vičiutė, Petronė
Jekaičiutė,
75 kuopa.
PLVMOUTHj PA. DRAUGYSTES, N0RW00D,
jimo vietą vaikų širdyje tu
Edvardas Jesiunas,
Jurgis
109 kuopa.
Kazė Pilsuskienė, Mikola MiAgota Prusaičiutė, Alena ri užimti lai3vamanija (be
MASS., VALDYBOS
Grigonis, Antanas Matuse Ona Balčiūnienė.
k.aliiuias, Stasė Medelinskie- Prusaičiutė, Magdė PrusaiANTRASAI:
dievystė).
Mes išvarėme
vičius, Petras Kleiza, Stasys
110 kuopa.
nė, Jonas Zailskis,
Agota čiutė.
Pirmininkas, Stasys Kada?.**',
Jėzų Kristų iš armijos, iš
Meškevičius, Antanas Alek1038 AVashington st.,
Agnieška Poldonaitė, Julė šnieckuvienė kalta už 5 mėn.,
77 kuopa.
mokyklų,
iš
ligonbučių,
iš
I9th st.,
saitis, Pranas Jurkus, Pra Spaustiem’*, Adomas Alekne- Mikas Akelaitis, Matas Ble
Vincas Spudukas,
prieglaudų,
dabar
mes
turi

Pirm. pagelb., Pranas Kudir
nas Meškevičius Petras Vai vičius, Pranas Stanevičius,'kis, Marė Simanauskienė, An-Hlagdė Goberiutė
TAUTOS
FONDO
VAL

ka, 31 Franklin st.,
me jį visai išvaryti ir iš vi
tonis, Kazys Šliurpa,
Ant. Juozas Česnulevičius, Juozas tanas Ramanauskis kaltas už
85 kuopa.
DYBA.
Protokolų raštininkas,
Jonas
sos Francijos valstijos”.
Aidulis, Juozas Inčiura, Pra Pusčius,
Antanas Paldnus- 5 mėn.
Zosė Aušraitė.
Pirmininkas: — kun. .T. Ja Ruškis, 18 Tremont st.,
Ar dabar supranti, skaity
nas Ragauskas, Bonifacas Ju kns.
Fin.
raštininkas, J. Versec
151 kuopa.
kaitis, Providence and AVaver93 kuopa.
tojau,
ko
nori
bedieviai?
kas, 1184 AVashington st.,
revičius, Kazys
Kauneckis,
115 kuopa.
ly st., AATorcester, Mass.
Alek. Mikočiunas, Pranas
Viktoras Meškauskas.
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
Juozas Jasaitis, Antanas Sa
1- mas vice-pirm. Adv. A.
Kazys Ginibutis kaltas Šimkus, Petras Mažeikis, Pet
114 kuopa.
kas,
22 Sturvant ave., •»
SUSIV. LIET. R. KAT. AM. Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
vickas Motiejus Dambraus už. 5 mėn.
ras Karalaitis.
Zigmas Kiburis, Antanas
Iždo globėjai:
CENTRO VALDYBOS AD Chicago, III.
kas, Juozas Radzevičius, Pet
116 kuopa.
157 kuopa.
Kužma, Povilas Kiburis.
Jokūbas
Puzinas, 20 Pond st.,
RESAI:
2- ros vice-pirm: Kun. Se
ras Januškevičius, Jonas GiSilvestras Navickas kaltas
Teodoras Žutautas kaltas
Barnasiiis
Jankauskas Willow
116 kuopa.
Pirmininkus — J. Jaroševi rafinas, 2327 AV. 23rd
PI.
žas, Vladas šeiininas, Mikas už 5 mėn., Ant. Povilaitis kai už 5 mėn.
st.,
Stepone Mišeikiutė, Juoz. čius, 1048 AVashington
fet., Chicago, III.
Martinas
Bulkšas,
39 Tre
Plenga, Jonas Senumas, Jo tas už 5 mėn.
159 kuopa.
Mišeikis.
Norwood, Mass.
Sekretorius: — Pakštas,
mont
st.,
nas katilius, Alek. Ulinskis,
118 kuopa.
Juozas Marcunas kaltas už
123 kuopa.
Vice-pirm. — K. Krušins- 3255 So. Halsted st., Chicago,
Maršalka, Stasys Kamila, 31
Juozas Anurackns, Jokūbas
Viktė Jaukšieuė,
Simas 5 mėn.
kas, 59 Teneyek St., Brooklyn, III.
Vvtautas Litvinnvičius.
Tremont st.

NEW YORKO, NEW JER
SEY APSKRIČIO SLRKA.

EXTRA SVARBUS
SUVAŽIAVIMAS!

S. L. R .K. A. V/ILKES BARRE, PA. APSKRIČIO
SUSIRINKIMAS.

NUŠAUTAS PER
IŠPAŽINTI,

Bedieviu suma
nymai Francijoj

Draugijų___
Reikalai

SAVAITINIS DRAUGAS

:ae

Iš Lietuvių Gy
venimo AmeROSELAND, ILL.

I

Tz. Čepulis turėjo paskai
tą apie katalikišku laikraš
čiu platinimą.
Kalbėjo A. Kalnaverskis
apie socialistu nedorus dar
bus.
Po visako sutverta Spau
dos Dr-jos skyrius. Įsira
šė 18 metiniu sąnarių. Visi
užsimokėjo po $1.00. Val
dybei! išrinkta: A. Peldžius
pirmininku, Iz. Čepulis pro
tokolu rašt. 1. Karačka iž
dininku, M. Misiūnas kores
pondentu, A. Kalnaverskis
organizatoriumi.
Sekantis Spaudos Dr-jos
skyriaus susirinkimas Įvyks
liepos 26 d., 7:30 vakare, Vi
su Šventųjų parapijos sve
tainėje.

Juodubagis ir prašo išmaldos.

Į ALBUMĄ AMERIKOS
LIETUVAITEI.

REIKALAVIMAI.

Dabuitiniu l£ikų galima prin manęs
— Dvasiškas tėve — sako
gauti įvairiausio turinio knygų; kaip
pasigailėk manęs. Štai
svietiškų taip ir dvasiškų. Taipgi už
rašau “Draugų”. Kiekvienam užsira
aš, mano pati ir vaikučiai
šiusiam
per mane “Draugų” suteikiu
mirštame badumi. Susimil Tu skaisti, kaip rožė,
puikios dovunelės knygomis. Užrašau
ir kitus katalikiškus laikraščius.
damas, kuom nors pagelbėk! Maloni, kaip rytas,
ALB. KUPSIS,
Graži! — y t aušrinė žvaigž
510 Edwards st., EOCKF0ED, TT.T..
Klebonas, žinodamas Juodelė
dubagio klastas ir pasielgi
Liet siela ta v’ šalta,
Reikalingas vargoninin
mus, nueina kitan kambarin
Veidelis
dažytas
—
kas
gerai suprantąs savo air tuojaus atsineša kningą
“Dievo prisakymu išguldv- 0 meilė... tik švelnąs žo matą.
deliai.
Kun. E. Grikis,
mas”. Sugrįžęs sako:
K. G. 404 Church st., New Britain
— Štai, mielasis, bus tau
Conn.
didžiausia parama ir pagel
ba prie badmariavimo ir pa SKAITYKIT IR PLATINKIT
FARMOS. •
“DRAUGĄ”
Aš nepriguliu prie jokios kompani
čios mirties.
jos, tik parduodu farmas, kurias patys
— Tai kas man iš tos kiliu
• ūkininkai man priduoda. Užtat galiu
Užrašau Draugų” ir kitus laik pigiai parduoti. Aš bunu kiekvienoje
gos, juk aš klebonui sakiau, rascius.
Prie laikraščių prenumeratos
, . • .
_ . ,
,
lar
suteikiu ir puikias dovanehas
, Sl,bat0|° tarp 5 ” 7 vaL Vakare °fl'
kad mirštame badumi — ai
Taipgi suteikiu:
! se 1840 8o- Halsted st., Chicago, 111.
manavo Juodubagis.
LegaUškus patarimus visokiuose reičia važiuoju į Michiganą. Kelionė
kaluose.
ten ir atgal $4.00.
— Taigi, vaikeli, todėl ir
JOE COMENDtTLEY

Liepos 23 d. vietine lie
tuviu šv. Vincento n Paulo
draugija švente 15 metu sa
vo gyvavimo sukaktuves.
Iškilmės prasidėjo 3 vai. po
pietą. Visi sąnariai ir ki
tos draugijos i n corpore su
sirinko savu laiku bažny
M. Misiūnas.
čion. Buvo mišparai ir paRašykit arba ateikit į ofisų.
E. F. D. 1, Box 151 Harrl8burg, m.
laimininmas Švenčiausiu Sa
M. VALENČIUS.
duodu tau šitą kningą, kad
kramentu. Kun. P. Lapelis
sulyg jos prisirengtumei ke
pasakė pamokslą apie šv.
Drover 8642 |į
liauti į amžinatvę.
Kasgi į
į
GEO.TKAM1NSKI
J
Vincentą a Paulo. Primi
EIsie G. Makar
badmiriaujančiain lieka da
Akron, Dilio, prigėrė amž.
nė didelius jo darbus labda
Generališkas kontraktorius ir naryti?... — atsakė klebonas.
Lietuvaite Piano
mą statytojas.
'
rybės srityje. Pagyrė šv. ai m. Jurgis Petkevičius, laMokytoja
Juodubagis suprato klebo
<114 So. Wood Street
į-j
Viiicento a Paulo draugiją bai doras lietuvis ir šviesos no žodžiu reikšmę ir susi
|
Chicago, Hl.
g
4515 Se. Wcod St.,
CHICAGO.
už jos darbavimąsi lietuviu platintojas. Jo kūnas iš A- sarmatijęs nuėjo šalin.
gerovei. Linkėjo taipgi, kad kron Į čionai pargabentas ir
J. V. K—s.
iepos
19
d.
su
bažnytinėmis
gyvuotu jinai ir toliau to
kioj pat tvarkoj ir pasiseki užeigomis iškilmingai palaiATIDAI.
lotas.
me.
Naujas Veikalas, Surengtas
Po pamaldų įvyko pikni
Velionis turėjo 23 metus
Vienam Balsui ir Piano
kas darže, šalę bažnyčios. uižiaus. Amerikoj išgyve
Vaiku pučiamoji orkestrą no 3 metus. Paėjo, iš Su
vedama vietinio vargoninin valkų gub., Marijampolės Jau išėjo iš spaudos. Muzika
ko p. V. Niekaus, linksmim apskričio, Trakiškiu kaimo. A. Aleksandravičiaus, žodžiai
ir skaitlingą publiką. Buvę Vnerikoj paliko tris brolius L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ice-eream’o ir gėrimą be ir vieną seserį”.
ma “Draugo” Knygyne.
svaigalu. Žaista ir bėgiota
Amžina jam atilsis sveti Pinigai galima siųsti kraao*
ženkleliais.
lenktynėmis. Linksmai ėjo ni >j šalelėj!
KAINUOJA TIK
laikas.
Wm. Patkis.
Vakare, 6:30 buvo paren
VINCAS
STANCIKAS,!
gtos prakalbos ir progra
yra musą įgaliotas agentas]
mas. Įžanga visiems uždy
rinkti prenumeratą “Drau
ką.
gui” ir priiminėti
pinigus
Užtat žmonių prisirinki
Šakiu apylinkėje dažnai Chicagoje ir apielinkėje.
pilna svetainė. P. K. Pak po kaimus valkiodavusi el
“DRAUGO” ADM.
štas ragino visus šviesties ii getaudamas
J uodubagis.
vienyties, taip-gi grįžti Lie Nežinau, ar jo toki pavartuvon po karei. Kalbėjo ii lė, ar toks vardas jam bu
p. Adolfas Kana verskis a vo pramanytas. Žmogus bu
pie lietuviu priedermes link vo sveikas ir stiprus. Men
Master System
savo vaiku. Deklemavo p ki sni du-trįs vyrukai prie jo Naujausia tr lealė
Klivickiut
ir
ki i galėjo prikibti. Kaip be- gviausia iislmokitos mergaitės. Solo ant smu n itai visus pasilies ant že nimuL Duodame ge
ko grojo Šlikas, Visu Šven mės arba aut kelią ir nu ri ausiai • ypatiikai
tąją mok. mokinys. Giedo plaks. Jis iš jauną dieną instrukcijas ir su
pratimų
kirpimo,
Siųsk pinigus šiandien
jo choras. Galop prasidėjo buvo įpratęs elgetauti, nes laike
mokinimosi
žaismės. Publika vakaru ii dirbti tingėjo nesvietiškai. moteriikų ir vyri
škų drapanų.
pikniku buvo patenkinta.
Buvo vedęs jauną pačią, au
Formos daromos siuvėjams
Reporteris.
gino du, ar tris vaikučius. Ir mieste ir už miesto.
šitie iš jauną dieną buvo sinti.Taipgi mes mokinami prosyti ir
JOS. F. KASNICKA
pratinami tingiauti ir elge
Pirmininkas
Master Cuttlng School
tauti. Namuose vienos mo
416—17
teris persigyzdavo, kuomet 118 N. La Room
Šalis St. priol miesto Salų g
Liepos 23 d. L. R. K. P pa,matydavo ateinant JuodBl. Sus-mo 2 kuopa turej< ubagį. Radęs namuose vie
savo mėnesinį susirinkimą, nas moteris Juodubagis iš
šenąjai protokolą raštinin nai dos neprašydavo, beit
kei atsisakius iš užimamoj pievarta reikalaudavo. Mo
vietos, išrinkta p-lė V. Dra- teris drebėdamos iš baimės
zdauskaitė. Tą dieną, kuo io reikalavimus išpildydavo.
pon įstojo du nauju sąna Tas taip tęsėsi ilgus laikus,
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi. 25a.
riu.
kol Juodubagis nususėlio ir
Drūtais drobės apdarais
.... ........ : -..... « 35o.
Nutarta platinti katali pagaliau nesumenkėjo jo jė
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
kišką - tautišką spaudą vie gos.
rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Konoilijaus. Pa
šuose susirinkimuose.
Kartą buvo taip.
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I 15o.
Pabaigus svarstyti kuo
Šakiuose klebonavo kuni
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
pos reikalus, p. A. Peldžius gas Kalėda. Buvo lengvo
25o.
Dalis II
kalbėjo apie spaudos galybę. budo žmogus, kiekvienam
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
Nurodė,
kad bedievišką dielžiai prielankus. Savo vi
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
kningą ar laikraščiu skaity sus parapijomis lygiai myle35c.
iš Trečiosios Laidos
mas kaip mums patiems, j". Jani turtingas ir var1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taip ir musą tautai atneša gšas buvo visviena. Jis vi
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis L Kie
25o.
didelę pragaišti. Jis susi sus lygiai globojo ir visiems
tais drobės apdarais
ą
rinkusius skatino skaityti lygiai dvasiškai buriavo.
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
“Draugą” ir kitus katali Pa ra pi joną i taip-pat savo
35 o.
kų Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
kiškus laikraščius. Skatino ge rą kleboną labai mylėjd ir
1138 GEOGRAFUOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
čia sutverti Lietuvią Rymo gerbė.
Reikia pasakyti,
spalvotais žeiulapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi. 75o.
Kataliką Spaudos Dr-jos kad klebonas be kitko buvo
Užsakymus siunčiant adresuokite:
skyrių. Daug susirinkusią ir elielis juokdarys, visur ir
pasižadėjo minėtos dr-jos visuomet, susiėjus mylėdavo
Draugas Pub. Co.
skyriun rašyties, kuomet pajuokuoti, pašposauti.
1800 W. 46th Street,
Chicago, III.
Kartą ateina pas kleboną
toksai bus tveriamas.

SPRINGFIELD, ILL.

Dienraštis

MEILĖ

PATAIKĖ.

$3.00 METAMS

Kriaučių Atydai
Mokyklos

Užsimokant tiesiog į

“Draugo”

Administracija

“Metraštį” duodame

dovaną.

‘‘Draugas”

ROSELAND, ILL.

1800 W. 48th St,

Mokykloms Vadovėliai.

Chicago, III.

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, IU.
No.

Kaina

Tąsa
35S. Draugas. Vieno veiksmo drama.
3GG. Gadynės žaizdos. Drama ketu
riose veikmėse. Parašė B. Varg
šas. Chicago, UL, 1913 m., 46 p. .25
3G9. Geriaus vėliaus, negu niekad.
Komedija viename akte. Pagal
lenkišką sutaisė K. B—a ir M.
P—is. Chicago, III., 1912 48 p. .15
383. Guminiai batai. Farsas viename
akte. Parašjta Manley’o H.
Pike. II. Nuo ausies lig au
sies. Vieno veiksmo komedija
Chociszewski’o. Vertė Vaidevu
tis. Chicago, 111., 1813 m., 22 p. .10
378. Išgama. Drama dviejuose aktuo
se. Parašė J. S. Antra laida
pataisyta. Chicago, UL, 190G
m., 21 pusi............................................... 10
379. Išganymo apsireiškimas, arba atėjimas ir gyvenimas ant žemės
3S0. lšgriovimas Kauno pilies 1362
metuose. Drama keturiuose ak
tuose, iš Lietuvos dejų. Parašė
Aleksandras Fromas (Gužutis).
Plymouth, Pa., 1906 m., pusi. .. .20
388. Jonas Krikštytojas.
Penkių
veiksnią tragedija su prologu.
Parašė H. Sudermann. Vertė A.
Musteikis, Brooklyn. N. Y., 1910
m. 110 pusi...............................................35
-389. Jonukas ir Marytė. Keturių vei
ksmu dramatizuota pasaka. Iš
rusų kalbos parašė M. Grigo
nis. Chicago, Ilk, 1913 m., IG p. .10
392. Jono Širdis. Drama penkių veik
smą. Parašė Br. Vargšas. Chi
cago, UL, 1911 m., 66 pusi................ 25
394. Kas Bailys? Labai juokingas ir
tinkantis scenai lengvai suloda
mas vaizdelis^.. . .............................
398. Katriutė. Trivėksmis dramos pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. .15
399. Katriutės gintarai. Triveiksmis
vaizdelis su dainomis ir šokiais.
Parašė Halina. Vertė M. Grinis. Chicago, UL, 1813 m., 27 p. .15
401. Kai ės Metu. Vaizdelis iš lie
tuvių gyvenimo 3-juose aktuose,
užimantis ir tinkantis scenai .. .15
404. Knarkia paliepus. Komedija vie
name akte. Suly lenkiško su
taisė Gineitis. Chicago, UL 26
puslapių .................................................. 10
406. Komedijėlės. Parašė Urš. Gurkliutė. 26 puslapių. Kningelėjė yra: Čigonės atsilankymas,
Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir
Girtuoklė su Blaivininku. Visi
šie veikalėliai pilni gardaus
juoko. Kiekvienas norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, tu
ri įgyti šią kningelę. Veikalė
liai labai tinka lošimui...................... 10
414. Linksmos dienos. Pagal K. Lukaševič.
Parašė M. Grigonis.
Dviejų veiksmų iš liaudies gy
venimo vaizdelis su dainomis ir
šokiais. Chicago, UL, 1912 m.,
24 pusi........................................................10
415. Litvomanai. Drama keturiuose
aktuosee. Parašė Dvi Moteri.
Tilžėje, 1906 m., 58 pusi.................... 20
417. Mackbcth.
W. Shakespeare’o
penkių aktų tragedija. Eilėmis
vertė ir prakalbą su Shakespeare’s biografija pridėjo Ka
lėdų Kaukė (KL J-is). Chica
go, I1L, 1913 m................................ 60
420. Medicinos Daktaras. Komedija
vienoję veikmėje. Parašė J.
Korzeniowskis. Sulietuvino Vai
devutis. Chicago, UL, 1911 m.,
41 pusi....................................................... 20
422. Migla. Vieno veiksmo komedija.
Z. Przybylskio vertė A. Matutis.
Chicafeo, UL, 1913 m., 20 pusi. .10
423. Milijonai vandenyje.
Drama
3-juose veiksmuose. Parašė Br.
Vargšas. Chicago, UL, 1909 m., .
32 pusi....................................................... 10
424. Mindaugis Lietuvos Karalius.......
Istoriška tragedija penkiuose
aktuose. Lenkiškai parašė J.
Slovacki. Lietuviškaia vertė V.
Kapsas (Dr. Kudirka). Chica
go, UL, 1900 m., 86 pusi..................... 25

(Toliau bus)

'

SAVAITINIS DRAUGAS

8

siklausyti įduodi koncertą narijos įsteigimu daugiausia .perkaso, $2.50 iki $2.75.
paikuose Garfield ir J larri- rūpinasi -Jo Mylista arkivv- 27 darbininkai į ledaunę,
$2.25 iki $2.50.
son. Ryt — parkuose: D vo- s k lipas Muudclein.
Pasveikinkime visas Onas rak ir Union.
40 darbininką dirbti prie
ir Onutės. Šiandie ją vardo
konkretu, 30c. Į valandą.
diena. Lietuviškoms Gilu
Nuskendus studentui Gny 30 darbininką į geležies lie
tėms palinkėkime, kad jos
jyklą, 25c. į valandą.
Grafini uždaryta maudyklės
ir ateityje pasiliktu Gilutė
prie Oak. Gird, tos maudy 50 darbininką mumis griau
mis, o ne kraipytu gražu sa
klės abelnai pavojingos, ne ti, 25c. tį valanada.
vo vardą ant “Any” ar kaip
10 darbininką į gelžgaliu kie
kitaip.
Užvakar policistas Dele- atsakančiai itaisvtos.
mą, $2.50 Į dieną.
lianty pakraštyj ežero prie
25 darbininkai į “lumber
gatvės East Oak rado dra
vardą”, $2 iki $2.25 į die
bužius. Žmogaus nebuvo.
na.
c
Imta ieškoti vandenyj. E28 porteriai, $7 į savaite ir
žere tikrai atrastas nuskenvalgis, iki $14 į savaitę.
duolis. Lavonas nuvežtas Automobiliai vakar Chi
cagoje užmušė vieną motere 56 darbininkai indus mazgoLiepos 23 d. L. Vyčiu 24 butą n 1004 AVells str.
ti, $6 į savaitę, užlaiky
ir keliolika sužeidė.
kuopa turėjo išvažiavimą Į
mas ir kambarys iki $40 į
Jefferson Park miškus. Ten
mėnesį su užlaikymu.
Įvyko dovanu laimėjimai.
8 vyrai prie namu darbo,
$10.00 laimėjo Stanislovas
$10 Į mėnesį, užlaikymas
Lemanski; lietsargį laimėjo
ir kambarys iki $2 į dieną.
V. Kubelis; “Draugą” me
75 anglis ševeluoti, 10c. iki
tams — P. Urbanaitė; “Dar Giminės žuvusiųjų asme
15c. už toną arba 30c. į
bininką” metams — J. Mi- nų ant laivi
Eastland”
valandą.
kaliunas; “Metraštį” — St. reikalauja arti 4,000,000 do
150 darbininku į gyvuliu
Nugaras. Tos visos dova leriu atlyginimo.
skerdyklas, 19l/»c. iki 21c.
nos bus inteiktos liepos 26
į valandą.
Reikia kreipties valdiškai!
d. vakare Aušros Vartų padarbo biuran po numeriu 25 darbininkai gatves grįsti,
parap. svetainėje. Kviečia
520 West. Monroe gat., Chi
28c. į valandą.
mi ten susirinkti.
cago.
75 darbininkai
ševeluoti
P. C.
smiltis ir žvyrą, 20c. iki
Reikalinga:
5 darbininkai i darba prie 30c. i valanda.

Chicagoje

RADO NUSKENDUSĮ
LAVOM

UŽDARYTA MAUDYKLĖS.

i.

NELAIMĖS SU AUTO
MOBILIAIS.

VYČIŲ 24 KP IŠVAŽIA
VIMAS.

REIKALAUJA 4 MILIJONŲ
DOLERIU ATLYGINIMO.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite
' Drauga

15 ŽMONIŲ SUŽEISTA
LAIKE SUSIDŪRIMO

PROTOKOLAS

CHICAGOS
LABDARY
Subatoje po pietą gatveBĖS SĄJUNGOS CENTRO karis linijos Blue Island
SUSIRINKIMO.
įve. užvažiavo ant gatveka-

rio linijos Margan Park.
Nelaimė atsitiko prie 108
gatvės. Laike susidūrimo
gatvekarin sužeista 15 žmo
nių. Labiausia nukentėjo
motormanai ir konduktoriai.

Centro susirinkimas įvy
ko liepos 6 dieną, 1916 m.,
šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, Auburn avė. ir 33 gat.
Susirinkimą atidarė pir
mininkas P. Mlažeika su mai
da, 8:00 vakare.
.Peršaukta delegatai, ku
liu pasirodė iš kuopą: 1 kp.
3 delegatai, 2 — 1, 4 — 10, Kuomet nedėlioję .visi
5 — 7, 6 — 1 ir 7 kp. 3 dc- stengėsi kur nors pasislėpti
legatai.
nuo saulės spinduliu, Myko
Perskaityta praeito susi las Skiba (8134 * Buffalo
rinkimo protokolas. Vien avė.) vos nesušalo.
Daug
balsiai priimtas su pareika vargo buvo gydytojams,, kol
lavimu, kad visi nutarimai jį atgaivino, atšildė.
butą įrašomi į protokolu Diena buvo labai karšta.
kningas.
.Mykolas, neturėdamas kur
Fėru komisija išdavė ra Ieties, nuėjo į ledą sandelį
portą. Raportas pasirodė bendrovės “Consumers Com
neaiškus. Komisijai todėl pany”. Ten jis atsigulė ant
pavesta išnaujo viską per Šieno, kuriuomi buvo už
žiūrėti ir pilną sąskaitą in- dengtas ledas. Kiti darbi
t.eikti centro
raštininkui, ninkai nežinojo, kad ten guli
kurs tai visa įrašys į proto Skiba — ir duris sandelio
kolu kningas ir paskelbs užrakino. Sis pabudęs išeiti
laikraščiuose.
nebegalėjo ir nabagas nuo
Jš fėru atlikusius daiktus šalčio sustingo.
nutarta pavesti kuopoms,
kurios žiemą turi rengti fo
rus ir pelną siusti centram
Buvo apsvarstoma bila už
svetainę. Už 6 fėru vaka Vakar visos maudyklė;
rus pareikalauta $60. Dele buvo pilnutės.
“\Vilscn
gatai atranda, kad tas yra beacli” vos neprigėrė 8 žmo
perbrangu.
nės.
Muzikantams labai bran
giai užmokėta, net $62. G
pirm fėru buvo daug pasiža
dėjusią gauti uždyką muzi
kantus. Gi paskui samdyta
Praeitoje nedėlioję polici
be jokios tvarkos.
ja užtiko 96 saliunus, kurie
2-roji kuopa pareikalavo kuorannausiai pardavinėjo
Sąjungos ženkleliu. Tas a- “pasiutusios karvės pi« nu
tidėta tolesniam laikui
ką”. Ju didžiuma neteks
Centro pirmininkas T’. licenciją.
Mažeika atsisako iš pinui
įlinko vietos, paaiškindamas,
kad užsiėmimo aplinkybės
neleidžia jam pirmininkauti.
Į pirmininkus išrinkta P. E.
Brazis.
S. Kybartas,
Šiomis dienomis'prie gat
vių Kush ir Person nupirk
tas didelis gražus piečius
kataliką (lvasiškąjai semi
narijai. Trįs namai tuojaus
Šiandie galite dovanai pa-lms pradėti statyti. Semi-

VOS, VOS NESUŠALO.

&5S*SgSS
l’aješkau broliu .Jono Tribos Ameriko gyvena apie 7 metilu. Pirmiau
gyvenu Chicago, Jll., paskui Oary In
diana, Toliau girdėjau buk esąs Omo
ha Nebr., O dabar nežinau kame
randasi, paeina kaimo guli. Paaevisžio pu., Pasvolio niestėlio.
Povilas Triba,
, 1723 Deleware st.,

Perkant ir Parduodant

Paieškau savo brolio Vinco
Steponavičiaus paeina

sekančiu adresu:

Y PAT Iš K U BIZNIO PASITARIMŲ.

ANT. STEPONAVIČIUS
W.

Praktikavimas daryti

PARDAVIMUI.

l.oeal

Parsiduoda

nistracija.
C. .V.

‘Draugo”

PAKŠ ĮDUODA PUIKI
BIZNUS.
Prie Šv. Kazimiero

r

Ketvergais

ir saldinas ir

35 c.

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus
ir kitokius spaudos darbus.

kreipkitės

d”

So visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

A. A. Šlakis

Administraciją.

jtl

ADVOKATAS
9

Subatomis iki

ir

4

(Ronm 815) Chicago, Iii.
R... 3255 So. Halsted St.

4

Tel. Drover 5326

P

Pirmasis Jaunuomenes Piknikas

(:

LIETUVOS VYČIŲ 5-tos KUOPOS

St. Anuczauskis
4
K
4
d

LIETUVIAMS KNYGOS

Ž

Sutaisė Pranas. Visi
privalome žinoti savo bočių praeitį. Ge
riausiai iš šios kningelės................................. 25

Abelnai Kontraktorlna. Dal- js
lydė lr Budavotojai.
J
Ap’kaltllavlmai noriai ratai- f*
kiaml.
.•
2447—4* W. 45tb Place,
i
CHICAGO, ILL. •

?

Lietuvos Istorija.

Arnikos Lietinio Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuvis
kos kalbų, aritmetikos, knygvedvstės.
stenografijos, typcwriting, pirklybos
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos
istorijos, geografijos, politikinės eko
non ijos, pilietystės, dailarašvstės.
Mokinimo \alandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nno 7:30 iki 9:30

35c.

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:

1105 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika.

parengtas

Nedėlioję, 30 Liepos-July, 1916 m.
BEBOMAN'S

DARŽE,

Riverside, III.
Kviečiame visus lietuvius irlietuvaitos kuoskaitlingiausia atsilanvti ant musų gražiausio metinio pikniko, kuriame bus gardžiu ge
imų ir puiki muzika. Kiekvienas galėsite pasilinksminti ir pakvėuoti šviežiu oru.
Visus kviečia KOMITETAS.
Pradžia: 9 vai. ryto.
Įžanga: 25c. porai.
PASARGA: Davažiuoti galinta, liet kokiais karais iki 22-ros, tuomet
.-ažiuoti 22 iki sustos; paskui paimti LA ORANGE karą, kuris davei
ki daržui

3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.
.<wm'

į

depozitu turi dabar

Suviršum

DR. J. JONIKAITIS

didžiulis Valstijos Bankas-

Cylai Vjr,, Mituti, Ir Vilių Ilgu

8337 8o. Morgan, ik
CHICAGO, ILL.

Chicago, III.

$31,000,000,00

M. i.M»

bei

Phone Yards 2721

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

CHICAGO, ILL.

j£

“ Tel. Varde MII
4

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

19 SO. LaSALLE St.

'4

Chicago

Drūtais drobės apdarais ....................................

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Tel. Randolph 5246

Telephone Drover 6114

< 3->.

atbusi

biznį

Gali įgyti gerą

2’»WWS7»fJ.

Draugas Pub. Co.

ro-

Atlieka visokius spaudos

Phone Canal 1256.

8 vai. vakaro.

1800 W. 46 St.

SPAUSTUVĖ

kapinio.

P)00 So. Union avė.. Ghicago.

arba $1.50 už savaitę.

Utarninkais.

Official 100

—savininkas
serga, o savinikė
nesugiebi
vesti
biznio,
atsišaukite Į
draugo admi

Administracijos valandos yra nuo 8 ryto iki 6
vakaro.

Distance Telefonas varo jusu

namo ar ant lengvų išmokėji

(jei skelbimas ne

ypatiškai arba laišku i “Draugo”

per

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

GEO. GTIERNAUSKAS,

paskelbimų

Long-

sutarimus

ir

bučiarne

grosiarne
apgyventoj lietu
viškoj
kolonijoj ant Breclge
porto. Priežatiss pardavimo

— SKAITYK “DRAUGE”

didesnių

arba

biznio

biznės reikalus lvgiu keliu.

nių žinių malonėkit kreiptie Į

kainas

didelės

mojo!.

rus kambarius, arba sužinoti kame įvairus pigumai

Apie

išlaiko, kas yra

patogumas. Pagelbsti tau susitarti dėl biznio ypa
tingumo laike išvengiant ilgų valandų palaukia

Fiteliburg, Mass.

vininkas sutinka mainyti ant

garsink

pirmas kartas

tavą žinomu

Radaro

6 Buitie lane

su mažais pinigais. Del platės

sekanti po 25 c.

Apmoka Lėšas

pranešti

nia apie ji meldžiu

rasti ge

Smulkių paskelbimų kaina,

f-

Telefono Pašaukimas

iš Su

vaiką gub., ir pavieto. Kas ži

mų.

ilgesnis, kaip 12 žodžių) yra

I

vininkas turį daug biznių. Sa

“DRAUGE”
Jei nori pirkti namą, lotą, rakandus,

ITI < j
j, f
PI

siduota iš priežasties, kad sa

rakandus, išren-

duoti kabarius arba surasti savo gimines

V i 5 O-F

penki akrai užsėtos žemės par

m

Jei nori parduoti namą, lotą,

' ‘ M7

Gary Ind.

Rastoranas

SALIŪNAI.

NUPIRKTAS NAUJAI SE
MINARIJAI PLEGIUS.

PAJIEŠKOJIMAI

State Bank of Chicago
no jo įsteigimo 1S79 metuose tasai bankas

------

tf'

S

Jau išėjo iš spaudos

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

f

Turėdamas

,,

dančias akis atsilan- J,
kykite pas:
Įį

Or. W. JUSZKEVVICZ ž
1155 Milvraukee avė.

I

skau

Cbleago. £

* Valandos: 9 vai ryte iki 9 vai. ’ J
į vak. kasdien. Nedėldieniais nuo
? 9 vai. ryto iki 1 vai po piet.
j,

nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas
ir atsarga yra daugiau kaip keturi

nai

astuoni

šimtai

septyniolika

milijo

tnkstnnčių

dolerių — $5,0tX).(MX).(X).
Be 40 tūkstančių žmonių, kur turi pasidėję

savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny

|

tųjų Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Chica

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigu Sąjunga.
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rusi Maldas, Giesmes,

$
j

gos miesto pinigą.
Lietuviai, kuriems rupi saugumas ją pinigu,

Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
Rąžančią, Tretininkų Jstatai ir tt., viską, kas musų Bažnvčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis-

*

ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”

J šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.
Į audeklų apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus
dolerio išperka nt money order. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46tb Street,

Chicago, TU.

VYRAI
Telrankities pas Dr.
Koss. apie bile silpnu
mą, nervų, kraujo ar

£

kitas

J

ligas.

Ateik Pasikalbėti teu
taa nieko nckalnos

DR. B. M. R0S3
8o. Dearborn St., Orllly Bldg.
Kampas Monroe «t. Imk Eleva
torių lkl 6 lubų.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėliomis 10 iki 1, Seredos, Petnyžioa ir
Subatos vakarais 7 ki 8:30.

35

Dvidešimts trįs metai
senoj vietoje.

toj

pačioj

tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pnsidėjusią čia savo pinigus ir džiaugiasi.

Bankas moka 3%. Atdaras nuo 9 ryto iki 3

vai. po pietą; Subatomis iki 2 vai. po pieta
įsidomėkite adreso:

STATE BANK GHICAGO
of

Kampas La Salk ir Washington sts.
prieš City Hali.

