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to Colitr era s, vien iš vadų 
Vilios plėšikų prie stoties 
Meno tarp Torreon ir Du- 
raugo susprodinęs dinami
tu traukinį. Žuvo 80 asme
nų.

taip baisiai vargingų sto- v 
vį, kuriame yra dau- s 
gybė lietuvių šeimynų, Ii- x 
kusių savo šalyj. Aš ga- A 
liu jums užtikrinti, kad 
Šventasis Tėvas, kurio 
širdis yra sujudinta jūsų .
nuspręsUafeTfi jos pa-^ 
gelbon ant kiek tai leis | 
Jo šventenybės vargingu
mas. Kaip Jo šventenybė ’ 
jau buvo atėjusi pagelbon 
kitoms tautoms taip skau 
džiai paliestoms šios bai
sios'karės. Teikities pri
imti, Gerb. Tamsta, išrei
škimų mano kuoprielan- 
kįausių jausmų jums ir 
jūsų tautai.

Mgr. Eug. Pacelli.

court. Per baisų šaudymų 
ta prancūzų tvirtumų esan 
ti jau sugriauta. Laukiama, 
kad greitai čia prasidės 
smarkus pėstininkų štur- 
IlTcli.. i »

Rusija susirupinusi no
kinau tolimųjų rytų kaiRumunja prisidėjo 

prie Vokietijos ir 
Austrijos

Iš Rymo telegrafuoja, 
kad Rumunija jau prisidė-

riusi savo rubežių VokletF' 
jai ir Austrijai. Iš Rumuni 
jos dabar siunčiama į Vo
kietijų ir Austrijų pusantro 
šimto tūkstančių vagonų 
grudų Vokietija gi žada pri 
vežti Rumunijai visokių 
mašinų, kurių ji trūksta.

Italų laikraščiai pažymi, 
kad tas Rumiiiijos prisidė 
j imas prie Vokietijos ir 
prie Austrijos yra labai 
dideliu vokiečių diplomati- Į 
jos laimėjimu.

Anglų diplomatija ištisus 
metus traukė prie savęs J 
Rumunija ir nieko nepešė. ’

Ginčai dėl kanele 
rio kalbos

11 balandžio prancūzų ir 
anglų laikraščiai prane
ša, kad penktasis vokiečių 
ciesoriaus Viliaus sūnūs 
princas Oskar esąs 
skiriamas į Lietuvos kara
lius. Pats vokiečių cieso
rius kartu su savo sunumi 
princu Oskar ir feldmarša
lu Hindenburg 2 balandžio 
atvažiavęs į Vilnių. Cieso
rius su savo palidovais ap- 

Lietuvos

Steven Mac Gordon’e la
kūnas Curtissa pasikėlė 
14.800 pėdų aukščio. Praei
tais metais lakūnas E. Car- 
berry pasiekė 11.620 pėdų 
aukščio. Ta skaitlinė iki 
šiol skaitėsi didžiausia.

Stebėtinas lakstvmo to- 
buliniinos.

Iš Benu, (Šveicarija). 
Sekretorių užsienių reika 
lų ministe jos Rešak pra
šą, telegr avė kelių mi- 
nisteriui ' smanui Offendi, 

! prašydami ydant šis kuo- 
’ greičiausi! atvyktu į Kon- 

stimtinopi Yra labai svar 
1 bts reikai. Tuoju svarbu 
e reikalu nioma esanti ne- 
L_ tidima tai.

lankęs didžiųjų 
kunigaikščių (Vytauto) I ________________ I
grabą ir Gedemino kalną. nilOlinO VA 1
Tuomet buvęs čiesoriui iš- NAuJAolo KUuIJUo RA" < 
kilmingai įteiktas prašy- miottmo
mas, sugrąžinti Lietuvos ne RĖŠ MINISTERISi 

\ prigulmingumą ir paskirti j
savystoviai Lietuvai kara.- I vietų atsisakiusio Poliva- 
lium ciesoriaus sūnų prin- novo i Rusijos karės ministe- 
cą Oskarą. Po to paskaity- Palestas genero-
mo tukstinės minios ėmė la Suvajcv' V;™am01 8?5:v8- 
v , . ' ziavime jis paskelbė, kad biu-
sauktr. > . ’rokratizmas turįs išnykti.

“Te gyvuoja Lietuvos Mums reikia, sako, jis daugiau 
karalius Oskar”. darbų, o mažiau žodžių.

Smarkiausia kova virte 
verda prie upės Meuse Ver 
duno apilinkėje. Šturmuoja 
vokiečiai prancūzų apka
sus, tie susistiprinę, atakuo 
ja vokiečių. Apkasai eina 
iš rankų į rankas. Užmuš
taisiais ir sužeistaisiais lau 
kai nukloti.

Vokiečiai paėmė į ne
laisvę 36 prancūzų aficie- 
rius ir 1231 kareivį.

IŠ LOONO 12 BA- 
L.ANDŽIC ELEGRAFUO 
TA, KAirUO PIRMOS 
KOVO DSOS IKI ŠIOL 
PAVANI&S LAIVĖS 
NUSKARUSIOS 82 
LAIVU.

Iš Pe ado 12 balan
džio telej oja, kad už 
Kaukazo i labai smar
kiai spav turkų armijų. 
Nors ruf d i su didžia 
galybe, t ? nieko dabar 
turkams galį padary
ti. Turk® vietoje su
traukę llaug kariuo-

“Temps77 praneša, kad 
Oreikija 37.000 mjaišų mil
tų, atėmė nuo rusų buk tai 
kariuomenės reikalams ir 
pasiuntė juos į Bulgarija. 
Talkininkų pasiuntiniai 
Atėnuose protestuoja prieš 
toki Grekijos pasielgimų.

Suokalbis Kinuose 
prieš Rusiją

Laikraščiai atėję į Van- 
couver’ų, B. C. draug su 
garlaiviu “Empress of 
Russia” praneša, kad Slian 
gbaj’juje (Kinai) surastos 
suokalbis prieš Rusi jų. No
rėta išsprogdinti Mandžiu- 
rijos geležinkeli, kuris taip 
dabar yra brangus Rusijoj. 
Juo vežama iš Amerikos, Ja 
ponijos ir kitų valstijų amu 
nieija, šoviniai rusų armi- 
rnijaj. Beto buvo pasikėsini 
mai ir ant laivų.’

Šių metų kovo mėnesyj - cijoj Alberti (Kanadoj) pra- 
Lietuvių Informacijos Biu- įneša, kad ten skubiai reika- K Berlyno baland 
ro Paryžiuje pirmininkas paujama 2,000 darbininkų dėl I dienų telegrafuoja, ki 
J. Gabrys, kreipės su pra- fnrmų. Artinas pavasario lau-121 vasario prie V 
šymu į Šventąjį Tėvą, pra- ^1 darbai, žmonių gi nėra. 1 vokiečiai paėmę 36 t 
šydamas gelbėti karės nu- Dangumas vyrų paimta į jAn-Ičįua prancūzų kare 
kankintąją lietuvių tauta. kariuomenę. ' aficierių į nelaisvę.

Nesenai p. J. Gabrys gavo « ’ ________________

«““-MM FfflE HOI
Gerbiamas Tamsta: i JAS MAKSIMAS GORKI. R k., '

Aš apturėjau jūsų J j * okieeiai pasta
laiškų nuo kovo 2 d., ku- Balandžio 9 d. gauta iš j didžiausias armat 
riame jų nubus pranešėte Londono telegrama buk pa (prancūzų tvirtumų

Anglų laikraščiai pranc- 
neša, kad jie tikrai sužino
ję, jog užgriuvusį kanalų 
Panamų atidarys balandžio 
15 d. Aibės laivų jau lau

kia prie kanalo.

Danų laikraščiai iš ko- 
penliageno praneša buk 
Švedija mananti stoti į ka
riautojų eiles. Po kuria 
pusė — dar nežinia.
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mėnesiams liko prašalin
tas.

Miasojedovas, žinojo, 
kokius galingus jis turi pe
čius: už jį stoja didysis 
kunigaikštis Mikalojus, jo 
prieteliu yra karės minis- 
;eris Suchomlinovas, jį re
mia galingas vidaus daly
kų ministeris Maklakovas. 
Tokius užtarytojus turėda- 
damas, Miasojedovas manė 
galįs daryti, kas tik jau 
patinka.

Nors tuomet Miasojedo
vas galiūnų ir liko išteisin
tas, tečiaus caras ėmė abe
joti apie Miasojedovo išti
kimybė, ir slapta pastatė 
Lokius, kurie prižiūrėtu 
Miasojedovo veikimą. 

Pradžioje kovo 1915 m.

VARŠAVA BE TELEFONy,1
SAVAITINIS DRAUGAS

atstovų sąjungininkų. Pir-je. Jo būdas gydymo buvo
Į mininkaus Franeijos pre- 

Užėmus vokiečiams Var ridentas Poineare. Susiva-
šavą, kariškoji valdžia už
gynė visiems gyventojams 
vartoti tefefonus. Pavely
ta buvo tik sąnariams Obi- 
vatelių Komiteto ir Magis
trato. Iki šiol tas įsakymas 
nepanaikintas.

įvairios 
Žinios

žiavimo tikslas — apsvar
styti kokiu budu pasek- 
mingiausia kariauti su 
vokiečių pramonija ir pre-l 
kybą. Ir karei girdi pasi 
pasibaigus sąjungininkai 
privalo neįsileisti į savo 
rubežius jokių vokiekų pro 
kių, boikotuoti jų visuos 
išdirbinius. Karė su Vokie 
tija nepasibaigs. Padėsime 
ginklus, kariuasime su 
jais ekonomiškai.

dideliu palengvinimu sopu
lių sužeistiems kareiviams. 
Dr. Barany yra geras kata
likas.

Balan. (Aprik) 13, 191G, N. 15

Iš Lietuvių Gyvenime Amerikoje

Chicago, UL
Tel. Drover «11« j

I Miasojedovas buvo sugau- 
x I tas. Jam prirodyta, kad jis

Dar viena priežas
tis delko rusams
nesiseka kariauti! 

su vokiečiais

Suareštuota 15 meksi- 
konu

Balandžio 11 d. Su v. Val
stijų valdžia suareštavo 15 
meksikonų. Suareštuotieji 
kaltiname kurstyme gyven 
tojų prieš Suv. Valstijas.

ikrai išdavikas. Miasoje- 
lovą pakorė 3 balandžio 
1915 m.

Kad taip žandarų aficie- 
.ius išdavinėjo vokiečiams 
slaptuosius dokumentus, ar

Nuo pat karės pradžios I užpakalyje stengtasi 
iki balandžio 1915 metų, vi Į iUnaikinti ginklų dirbto-
durinių dalykų ministeri- I 'es' ^as tok?e buvo> 
joj policijos dapartamente t *e s?r°g^i110 ginklų fabri- 
buvo pats išdavikų lizdas Į rus’ nesus®kta. Tik žino- 
Išdavikai buvo palaikomi j aa’ j°S tai bavo Rusijospo
pačių didžiųjų rusų galiu- I lcistai- 
nų. I Jie išsprogdino didžiau-

Iš išdavikų labiausiai pra I Busi jos ginklų dirbtovę
garsėjo Miasojedovas. I Ibuchovo fabriką. 12 ba- 

Miasojedovas buvo žande I anJžio 1915 m. Ten žuvo 
rų aficieriu ir aficieriu vie I16 vien daugybes amunici- 
nes parubežinės brigados, t °s> ir pusantros tuk- 

Pakeltas į karės lųiniste
terio Suchomlinovo aaju 
tautus, Miasojedovas buvo 

. cieoimtosios armijns.
aficieriu. -------------- —

Ten bebūdamas, jis ture 
jo savo rankose visus slap
tuosius štabo dokumentus, 
įsakymus ne vien rusų, bei 
ir prancūzų kariškosios vy-| 
riausybės.

Tuos rusų ir praneuzr 
planus jis išduodavo vokie 
čiams. Tai prirodo doku 
mentai, atrasite ji prie jo 
Jo-paskutinioji grometa bi 
vo rašyta vokiečių vadu'
Hindenburgui. Toje grome 
toje Miasojedovas sveikim 
Hindenburgą už nugalė 
j imą rusų prie Mozūrų eže 
rų. į į.

Generolas Ruskis Vedi 
šiaurvakarinę rusų armijoj 
dalį. Jis labai stebėjos, ko 
kiu budu vokiečiai sužint 
visuos jo planus. Jis pra 
dėjo įtarloti Miasojedovą 
ir jį apskundė ministeriu 
Suchomlinovui.

Bet Miasojedovas skaitei 
karštu rusų tautininku ir 
dideliu Rusijos carizme 
šalininku. Gi Ruskis gene 
rolas tokios garbės neturė 
jo. Beito ministeris išteisi 
no išdaviką Miasojedovą, c 
nukaitino generolą Ruski.

Ruskis tuo laiku jau bu-j 
vo pragarsėjęs, nugalėda
mas austrus prie Lvovo.

Tos garbės Ruskiui ėmė 
užvydėti patįs didieji rust 
generolai. Prasidėjo intri
gos. Ruskis užsitraukė ne 
malonę, pagaliaus didžiojo 
kunigaikščio Mikalojaus.
Sis labiau įtikėjo išdavikui 
Miasojedovui, negu pragar 
tėjusiam savo darbais ge
nerolui Ruskiui.

Miasojedovas liko savo

jtanties darbininkų. 
Tokiose aplinkybėse sun-

2U kariauti, o dar sunkiau 
msalėti.____ .

Žinios
Lie

tuvos

Skurdas
Varsa voje

Speeijalis koresponden
tas anglų laikraščio “Tlie 
Chicago Daily News” užva 
kar į Čikagą kablegramą, 
pranešė apie didžiausį 
skurdą, Lenkų Karalijos 
sostinėje. Maistas išsibai
gė. Valgomos arklieną ir 
net šunieną. Daugiausia gi 
kenčia mažieji vaikučiai. 
Kasdien miršta jų šimtais. 
Bado šmėkla viešpataujan
ti visame mieste. Žmonės 
nuliūdę, netiki į geresnių 
ateitį.

Pagelba žy= 
dams Lenkijoj

Telegramos iš Berlino 
praneša, kad Lenkijoje esą 
700.00 žydų, kurie reikalau
ją kuogreičiausios pagel
bos.

KAIP ŽMONES PRIGAU-

KANOIDATURA RUOZ- 
VELTO PADIDĖJO DAR 

VIENU ŠALININKU.
J. Mejer, buvęs karės mini

steris Suv. Valstijų prie pre 
zidento Tafto, viešai laikraš 
eiuose paskelbė,kad jo nuomo 
ne atsakančiausiu kandidatu į 
prezidentus yra Roozveltas. 
Visi ikišiol manė, kad šalinin
kai Tafto bus priešininkais 
Roozvclto kadidaturos į Suv. 
Valstijų valdoną.

KATALIKAI ANGLIJOS 
PARLAMENTE.

Anglijos Parlamente yra 
TO atstovų iš Anglijos ir 
34 iš Irlandijos, kurio at
stovauja katalikus. Taigi 
Anglijos Parlamente išviso 
randasi 44 katalikų atsto
vai.

KAIP AUSTRALIJA RŪPI
NASI GEROVE SAVO 

PSLEČiy.
Australijos valdžia pra

matė, kad daugelis jos pi-

DINĖJAMA?

MINČiy PLOŠTAS APIti£“£'
I$10.00 į metus. Mokslas ga
na augštai stovi kiekvienoje 
inokslo šakoje.

MOKSLEIVIUS.
Viename “Draugo” nume

rių pastabose patėmijęs svar
bų klausimą apie moksleivių 
reikalus, jų užduotis ir visuo
menės priedermę kaslink mo
ksleivių būvio pagerinimo, ne
iškenčiu neparašęs keletu žo 
džių apie šv. Bonaventūro t'* 
vų pranciškonų mokyklų, kuri 
gal bus patogiausia lietuviams 
moksleiviams visoj Amerikoj 
iš daugelio atžvilgių. Viena, 
kad šioje mokykloje galima 
pradėti ir baigti bent kokią 
mokslo šaką kaip antai: knyg- 
vedystę, trumpraštį, komerc i- 
josį tiesos ir tt. (bookkeep- 
ing, bankink, stenogropb 
commercial law ete) ir kiek
vienas, baigęs iš augščiau mi
nėtų mokslo šakų,gauna di
plomą. Baigusieji (scientific 
course, clasic course) garu a

Paulių Jurgis.

AKRON, OHIO.
Žinodami badaujančius Lie

tuvoje savo viengiečius, ne
norėjo pasilikti ir akronie- 
čiai, neprisidėja savųjų aukų 
nors maža dalele. Todėl vie
tinė Vyčių 31 kuopa ir S. L. 
R. K. A. 178 kp. sumanė su
rengti prakalbas, kurios invy- 
ko 8-tą d. Balandžio 1916. 
Kalbėjo gabus kalbėtojas 
Pranas Purvis, iš Berea, 
Ohio. Ma'tematikos mokytojas.

Nors klausytojų buvo ir ne
daug, vienok talentingas kal
bėtojas aiškiai ir jausmingai 
nupiešęs vargingą padėjimą, 
surinko aukų nemažai.

sker-liečiu sueriž iš karės beiie-^aipsn^US bakalioriaus (cleg- vietiniai laisvamaniai sker-
™amatė našliu rees> B’ W' (Bachal°r "t sui žiuri į katalikų sumany-
X « ir scicl,cc> £ * <?achafe'' mus. Jie vienok stengėsi kliu-

skurdą, taigi ji ir stengia 
si, ydant sumažinus savo 
gyventojų skurdų.

KINįJ PREZIDENTAS JU- 
ANŠIKAJUS MANO PA

BĖGTI į LŽRUBEŽĮ.

Arts), bet šiuodu laipsniu t Girdi, kas katalikų yra
gali gauti tik tie, kurie pabr.i-! venciania, tas viskas nenaudin 
gia visa, kas yra reikalauja- fea įr^neaukuosime nei cento. 

Visupirmu Australija ma. Teologijos gabesnieji Tai laisvamanhj vienpusišku- 
ksleiviai turinti laipsnius B. ,nias< jęa gal jus man netikė- 
S. ir A. B. gali taip pat gau-|git> gtai faktas

Kalbėtojas paaiškino, jog 
aukos bus renkamos į visus 
fondus. Taip ir buvo daro-

rupinasi suteikti kiekvie 
nai našlei pagelbų tokiu 
budu. Valdžia pastatys sa
vais pinigais tinkamus na
mus, kurie bus atiduoti naš
lci. Ji mokės arendos po 

Gauta žinos, kad Juanšika- 6 šilingus į savaitę iki tie 
jūs, bijodamas revoliucijonie-) namaį liks išmokėti, o po
vių, nori bėgti užrubežin. Jo 
šeimyną ir turtai jau išvežta 
iš Pekino, Kilų sostinės.

T

LIETUVOJE.
Vokieči valdžia įsakė 

atidaryti lilstogės milo ’ 
dirbtuves, farbininkų esą 
apie 12.000.įDarbas eina 
gerai. Visi larbininkai, fa
brikų runuj išdirbamosios 
prekės priuri vokiečių 
komisija. '

Pittsfielde, Mass., atsira
dęs kažkoks Bužas ar Bu
šas, kurs pasivadino savę 

| kunigų, eina per . žmonės, 

juos apgaudinėja, sakos

;ti ikisras į užmu-ĮST i»"SS
1 persekiotas.

Žinokite,- jog tas Bužas 
‘Rus- lar jokiu katalikų

LIETUVIU KOMITETAS 
JAVO PAVELIJlį Siy-

SIAS VIETAS.
Bušų laikraštis Oi

kove Slovo” koresponden. 
ijoje iš Moskvos praneša, 
tad Lietuvių Komitetas 
;avęs pavelijimą siuntinė- 
i pačtą į sekančias Lietu
vos vietas: Vilnių, Kauną, 
Suvalkus, Gardiną, Siau- 
ius, Vilkaviškį, Augusta- 
. ą. Kelmę, Alitą ir Bauską.

kunigų nėra. Saugokitės 
apgavikų!

raus inmy su
StW. VMST. MUM

LIETUVOJ RŪ
PINASI ATIDA
RYTI UNIVER

SITETĄ
Iš tikrų šaltinių gautos 

žinios, jog lietuviai pradė
ję rupinties atidaryti Lie
tuvoje (Vilniuje) universi-

vietoie, o Ruskis keturiems tetą.

ti laipsni A. M. (Master of 
Arts).

Antra, kad šioji mokykla y- 
ra pusiaukelyje tarp New 
York ir Čliicagos (netoli Buf- 
falo). Tokiu budu moksleiviai 
kaip iš rytinių taip ir vaka
rinių valstijų gali be didelių 
išlaidų jon pribūti.

Trečias ir bene svarbiau-l—---------r-----  • ~ nrnivj liftu

nepajicgs lietuviai jau
dirbti sunkesnių daibu, iphnh l;“'P ans,gyvenę
gaus tokį užsiėmimą, koki fe fe4 fe. VIetini” 

t V.,.. XT ,7 . mokytojų, kurie labai simpa-
etekusiejl tiškai elgiasi su lietuviais ir

tam jie bus jos savastimi 
ant visados.

Ne tiktai rūpinamasi
mw ps TVcTTUs. T5u-

žeistieji, kurie

galės atlikti.»
akių bus mokinami taisimo 
krepšių, užtempimo pia
nams stygų ir tt. Del bejie- 
gių bus Įsteigta gražių ma
žų ūkių, kuri bus auginami 
paukščiai, žodžiu sakant, 
valdžia rupibasi, ydant nu-

kiekviename jų sumanyme 
kiek galint remi. Apart kitko 
vietos moksleiviai turi nema
žą knygyną ir lietuvių kalbos 
pamokas, kurias lanko du kar
tu savaitėn. Padidėjus moks
leivių skaitliui, butų galima

ma. Tautos Fondan surink
ta $15.45. Gelbėjimo ir Šelpi
mo fondan tik 45c.. Vardan 
nukentėjusių aukotojams šir
dingą ačiū. Reikia pažymėti, 
kad prakalbų tarpe buvo ir
deklemaciiu Įmaišoma *w‘r 
margimiuno vakaro, Publika 
užsilaikė labai ramiai išski- 
rant poros laisvamanių. Bet 
j tokius mažai kas atkreipė a- 
tidos; jie yra nužengę žemiau 
kritikos!

Girios Duktė.

MOKESČI LIETUVOS 
GVVETOJAMS.

Lenkų kraščiai iš Vii 
niaus praii, buk kiek
vienas Jae os gyv ntojas 
privalo in<d į mėiesį 60 
:ap. kariąo moleščio.' 
lėto už į'Mis kitis rei
kalus ir gėsąžiniiįrai iš 
nauduojamfnones. i

MOTERŲ INIVERĮtE 
TASilJOJE.

Į į

I’etrogJj

Indijonų giminė Senoki 
padavė į Viršiaušiajį ša
lies teismą Suv. Valstijų 
valdžią, užtai kad ji už 
draudžianti jiems liuosai 
medžioti ir žuvauti. Esą 
jrieš 100 metų buvo pada

ryta sutartis, sulyg ku
rioms indi jonams palikta 
teisė visose Suv. Valstijų 
žemėse medžioti ir žuvis 
gaudyti. Bylą vedą advo
katas Deker, indijonas.

išriĮkta 
iš-komisija ifyfesorių 

dirbiniui įtj mjoteri 
versitatės. bus p 
panašios njįstaigą 
sijoje.

GARSIAUSI CHIRtR- 
GAS BĖJĘ.

. KARĖ PO KARĖS.
l’aryžiujo balandžio 20 

dieną įvyks konferencija

Šiomis d|s papilio 
Aus 

liiniT
(gydytojasTarany 
yra apdova Nobo 
medaliu už ad išrj

rusams į ię 
jos garsiau cl

laida lengvu ito išj-

ELIZABETH, N. J..
Per Susivienijimo L. R. K. 

A. reikaluose organą “Drau
gą”, noriu paduoti šitus su
manymus :

1. Kad sergantiems butų ap
mokama pašalpa kuogreičiau- 

Mes lietuviai, pakol kas, lietu- s’ai taipgi ir pomirtinės kad 
mo- butų apmokamos greičiaus, 

kyklos, turime naudotis ta.ja 2. Turi būti geriau sutvar- 
proga ir spiesties kuodaugiau- kytas “Draugo” siuntinėji

mas.
3. Kuopų sekretoriai turi 

būti apmokami nors už išlai
das.

J. B.

kentėjusieji dėl karės ga- J^s lakyti kasdieną. Geriau- 
lėtų pragyventi be vargo s‘a šioje mokvkloje iš-
ir nebūti liaudžiai sunke-
nybe.

ŽODIS APIE TEATRUS.
Ne\v Yorko dienraščiuose 

neperseniai buvo rašyta, 
kad Sveikatos Departa
mentas patraukė atsakomy 
ben 334 teatru savininkus

silavinti savo prigimtos kai 
bos. Kiekvienas lietuvis pri
verstinai turi jos mokytis.

šiai j šią mokyklą, jei mums 
rupi tautos-palaikymas ateity
je.

Jei lietuviai imtų toje ino-j 
kyloje mažėti, lietuviškosios 

už tai, kad sulyg valstijos Įkalbos kalbos pamokos turės 
žūti. Todėl amerikiečiai liet. 
turėtų tuomi labiausiai pasiru-

įstatų, teatrai nebuvo ge
rai išvėdinami ir tas buvo 
kenksminga žmonių svei
katai. Labai yra pagirtina, 
kad rūpinamasi apsaugoti 
žmones nuo džiovos, bet 
kasžin ar ne geriau butų,
kad vaikai butų apsaugoti ]<{l mokyklą, kurioje turėtų pri 
nuo doriškos džiovos Nū
nai penkcentiniuosc teat

pinti, kad vėliaus nereiktų bu
dėti matant savuosius dirbant 
svetimtaučių dirvoje.

Jei katalikiškosios mokslei
vijos nors didesnė dalis susi
spiestų į bent kokią katalikiš-

reliuose daugiausia yra ro
doma judinamieji paveik
slai šlykščiausios rūšies. 
Beveik pusė publikos susi
deda iš jaunuolių dar pil
nai nepribrendusių. Be-» 
abejonės, pigios rūšies te- 
atrėliai netobulina jų sie
los. Taigi butų daug nau
dingiau taip valstijai, taip 
ir žmonėms, kad uždėjus 
ant teatrų priežiūrą. Lai 
teatrai teikia publikai svei

diiuo dideli lų galį I ko maisto, o ne nuodų.

PHILADELPHIA, PA.
MISIJOS.

Nuo balandžio 2 iki 9 
d., šv. Kazimiero parapi
jos bažnyiojc buvo misijos. 
^Marijonų vienuolis, kun. F.

vertinai lavintis savos kalbos, Kudirka savo gražiais pa- 
tuomet pabaigusieji mokyklą mokslais sustiprino tikė- 
netruktų atidaryti savo bro-fjinią vietinių .lietuvių ka
liams akis. talikų. Daugiau tūkstančio

Mokyklos stovis: už mokslą 
valgį, npskalbiiną, šilumą ir 
tt. kolegijoj reikia mokėti 
$250.00. Norint turėti priva- 
tišką kambarį turi primokėti į 
metus dar $40.00. Seminaris
tai moka tiktai $200.00 ir už 
tuos pačius pinigus gauna 
kiekvienas atskirą kambarį.! 
Norintieji mokyties muzikos,1 
turi mokėti $40.00 į metus už

žmonių priėjo išpažinties 
ir priėmė šv. komuniją.

Žvirblis.

ŠELPKITE LIETUVĄ AU-

FO N B Ą.

____ _ .
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1$ KARE JOS.
Gaila nesu gražinamo.

‘Tikrieji’ rusai ir 
kaizerio patval
dyste (absolu- 

tizmas)
Yra labai daug priežas

čių, delko rusams nesiseka 
kariauti su vokiečiais. Ru
sų valdžia laikė tamsybėse 
savo pavaldinius, draudė 
visuokius susivienijimus, 
bijojo draugijų, smaugė
mažesniasias ir silpnesnia- 
sias tautas, kurios yra jų 
valdžioj ir tt.

Viena iš daugelio tų 
priežasčių yra neišmintin 
gas “tikrųjų” rusų elgi
mosi.

Norėdami sustiprinti 
savo numilėtajį carizmą; 
“tikrieji” rusai ėmė vie
šai girti, kelti i padangės. 
Prūsų karaliaus Vilhelmo 
II patvaldystę (absolutiz- 
mą). Taip jie elgės paga- 
liaus tuomet kad jau bu
vo prasidėjusi karė. ”Tik- 
rujų” rusų vadas Morkov 
sako, jog Prūsų karaliaus 
absolutizmas yra stipriau
siu tronų ramčiu.

Kuomet Vokietija sunai
kino Belgija, rusų laikraš
tis “Russkoje Znamia” gė
rėjosi tais vokiečių laimė
jimais, linkėjo, kad Vokie
tija sutrupintu Franci ją ir 
ten įvestu monarchiją.

Karei prasidėjus, rusų 
popai galybėmis platino 
tarp nesusipratusių žmonių 
šitokius raštus:

“Karė su Vokietija pra
sidėjo dėlto, kad ten yra 
konstitucija ir parlamen
tas. Ciesorius Vilhelmas II 
yra geras, labai geras. Jis 
visuomet stengės visa val
džią suimti savo rankas. Ir 
jei butų jam tas pavykęs, 
jis butu padaręs Vokietiją 
galinga ramaus darbo ke
liu. Deja Vokietijoj yra 
konstitucija ir parlamen
tas. Tie ir privedė prie ka
rės. Tai parodo dar karta, 
kaip netikęs dalykas yra 
konstitucija ar respublika. 
Taip popai klaidino savuo
sius žmonės.

Kuomet kare Rusijos su 
Vokietija virte virė, rusų 
laikraštis “Kijevlanin” gy
nė kiek beįmanydamas vo
kiečių kaizerio valdymo bū
dą, kurstė rusus prieš Fran 
ei ją ir Angliją, kurių val
dymo būdas esąs Rusijai 
labai pavojingas.

Garsingasis Rusų išda
vikas Miasojedov, buvo įsi
tikinęs, kad Vokietija tu
rinti valdyti Europą tam, 
kad Rusija galėtu valdyti 
Aziją. Tokiu budu vergijoj 
laikytu žmonės vienur gel- 
žinė vokiečių ranka, kitur 
gi kazokų nagaika.

KĄ VOKIETIJA MANO
APIE BELGIJĄ PO 

KARĖS.
Savo kalboj į reichstago 

atstovų Bethmann — Hol- 
bveg palietęs ir Belgijos 
ateitį. Jis nurodė į reikalą 
naujos Belgijos sutvėrimą. 
Jis esąs tos nuomonės, kad 
Belgijoj, kuri susideda iš 
dviejų tautu flamandų ir 
valonų, turi būt suteikta 
laisvė ir flamandams, su
teikiant laisvę flamandų 
kalbai ir tautiškos kultu- 
turos išsivystymui.

Turkai nuskandinę du
Rusijos laivus

Iš Konstantinopolio 7 
balandžio praneša,, kad tur 
ką laivynas sutikęs du rusų 
laivu juos sušaudęs ir nūs 
kandinęs. Tuose laivuose 
buvę daug rusų kareivių ir 
amunicijos.

vokiečių vejama iš Lenki- atėjęs laikas,, nes didinant 
armiją, reikia daug intele- 
gentiškų žmonių. Valdžia 
tiki, kad studntai patriojti- 
nės dvasios apimti narsiai 
gins Rusija nuo priešinin
kų.

Iki šiol visi moksleiviai 
universitetų, institutų ir tt. 
nuo kareiviavimo buvo pa- 
liusoami iki 27—28 metų, 
arba iki baigimo mokyklos.

PER 24 VALANDAS PA-*

SKANDINTI PENKI NEU
TRALIU VALSTIJŲ 

LAIVAI.
Iš Angliojs praneša, jog 

jer 24 valandas vokiečių 
sumbarinos paskandino 5 
neutralių valstijų laivus. 
Norvegų: “liaus Gude”, 
‘Memento”, “Norne”, 
‘Bell” ir švedų “Hollan- 
dia”.

VOKIEČIU LAKŪNAI UŽ
PUOLĖ ANGLIJA.C

Vokiečių lakūnai nulėkę 
Angliją. Mieste Hull metė 
bombas. Su tomis bombo 
mis jio suardė anglų bata 
riją ir išsprogdino didelią 
gclžinių išdirbinių fabriką 
netol miesto AYhitby. Tie 
patįs lakūnai mėtė bombas 
į Anglijos fabrikus mieste 
Leeds.

MESOPOTAMIJOJ ANGLI
JOS ARMIJA SUMUŠĖ 

TURKUS.

RUSIJA ŽUT-BUT PASI
RENGUSI GAUTI
KONSTANTINOLĮ.

Kadetų vadas Miliuko- 
vas postarame valstijos Du 
mos posėdyje, pasakė jog 
Rusija iki tol nepadėsianti 
ginklo, kol ji neturėsianti 
savo rankose Konstantino
polio ir Dardanelų pertakos 
t. y. laisvo išėjimo į Vidur- 
ženrinį jurą. Atstovas sako, 
jog tarpe jų sąjungininkų 
yra slapta sutartis priešin
ga Rusijos norams. Maka- 
rovas, vadas konservativų 
partijos, ręikalauna dabar 
padaryti naują sutartį su 
talkininkai, kurį neabejo
tinai užtikrintų Rusijai 
Konstantinopolį ir Dardane 
ius. Beto ji negali atsisaky
ti įr nuo Andrianopolio, 
Armėnijos su Trapezundu, 
dalies Galicijos ir piet-va- 
Karinės dalies Persijos.

UŽ 22 MILIJONŲ RUBLIU 
AMUNICIJOS.

Iš Londono 7 balandžio 
telegrafuoja, jog netol mies 
to Felahie anglai susimušę 
su turkais. Tame mūšyje 
turkai likę nugalėti. Anglai 
atėmę nuo turkų mies
tą Felahie. Užimtosiose 
vietose anglai susitistiprinę, 
ir atmusę visus turkų už
puolimus.

AUSTRAI NUGALĖJĘ
ITALUS PRIE SELZ.
Iš Vienos 7 balandžic 

telegrafuoja, kad prie Sek 
grūmosi didelė, austrų ar
mija su italais. Po ilgos ii 
unarkios kovos italai buvę 

‘priversti nusileisti. Austrai 
užėmę apkasus.

Pavandinės vokiečių lai
ves ir toliau žada skan- 

dyti laivus.
Vokiečių parlamentas

60,000 ŠEMYNĮJ BE 
PASTOGĖS.

271 SODŽIUS SUDE
GINTA.

ra taip jau didelis, kaip 
jis pasirodo iš pirmo žvilg
snio. Atsiminkime, jog 
Anglijos laivynos turi 23.- 
OOO laivų. Jeigu kas inei 
vokiečiai skandintų 501 
Anglijos laivų, tai visą pas- 
dinimui dar reiktų 92 me

Beto neužmirškime kad h 
nauji laivai skubiai stato- 
mi. 4 l'jll

Bulgarijos karalie
nes duosnumas

Bulgarijos karalienė EI; 
onora nuo pat karės pra 
džios nesigailėjo nei darbr 
nei lėšų, šelpdama nelai 
(ningasias karės aukas. Be 
elpdama savo vyro paval 
inius, ji nustojo viso savt 

Uurto. Į

Austrijos inžinieriams ir ar- 
chitektoriams (namu statyto
jams), esąs pavestas atbuda- 
vojimas rusą sunaikintos Ga
licijos.. Jie /pasakoja, kad iš 
689 sodžių 271 Ąsai sunaikin
ti.. Iš jų belikĄ tik apsvilę 
kaminai ir krūvi nuodėgulių, 
liudytojų pirm bĮvusio čia gy
venimo 60,000 šūmynų nete
ko pastogės, duobos kąsnio ir
visko,ką turėjo. 100,000 ž«o-įjooViekvien,, mėnesį. 
nių išvaryta į lusiją, kaipo 
karės belaisviai.. Nuostoliai 
maždaug aprokujami į 2 mi 
Ii j ardus kronų (įpie 400 miliį 
jonų dolerių).

Amerikos lenk ląikrašči 
su tuo nesutinka./ie sako, k ii 
rusų padrytieji nostoliai (ji- 
licijoj yra antratiek dide

Pastaroje sąvaitėje Rusijos 
yaldžiabuk vėl užsakiusi Ja
ponijoje už 22 mil. rubliij a- 
municijos. Amuniciją pradės 
gabenti 1917 m.

PRANCŪZAI PASIDIRBO 
SMARKESNES APMA
TAS IR UŽ VOKIEČIŲ.

Iš Paryžiaus 5 d. bai. pra 
neša, kad franeuzai galop 
pasidirbę dar baisesnes ar
batas ir už vokiečių. Tos 
vrmatos kulka yra 16 colių 
storio ir sveriamti arti 2500 
svarų (apie 60 pūdų). Tų 
jų armatų kulkos, esą, kur 
kas daugiau blėdies gali pa 
laryti, negu vokiečių di- 
Ižiųjų armatų šoviniai.

GRAIKIJA REKAH 
YDANT TALKINAI AP

LEISTŲ SALIKUS.
Graikijos miiterių pir

mininkas iteikėĮalkinin- 
kams (AnglijaiFrancijai 
ir kitiems) ikalavimą 
dauginties iš Eonikų. A- 
municijos sandai taip gi 
turi būt pervežkiton vie
ton. Žingeidu kr pasielgs 
šiame atvėjuje Ikininkai.

KIEK VOKIEČ IPAS
KANDINO ivų.

Vakarykščia nume
ry j vokiečių aikraštis
“Chicager Arbe — Zei- 

ng” paduoda, dek vo
kiečiai paskand laivų. 
Pasirodo, nuo ppradžios 
karės iki vasaii3 d. š. 
m., vokiečiai poidinę:

$2,500,000 BELGIJAI { 
MĖNESĮ.

Iš Londono, balandžio 6 d. 
užmota, kad Anglija duod: 
Belgijai pašalpos po $2,500,

MAIŠTAI ISPANIJOJE.
. .Barcelonijoj visuotinas stre 
kas.. Eina ginkluoti susirėmi 
mai su policija.. Tą sukilime 
padrė revoliucijonieriai. ....

ŠNIPAI FRANGIJOJE.
Visur pilna tų vokiečių šni 

pų. Ypač gi jų daug Fran 
ei j oje. Pavyzdžiui, Paryžiu
je kas savaitę yra areštuoja 
ina po 100 žmonių, įtariami 
už šnipinėjimą vokiečių nau1 
dai.

SENESNI UŽ 45 M. VO
KIETIJOJE NEIMAMI Į 

KARIUOMENĘ
Vokietijos karės ministe 

ris pranešė, kad rekrutą? 
virš 45 m. nebus priversti 
nai ėmami į kariuomenę 
Tarnaujantieji dabar ka 
riucmėje, kuriems suėjo 45 
m. bus paleisti. Sako, esą 
užtektinai jaunesnių vyru- 
k1?- . >

KARĖS VĖSULA SUNAI
KINO BRANGIĄ 

LIEKANĄ.
Žinios iš Lenkijos pra

neša, kad garsaus dainio A. 
Mickevičiaus dvaras Tuha- 
noviče Varšavos gub. iki 
pamatų sunaikintas. Taipo

nutarė kad ir toliau reikia j gi žuvo ir visos liekanos 
nenusileisti jurose, bet skan Įvairi daiktai, rakandai t< 
dinti priešininkų laivus, garsaus vyro, kurs dainavi 
kad tokiu budu priversti, pasauliui ir apie Lietuvą. 
Angliją, Franciją ir Rusi- Tą..' barbarišką darbi 
ją nusileisti. atlikusi rusų kariuomenė,

RUSIJOJE AUGŠTŲJŲ 
MOKYKLŲ STUDENTUS 

TIKRAI IMS į KA
RIUOMENĘ

Nuo pat rudens Rusijoje 
zis buvo kalbama apie šau
kimą studentų į kariuome- 
ię. Bet kažin dėl kokių 
irižašcių dieną po dienos 
as šaukimas vis buvo ati- 
lėliojamas. Pastarieji laik 
aščiai iš Rusijos jau prane

ša kad caro įsakymu tikrai 
uis pašaukti studentai ka

riuomenėn. Dabar jie

Anglijos : laivų
Franci jos .. n
Rusijos ;___ n
Bei gios ---- n
Italijos ___ M
Japonijos ... u
Portugalijos . n

Isviso laivus.
Mažesnių la, _ • vvirs-

minėtų valstijų' įskan-
dinta 302.

Norvegios pas. no 50
Danijos .. . .. 18

Švedijos .. .. .. 35
Olandijos ___ .. 22

Suv. Valstijų .. 6
Graikijos .. ■ . 11
Persijos ___ • 1
Ispanijos ... . 4.

Išviso
į 971

Įvairių maž<‘ laivė-
lių šių neutrą lst.ijų
Vokietija per t.j pas-
kandino 42. T<! budu
per du metu 1 dinta
923 laivai. Tas į s nė-

Prie V erduno 
prancūzu tvir
tuma Bethin- 
eurt paimta

Vokiečiu
Bet’iincourt tvirtuma buvo 
labfi svarbi. Ji sulaikė vi
są vokiečių galybę, kuri 
griovęs iš šiaurės ir sten
gės pasiekti gelžkelio lini
ją. Tuo gelžkeliu atvežda
vo į Verduną kareiviams 
maistą ir amunicija.

Beito prancūzai gynė tą 
tvirtumą su didžiausiomis 
pastangomis. Prie vienos 
tos tvirtumos mušės dau
giau negu pustrečio šimto 
tūkstančių kareivių iš vie
nos ir kitos pusės.

Jau nuo kelių dienų pa
čios didžiosios vokiečių ar 
matos griovė Bethincourto 
tvirtumą. Galop 9 balan
džio buvo pats kovos įdu- 
kimas. To vokiečių gulimo

buvo priversti tvirtumą 
itiduoti vokiečiams.

Tas laimėjimas vokie
čiams yra labai svarbus. 
Dabar jie labiau prisiarti- 
lo prie Verduno gelžkelio. 
Tam gelžkeliui grūmoja di
lelis pavojus. Beto kiek- 
ziena: paimtoji tvirtuma 
palengvina griauti kitas.

Iš abejų pusių toje kovo- 
e žuvu labai daug karei- 
zių.

! KOVA DEL VERDUNO.I
Kova dėl Verduno ver

ia be paliovos. Artilerija 
e abejų pusių grumia- 
»i ties Avocourt, Malan- 
•ourt, Mort Ilomme Hiįl, 
letbincourt, Cumieres, Do 
įaumont ir Vaux. Per ke- 
etą dienų vokiečiai dėjo 
;avo spėkas apylinkėje 
Vlalancourt’o nežiūrint į 
taisausia prancūzų bom- 

' lardavimą. Vokiečiai pra- 
lėjo atakuoti iš piet valm
inės miestelio pusės, ma
ču pamažu pradėjo pliesti 
;avo veikimą į šiaurius ir 
'daur rytus, iki galutinai 
irancuzai pasijuto apsup- 
ais iš trijų šalių. Galuti- 
lai Malancourtas tapo ap
eisiąs ir prancūzai pasi
raukė pietų linkon nuo 
ipelio Forges. Potam vo
kiečiai nukreipė savo pa
jėgas ant Vaux. Po neiš
pasakytai baisaus bom
bardavimo ir atakų, vokie
čiams pasisekė paimti mies 
elį ir dalį Caillete’o girios

kiau daug ligonbučių ir sa
vo akimis mačiau, kaip vo- 
kiačių sužeisti kareiviu bu 
vo prižiūrimi su teka pačia 
atyda, kaip ir belgų karei
viai. Jie patįs tą pripaži
no’!

Kitoje gromletoje Kar- 
dirJdas Morcier, sausio 24, 
19 Ą> m. rašo į kunigaikštį 
Veufeersky, Mecblino ap- 
skdęio rėdytojų:

ĮfVardai kunigų, Mecb- 
lindį diocczijos, kurie yra 
mai žinomi, ir tapo vokie
čių! nužudyti yra šie: Du- 
pieip-eux S. J.; Sebastian 
Albird, C. J.; Candide, C. 
N. I). de M.; Vincent, kon- 
vciutuolas; Carette, profes- 
sorĮus, Lombaerts, G oris, 
DoiClerck, Dergent, Won- 
teri, Van AVonters, Van 
Bl/del, klebonai. Apie už
puolimus ant seserų aš ne
galiu suteikti informacijų 
niekam, kad ir kasžin kur 
aš bučiau teistas, mano są
žinė nepavelija. Bet už
puolimai ant vienuolių bu
vo. Aš tikiu, kad panašių 
atsitikimų buvo nelabai 
dai g, būt keletas yra man 
žiu >mų”.

,Daug tokių grometų yra 
toje knygutėje. Ten kalti
nama vokiečius už plėsimą, 
padegimą, žmogžudystės’ 
šventvagystes ir tt.

ISIS PRIE VERDUNO
SIAUČIA 50 DIENŲ.

Atkakli kova prie Verdu
no nesiliauna. Štai paskuti
nis/ mušis prie Verduno tę- 
sesf jau 50 dienų. Kaip 
fralicuzai taip ir vokiečiai 

pripažįsta didžiausius nuo
stolius. Spėjama jog tame 
mušsyj abi pusi pražudę 
apie 200.000.

Prie Verduno vokiečiai 
atėmė nuo prancūzų apie 
150 ketvirtainių mylių že
mes ir arti 30 miestelių.

KIŠTAS VOKIEČIU UŽ
IMTAME MIESTELYJE 

POBIJANICOJ,
Tukstaantinė alkanų 

-žmonių minia Pabijanico- 
je susirinko prie kariško
sios komendantūros namų, 
reikalaudama maisto, kas- 
lieninės duonos. Vokiečių 
areivių durtuvai nepoil-

(VOKIEČIAI TYČIOJASI Iš
us nutilti. Tuomet naktyj,

SĄJUNGININKŲ PRA
NAŠAVIMO.

pykę žmonės padegė mais 
o sandelius. Prasidėjo 
ieškojimai kaltųjų, tyri 

įėjimai, šnipinėjimai ir tt. 
100 žmonių areštuota, 11 

f kariškas teismas . pasmer
kė mirtin.

Po to areštai dar tęsėsi 
ištisą savaitę. 900 žmonių 
iŠ3iunsta, kaipo Belaisvius 
į gilumą Vokietijos. Ant 
miestelio uždėta 100 tuk 
stančių kontribucijos.

VOKIEČIŲ ŽIAURUMAI.

Vokiečių laikraščiai pa
juokia talkininkų pranaša
vimus. 1915 metais jie pra
našavo užsispyrė, kad pri- 
ruksią Vokietijai aniuni- 

kur gauti užtektiniai ferro 
tnanganeso.

“Musų amunicija, sako 
vokiečių laikraščiai, yra 
?aip gera, kaip ir buvusi. 
Net mūšų priešininkai gali 
"ai paliudyti”. Vietoje fer- 
o-manganeso, vokiečiai iš
bado kitą materijolą, kurs

Neseniai išleista kninge- 
lė “Cardinal Mercier’p 
Ammexes”. Toje kningutf I oilnai atstoja ferra-manga- 
je aprašyti kaikurie vo I įesą. Taip pat buvo prana- 
kiečių žiaurumai. Belgijo I Paujama, kad Vokietijai
je. Štai Lieges vyskup< I ori truk s vatos, bet vokic
grometa rašyta rugpjūčio Į':iai moka apsieiti ir be va- 
8 d., 1915 į vokiečių guber l os. Jie vietoje vatos varto-
natoriui miestų Liege. 

“Aš atsišaukiu į jus kai
po žinogij ir kaipo į krik
ščionį sustabdyti žudynusii 
pagiežas. Man tankiai pra
nešama, kad keletą mieste
lių tapo išardyta. Daug 
šaip jau žmonių ir kunigų, 
sušaudyti. kiti tapo su
areštuoti visiškai nekaltai. 
Aš negaliu tikėti, kad ma
no diecezijos kunigai butų 
kaine nors kalti prieš vo-

s nė- prancūzai ųebeišturėjo. Jiekiečųi kareivius. Aš aplan-

a cellulosą. Taipgi vario 
rietą užima zinkas ir alu- 
ninium. Vokietijai pasise
kė namie surasti gausius 
aluminijo šaltinius. Elektri 
kinės vielos dabar yra da
romos iš aluminium. Vokie 
tija turi labai daug anglių, 
dervos ir benzolo, kurie 
pilnai atstoja gazoliną. Su 
lyg pranešimų iš Vokieti
jos, tai vokiečiai turi viso
kios medžiagos užtektinai 
ir jie nieko nebiją.
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NAUJIEJI SVEČIAI Iš LIE
TUVOS-. ANDRIUS BULO
TA, JO ŽMONA IR ŽEMAI

TĖ ARBA ZIMONTIENL
Ir “Draugas” ir Darbi 

ninkas” yra šitą rašę apif 
šituos svečius. Tų laikraš 
čių norėta supažindint: 
musu visuomenę su jais 
Apie Žemaitę ir Bulotą yrr 
rašiusi ir “Vien. Lietu 
vninkų” kad ten straip 
sniai yra musų laikraščiu: 
perilgi, mes padėsime bent 
ištraukas iš jų:

‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų ’ ’
Ko. 39, 1915 m. šitai ką ra 
šo apie Žemaitę ir Andrii 
Bulotą:

Dabar, karės laiku, atsi 
rado ypata, kuri ėmė dru 
msti visuomenės opiniją 
kitokiu budu, bet tiems pa 
tiems tikslams, — sustip 
rinimui savo partijos. T«r 
ypata yra p-ni Žemaitė. J: 
pagarsėjo su savo “laiš 
kais”, kurie ne i 
spaudą yra prisiunčiami 
bet deleguojami Amerikoi: 
per jos sūnų, kuris lyg 
koksai motinos agentas 
paskui ir paskelbia tuos 
laiškus socialistų spaudo 
je-

Ant Žemaitės užmetimr 
dalį gerai atsakė p. Šim 
kus, Lietuvių Draugijoj 
atstovas. Dalį gerai atrė 
mė “Lietuva”. Ant jos už 
metimų, kad Liet. Dr-jc 
mokanti komitetui “di 
džiausiąs algas” tapo atsa 
kyta, kad komitetas visa: 
algų neima; pagaliaus tapt 
net nurodyta, kad pati Že 
rnaitė ėmė iš savo (sočia 
listų) komiteto algą ir kač 
jos proteguojomasis Bu
lota už pusantros savaitės 
pavažinėjimo laiką paėmė 
103 rublių. Žemaitė ant ki
tų užsipuldama neteisingai, Į 
užtyli faktus, kas jos par- j 
tijcse dedasi.

nitetui Mažosios Lietu
vos belaisviams šelpti, 
iki šiol tie musų viengen
čiai, varu išvaryti rusų ka
riuomenės iš gimtinių guš- į 
celių, kentė didžiausį vargą, 
^aidžia užgindavo liuosai 
u jais susinešti, kaipo su 
neištikimais kaizerio pu
oliais”. Reikia tikėties,
og šį pašalpa dalinai page 

vins jų būvį, palengvins jų 
argus. Tarp tų belaisvių 

lie-

šalygatviai ir gatvės tvarkoje. 
Moterų gimnazija, kuri labai 
buvo šovinių suardyta, jau pa- 
aisyta ir pavesta ligoninei.

Gyventojų Šiauliuose apie 
5000 žmonių (ramiu laiku bu
vo 30,000). Atidarytos kelios 
krautuvės, arbatinės ir kavi- 

i:iės. Šiauliuose esą labai daug 
Į ligonių. Maisto, produktų esą 

ižtektinai.

Išvertus Lietuvių kalbon:
Petrogradas, kovo 31 d

Užimtoje Lietuvoj badas.
Greita pagelba reiaklinga 
Koufereueia įvyks 1 d 
gegužio, naujo stiliaus 
Stokholme apsvarstymu'
svarbiausių reikalų. Teiki {LIETUVI 
tės pribūti tikrai. Telegra- ’ ~
fuokią musų pakvietimą

j Karužai, Rutkauskui, Šir 
vyduį, Tarnui Žilinskui. 
Šimkui. Jeigu reikalinga 
užmokėsimi išlaidas. Atidė-

SUSIVAŽIAVIMAS.

laug vra susipratusiu lie- ,. t. ,,
uvių, knygų leidėjų, kurie' ’
nūs švietė įvairiais raštais, 
uomet kada spauda buvo 
iždrausta Lietuvoje. Gana 
iriiniuti Jankų, kam jis ne- 
ūnoinas.

Vokiečiai stip
rina Panevėžį

Gauta žinios, jog vokie- į 
iai pradėję labai stiprinti' 

?ancvėžį. Aplink miestą 
;asa apkasus, pina vielinės 
voras, taiso kelius. Darbą 
itlieka imtiniai (belais- 
iai), belgai prancūzai, ang- 

' ai. Dirbama dienomis ir 
uiktimis.

toj linas
reikalaujame jūsų pribūvi 
mo.) Bepartyviška vienyti’ 
kuolabiausiai reikalinga 
Jeigu Amerikos lietuviai 
nuspręstu siųsti daugiai^ 
delegatų, telegrafuok atsa- 
kvnftą.
CENTRALINIO KOMI-

okiečių šeimi- 
inkavimas Lie- 
uvoj ir Latvijoj

“Rygos Garsas” prane- 
jog vokiečiai Kuršą pa

Vasario 23 d. į Petrapi- 
į suvažiavo iš visos Rusi
jos atstovai lietuvių orga
nizacijų, kurios rūpinasi 
šelpimu nukentėjusių nuo 

Susivažiavime daly
vavo arti 100 žmonių.

Pasirodo svarbiausiais 
Iltiniais pašalnos nuken
tėjusiems lietiniams buvę. 
Pabėgėlių. Taryba, ir D. K.

Pa- 
va sa

lt š. m. paaulbjusi 1,900.- 
I) rublių.
Maskvoje bsą apie 15 

tulstaneių pabfeėlių. Jiems 
yri įsteigta ld> bendrabu- 

'iai 3 vaikų prieglaudos, 
10 Vradedamųji mokyklų,
3 niiatninkų #btųvės, sa
ntakų karsai įiaugusimes, 
iigini iė sužeistoms karei- 
viemfe ir tt.

bėgilių Petrapilyje

jĄ ± KAULINIU AU.ill- LVtjanos Komitetas. 
*JETO PREZIDIUMAS | iti ,

l’ETUViy KOMITETAS 
ŠVĖBUOJE GLOBOS IR 
RUSUS PASILIKUSIUS 
LlEfUVOJE.

a> \u
lalilię į dvi guberniji: Min- 
;aujos ir Liepojaus. Liepo 
jaus gubernijon įeiną kai- 
eurie Kauno gubernijos ap- 
kričiai ir Liepojui artimi 

Kuršo apskričiai.
Iš Kauno vokiečiai mano

Lietuvių Komietas Stokhol 
me 'Švedijoj) į kurį priguli 
laug žymių diplomatų, nutarė, 
elpįlamas Lietuvą, paimti sa I globojimai api<j 10,000. įs- 
o globon ir rusus Lietuvoj teigti < bcądrajučiai, 9 vai 

jyveptojus. | kų pri'tglarfioa 12 prade-
lamųjų mok’Jių, 6 mok

sleivių priegMdos, 4 dirb
tuvės, 2 valikli,

džia visus maisto pro
duktus surekvisavo ir iš
duoda žmonėms paskirto
mis porcijomis. Jei ne vo
kiečių valdžios panaši tvar
ka Lietuvos gyventojų pa
dėjimas butų daug baises
nis.
. .Toliaus P. Ysidor Hirsh- 
field sako, jog didelė pieno 
stoka. Kiekviename kaime 
nuolatos miršta kūdikiai. 
Net Raudonojo Kryžiaus 
Dr-ja negali gauti pieno. 
Kitas Amerikos Pagelbos 
Komiteto pasiuntinys Var- 
šavoje pasakoja, jog ten 
matęs ilgas eiles moterų 
ir vaikų laukiančių per nak 
tį prie viešųjų kepyklų, 
kad gavus rytmetį gabalėlį 
duonos. Visur aimanavimas, 
nuliūdimas, ašaros.

Atsitraukdama rusų armi
ją viską pakelyje naikino. 
Laukai išmindžioti, išar
dyti apkasais. Visi didieji 
javų sandeliai dvaruose ar 
stambiose ukėse sudeginti. 
Galvijai, arkliai, visokie 
padarai, net žemdirbystės, 
įrankiai išgabenti ar su
naikinti Derlingas ir tur
tingas kraštas pavirto i 
tyrus. Vokiečių adminis
tracija daranti viską, ką 
tik galinti, kad išgelbėjus 
Lietuvą ir Lenkiją nuo 
pražūties.

Taip aprašo Įjietuvos 
vargus anglų laikraštis.

VOKIEČIU VALDŽIA KAL
BA APIE LETUVAI LAIS

VĖS SUTEIKIMU
Iš Berlyno balndžio 5 d. te

legrafuoja, kad tą dieną Vo
kietijos kancleris, Bethmenn- 
Holliveg, /pasakęs, didžiausią 
kalbą ,kokią kada tik turėjo. 
Tarp kitą klausimą, jis savo 
kalboje plačiai, šnekėjo apie 
mažąją tautų teises. Jis pa
lietė lenką, LIETUVVIŲ, lat- 
vią, belgą ir flamandų reika
lus. lšparodinėjo, kad toms 
tautoms po karės turi būti su
teikta laisvė. Pripažino rei
kalą kiekvienai minėtų tautų 
savystoviai plėtoti kultūrą, 
kalbą.

kareiviai negalėjo sulaikyti su 
kilusi ųžmonių. Jų buvo apie 
10,000.

ISPANIJA - LENKIJAI.
Ispanijoje nesenai susitvėrė 

komitetas gelbėti karės nute- 
riotą Lenkiją. Į komitetą įei
na daug žmonių iš augštenės 
kilmės. Pirmininku yra kuni
gaikštis Marya de Puente.

ligoninė
irtt.

V

Vilnius, sausio 25 d. 191C
metų. Mielas brolau sveki- 

V“®» valdžios įstaigas per- _u.t’aTe atvirai k širdingai 
žoaaais: Tegul bus pagar-kelti į Šaulius. Kaunas, 

kaipo tvirtovė, liks tik ka
riuomenės reikalams, tą ma 
ne pertaisyti sulyg vokiško 
(skonio.

iLIETUViy 

GIJA STOKHOLME.
Karė sunaikino musų tė

vynę4. Smarki kariškoji Į šo

bintas Jėzus Kristus. Aš. 
mylimas broluži, esu sveikas 
ko ir tau geidžiu.

Dirbu aš prie geležinke
lio. Traukiniai vienas pc 

Į kitam veža į Vilnių nuc 
mūšio lauko sužeistus ka
reivius. Pas mus didis ba
das. Ant gelžkelio stoties 
būriai išalkusių vaikų pra- 

snio duonos. Skurdas

Premlj? už 
įpar ašy mą 
veikalctapie 

Murano v o
darblius

LIETUVOS TEISMUOSE 
VOKIEČIU KALBA.

. “Kownosche. Zt.” prane
ša, jog Kaune nuo kovo 1 
dienos pradėjęs veikti val
stybinis teismo rūmas. Vi
sos bylos, teiravimas, nus
prendimai vedami vokiečių 
kalboj. Jei viena iš pasida
vusių į teismą pusių nežino 
vokiečių kalbos — gali rei
kalauti vertėjo.

Rusu MJoks Akademi
ja paskelbė 
tūkstančiu rul
ris geriausia

LIETUVA NORI 
BŪTI LAISVA

cenzūra nepradeidžia žinių neapsakomas. Retkarčiais i į musų kraštą. Lietuviai serga karštine. Gali išsivaz- 
negali susižinoti vienas su dinti, kaip kenčia musų

tikursą 15 
tam, ku- 

ašys Mu
ravjovo viešprtimą, šiaur
vakariniame ktė (Lietu
voje). Paniatye, kaip 
ms aprašytas, s garsusis
korikas.

Prancūzų laikraštis “Ga 
zette dc Lansaunc” kovo 9 
d. š. m. idėjo lietuvių susi
važiavimo Berne (Šveica
rijoj) rezoliuciją, kurioje 
reikalaunania Lietuvai pil
nos neprigulmybės ir sa
vy stovumo. Lietuvių tau
ta per amžius buvo nepri- 
gurainga, ji nekuomet ne
atsižadėjo atgauti neprigul- 
mybę, nes ji turinti savo 
< ntografišką individuolybę, 
skirtingą būdą, kultūrą. Ji- 
nėra Lenkijos provincija.

Pašalpa dėl 
lietuvių be
laisviu Ma-C*

žosSos Lietu
vos.

1 lidžiosios Kunigaištitės 
Tatjanos (Caro duters) 
komitetas vasario 5 d. pas
kiro po 10 tukst. rub. Kas 
mėnuo Centr. Lietuvių Ko-

kitu, negali vienas kitą pa
gelbėti. Kad nutarus, ko
kiu būdų šelpti nukentėju
sią Lietuvą, šaukiama susi
važiavimą į Sviedi jos sos
tinę Štoekboliną. Sitai te
legrama, gauta nuo centrą- į 
linio lietuvių komitetą, ku-j 
rią mums teikės pranešti 
gerb. Tautos Fondo pirmi
ninkas D-ras Rutkauskis:

Petrograd, Marcb 31 — 
Oeupięd Lithuaia famine- 
striken. Specdy help nccc- 
ssary. Conferercnce meets 
lirst May, new style, at 
Stookltolm to discuss most 
important (plėstinus. Pliuse 
come for ccrtain. Wire oiu 
invitatioii to Karuža, Rut 
kovskis, Sirvydas, Tomas 
Žilinskas, Šimkus. If ncce- 
ssarv vili pay cxpenses 
No delay possiblc. IV e in- 
sist on yond coming. Non- 
partisau unity most nece- 
ssarv. In ease. American

žmones šioje karėje.
Prie Vilniaus stoties guli

liekanos susprogdinto bom
bomis traukinio.

Orąs biaurus. Per dienas 
nas smarkiai lįja naktimis 
šalčiai.

Veliju viso gero 
' Karolis.

(Iš “Kuryer Polskl”).

Litbuanian chaose to send 
mare delegates wirc reply. 
PRAESID1U M CENTRAL

ų RARŠO APIE 
LIETUVĄ?

plokštelį liiį žinių 
apie mul brangią 
tėvynę. A .us kal- 

Anglų laįtis 
York Americ 
ba draug api 
Lenkiją. Hc 
toriaus strai

‘‘Liet. Balsas” rašo, jtjg 
Tauragės miestelis esąs griu
vėsių krūva. Žmonių jame vi
sai nesą.

Skaudvilėje ir Kelinėje be 
kariuomenės, matyti ir vietos 
r.monių, kurie po truputį pra
dedą vėl krutėti.

Plentu i,s Tauragės į Min
taują dabar maža beeiną- ka- 
’iuomenės.- Tik belaisviai ka- 
*ą nuo jo sniegą, ruošia akme
ns plentui taisyti iv kertą mi- 
i&ą.

Šiauliuos! ir gi tik griuvė
sių krūva beliko. Sveikesnius

COMMITTEE lamus vokiečiai pataisų savo 

3.

sako, jog Liete ir Len
kijoj nema kaip 90 
nuošimčių ži mirštą 
badu ar nuo o. Tokių 
baduolių esą (000. Vie
piame Vilkavii 500 šei
mynų beveik irsta nuo 
bado. Daugį ii jų ir 
pastogės nete’isoje ša
lyje miestai j griuvė

siais, kaimai sinti. Ne
utralių gi vielą pagal
ba yra kliud* Anglija 
jokiu budu s praleis- 
malsto ivežaiikieiijon 
Užkariautų p j gyven
tojams vi val-

Mūšiai Lie
tuvoj ir 

še didinas
Prie Rygos ir Dvinsko 

mūšiai netik nesiliauna, bet 
kaskart smarkėja. Voke
liai pradėjo užpuoli
mus ant Rygos. Kažkurio
se vietose vokiečiams pasi
sekę prasilaužti.

Vokiečių oficijaliai pra
nešimai pažimi, jog prie eže
rų Naroče ir Višnievo prie- 
šninko artilerijos veikimas 
ytin padidėjęs.

Vokietijos
Tvirtovės.

Vokiečiai savo tvirtovės. 
Lietuvoje k. a. Kauną, 
Gardiną, Brestą ytin bud
riai sergėjo. Visose Lietu
vos miesteliuose ir Kai
muose išlipdyti apskelbi
mai, nurodantieji kaip rei
kia elgties gyventojams 
Į tvirtovės rajoną (15 
varstų nuo gortų)
nieks be pavelijimo val
džios negali įeiti. Apsigy- 
vent tiose vietose tegali 
tik vokiečiai, Vokietijos 
piliečiai. Jei kas be pavė- 
iijimla bus sugautas tvirto
vės rajone ir per 24 valan
das ganėtinai nepasiteisins 
apie savo asmens nekaltu
mą — tuojaus sušaudysią.

Latviu Susiva
žiavimas.
Petrapilyje neseniai 

pasibaigė latvių atstovų 
susivažiavimas draugijų 
šelpiančių nukentėjusius 
nuo karės. Latvių Draugi
ja Nukentėjusiems dėl ka
rės šelpti turi 232 sky
rius. Balansas Centralinio 
komiteto sekia iki 4.351000 
rublių.

BULOTAI
NESISEKA
ACTU DIEVUI ŽMONĖS 

JAU SUPRATO, KAS 
PER PAUKŠČIAI TIE 

NAUJI LIETUVOS SVE

ČIAI: ANDRIUS BULO
TA, ŽEMAITĖ IR BULO

TIENĖ. UŽJAUTIMO 
JIEMS JAU NĖRA,ŽMO

NĖS JIEMS NEPRITA

RIA, KALĖDOJIMAS NE 
SISEKA TAI PRIPAŽĮS

TA IR PATĮS JŲ ŠALI

NINKAI.

ŠTAI KĄ RAŠO JŲ LAI
KRAŠTIS “LAISVĖ”.

“Blogai prakalbos pavy
ko New Yorke ir Pater- 
sone. Geriau butų buvę, 
jeigu tose vietose butų vi 
sai nerengta prakalbų 
Kas yra su tų miestų lie- 
tuvias reikėtų ištirti”, 
(musų pabrėžta).

IR KO DAUGIAU BE

REIKIA DEL BULOTOS!

KAD TIE “GARSUS” 
SVEČIAI BENT KELIO
NEI ATGAL Į EUROPĄ 
UŽSIDIRBTŲ PINIGŲ!

KAIP SOCUAUSTAISTEN 
GIAS PASLĖPTI NUO 

ŽMONIŲ TIESĄ.
Socialistų laikraštis 

“ Nau j ienos ’ ’ apgailestau
ja, kam “Vien. Lietuvnin
kų” rašo, jog Bulota yra 
pakviestas socialistų. Mat 
socialistai bijo, kad tokiu 
skelbimu, lietuvių laikraš
čiai nenubaidytu žmonių 
nuo Bulotos prakalbų.

Stebėtinas tų socialistų 
bijojimas žmonėms tiesą 
pasakyti! Mat jie nori ir 
čia sudrumstame vandinė- 
lyje pažuvauti..

“New

suteikia I VOKIEČIAI LABAI NEKEN-
etuvą ir 
do (au- 
vardas)

ČIA LIEKANŲ PRAVOSLA
VUOS LETUVOJE.
Vilniaus pravoslavų ar- 

chirėjus Tichon nesenai 
pranešė Sinodui apie. vokie 
čių šeimininkavimą Lietu
voje. Archijcrėjus sako, 
kad vokiečiai žiauriai el
giasi su pravoslavais ir jų 
įstaigomis. Daugumas cer- 
kvų, pasak jo, iki pamatų 
sugriauta, sunaikinta. Ne
kurtos cerkvės vokiečiai 
pavertę į arklydes. Kitas 
uždarinėjo. Ypač nukentė
jo cerkves .Vileikos apskri- 
tyj, Vilniaus gubernijoj.

RIAUŠĖS DEL PRIEŠKA-
TALIKIŠKįJ PRAKALBU
Į llaverhille, Hass. praei- 

toj nedėlioj atvažiavo laikyti 
prakalbų garsua bedievis Ley- 
den. Tik jam pradėjus kal
bėti prasidėjo salėje švilpimai, 
šauksmai, bruzdėsi s. Kalbėto
jas priverstas buvo paliauti 
kalbėjęs. Antrns bandymas 
užlipti ant ^estrados ir-gi ne
pavyko. Prakalba buvo ati
dėta sekančiam vakarui. Šį 
kartą kilo dar didesnios riau
šės. Minia norėjo sumušti 
prieš katalikišką kalbėtoją. 
Tik per užpakalines duris jam 
be pavyko paarpukti. Tuomet 
įerzinti žmonės išdaužė mies
to salės langus, kame buvo lai
komos prakalbos, supjaustė 
peiląis duris, reikalavo išduo
ti LČydeną. Tas pats buvo 
daroma ir mieste. Policija ir

BALTIMORE, MO.
Džiaugiasi “Draugu” 

dienraščiu.
Lietuviai katalikai čia džiau

giasi susilaukę savo dienraš
čio. Jis nuo seno čia buvo 
laukiamas svečias, nes socijali 
stų ir laisvamanių laikraščiai 
buvo visieins inkirėję. Nea
psiriko savo laukimuose. 
“Draugas” didelis, pigus, dai
lus, raštai gyvi. Reikia tik 
linkėti, kad dienraštis “Drau
gas” rastąsi kiekvieno namuo
se.

SVIETIŠK1U KATALIKU 
INTELIGENTU 

SVARBA.
Juo daugiau mes turė

sime pasaulinių, kurie stos 
npginirae Katalikų Baž
nyčios nuo užpuldinėjimų 
per Jos priešus, juo giliau 
katalikų tikėjimas įleis sa
ro šaknis. Pasauliniai gali 
geriau prieiti prie žmonių 
ten, kur kunigai negali.

' i
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A. 31 ŠIE
Sulig nutarimo Susiv. L. katalikai. Kiekvienas, kuris

brangina Susivienijimą ir 
geidžia jam kloties, pats pri
valo darbuoties privalo sten 
gties pirmų pirmiausia pa
dauginti skaičių sąnarių. 
Dabar prie Susivienijimo 
priguli su viršum 10,000 
lietuvių. Jeigu dar prieš 
Seimą kiekvienas iš tų 
10,000 pasistengtų prikal
binti dar vieną tai musų 
būrelis jau turėtų 20.000 
sąnarių. Pašvęskime dau
giau laiko labui organiza
cijos, kuri mums taip daug 
žada, kurioje musų viltis!

Sutraukykime retežius ne
rangumo ir visi uoliai sto
kime prie darbo. Parodyki
me pašaliui jog mumyse 
dar neužgeso būdas dvasia 
musų prosenuolių, jog mu
sų gįslose dar teką lietu- 

Artinasi Susivienijimo i viskas kraujas. Pasišvęski-

R. K. A. 31 Seimas įvyks 
Philadelphia, Pa. šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, 
326 Wharton st.Jis prasi
dės pirma utarnyka birželio 
mėn. 6, 7 ir 8 d., tad visos 
gerb. kuopos malonės pra
dėt rengties prie 31 seimo, 
pienotvarkies bus praneštą 
vėliau.
.. Su pagarba,
....................K. J. Krušinskas,

Prez.

PRIE BUSIAN
ČIO S. L R-K,

Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje Seimas. Visi no
rėtų, ydant jis turėtų kuo- 
didžiausį pasisekimą, kuo- 
daugiąųsiai nuveiktų, kuos- 
kaitlingiausiai dalyvautų ja
me visi Amerikos .lietuviai

mime dėl idėjos. Gelbėki
me tėvynę. Darbuokimies 
Dievo ir tautos naudai. 
Tvirtinkime didžiausią lie
tuvių organizaciją.
. .. Kazys J. Krušinskas, 
Prezidentas S. L. R. K. A.

SLRKA ia

NUO DIENRAŠČIO 

“DRAUGO” ADMINIS
TRACIJOS.

Pakeitus savaitraštį 
“Draugą” į dienraštį bu
vusį savaitinį ‘ ‘ Draugą ’ ’ 
S. L. R. K. A. organą pava
dinome “Savaitinis Drau
gas”, kuris eis vietoje sa
vaitraščio “Draugo” S. L. 
R. K. A. sąnariai užsimokė
ję į Centrą 10c. pridavę sa
vo adresą Centrui, gaus 
“Savaitinį Draugą” dykai, 
t. y. už savo mėnesines 
duokles “Centro Lėšoms”.

Dienraštis ‘ ‘ Draugas ’ ’ 
yra visai atskiras laikraš
tis, sąnariai neim antyje 
'Savaitinio Draugo”, kai
po organo, turi mokėti už 
dienraštį $3.00, kaip ir vi
si kiti. Atpiginimas yra. 
vien tik tiems, kurie ima 
savo organą “Savaitį Drau
gą”.

Delto S. L. R. K. A. sąna
riai, neužsimokėję už dien
raštį, tegaus savo organą* 
“Savaitinį Draugą”.

Kurs iš S. L. R. K. M. 
sąnarių gyvenančiųjų Su
vienytos Valstijos, bet ne 
Čikagoj, norėtu turėti dien 
raštį, tam me3 atiduodame 
dienraštį pigiau kad gauti 
dienraštį jį beturi primo
kėti tik 2 dol. į metus.

Pinigai už dienraštį yra 
geriausiai siųsti per kps.

RUOŠKIMĖS PRIE 
SEIMO.

si vieni jmo. Nors jis brangiai 
atsieitų Susivienijmui, bet vi
suomet apsimokėtų, nes daug 
musų brolių susiorganizuotų į 
kuopas SLRKA. ir medžia
giškai ir dvasiškai juos su
šelptų, ir ištrauktų nuo sve- 
timtautiškų visokių “ Insur
ance company’jų” išnaudoji
mo. Daug musų brolių neži
no visai šios garbingos orga
nizacijos, kokiu yra SLRKA. 
Gyvendami po mažus mieste
lius, ypač mainų distriktuose. 
Keli metai atgal aš važi ne
jausi Pensylvanijos Valstijoj 
minkštų anglių distriktuose, 
ieškodamas sau tinkamos vie
telės apsigyvenimui. Daug 
miestelių apvažiavau ir daug 
kų patyriau iš musų brolių 

"veninio. Daugelis nusiskun
dė, kad jei yra prigulėję prie 
‘‘Insurance Co.” ir mokėję po 
kelis metus, bet kada sirgo, tai 
niekad pašelpos negavę. Sa
ko, kalbos nežinom gerai, su
sirašyt negalim, tokiu budu ir 
lieka nuskriaustais. Bet to
kių užtikau daugybę ir, nevie
nam miestelyje, bet keliuose. 
Tie musų broliai ne tik kenčia 
medžiagiškai, bet ir dvasiškai. 
Jiems reikalingi yra katlikiš- 
ki laikraščiai ir geros knygos. 
Taigi keliaujantis agentas 
tvertų kuopas dėl SLRKA. ir 
galėtų atstovauti visus katali
kiškus laikraščius ir juos sklei 
sti tarp musų brolių gyvenan
čių mažose kolonijose. Musų 
katlikiškų laikraščių leidėjai 
turėt paremti toki keliaujantį 
agentų, ir tuomi gal apsieitų 
pigiau dėl Susivienijimo. To
kiu budu mes nuveiktum daug 
gero dėl musų organizacijos, 
ir visos katalikiškb visuome
nės.

Brangus draugai, musų kaip
sykio tokia OTfęaninart.p* iv y-
ra, kad gelbėt savo viengen
čius, kaip medžiagiškai, taip ir 
dvasiškai, o iš to bus nauda 
mus visai katalikiškai viuome- 
nei.

J. Juevičius,
‘123-čios kp. Rašt.

Berods, apie porų straips
nelių tilpo organe ‘‘Drauge”, 
raginant kuopas ir veikėjus 
ruoštis prie ateinančio S. L. 
R. K. A. Seimo, kurs bus Bir
želio m., š. m. .Tau butų lai
kas plačiau apkalbėti organe 
“Drauge”, apie visus musų 
organizacijos reikalus. Rodos, 
viską mes jau atlikę savo or
ganizacijai, nieko daugiau jai 
nestokoja. Bet arčiaru prisi 
žiurėjus, pamatai, kad vis dar 
šio to trūksta, ir tenka išgirs
ti nuo draugų neužganėdini
mų.

1. Reikėtų patobulinti, arba 
geriaus sutvarkyti pašelpų se
kančiai, ligonis, išsirgęs dvi 
(2) savaiti, gautų už abi pa
šelpų užmokėt. Jeigu sirgtų 
tik vienų savaitę, tai už tų uo
gai gauti pašelpos, nes viena 
savaitė nesirokuojn, tik išsir- 
gus dvi savaiti turi už abi 
gaut pašelpų. x

2. Rinkimas Centro Valdy
bos, turėtų būt įvestas balsa
vimu visų Susivienjimo narių, 
ne vien kuopų atstovų (dele
gatų) seime. Pirma turi būt 
nominuojami tinkami kandi
datai į Centro Valdybų per 
apskričių delgatų suvažiavi
mus arba per kuopų susirin
kimus. Vėliaus visi nariai su
sirinkimo balsuoja išnominuo- 
tus kandidatus “referendu
mu”. Kurie kandidatai gaus 
(langiau balsų, tie užims savo 
vietas Centro Valdyboj. Toks

Nepamirškite atsivesti naujų 
sąnarių. Kalbinkite savo drau
gus, išaiškindami jiems, kaip 
naudinga prisidėti prie tos 
draugijos.

Su pagrba,
A. S. Vaitkus,

, 94 kp. Raštininkas.

4 kuopa SLRKA. balandžio 
16 d., 2 vai. po pietų T. P. 
Križanauskio bute laikis su
sirinkimų. Kviečiame atsilan
kyti, naujų narių atsivesti ir 
kas neužsimokėjęs visų mo
kesčių — užsimokėti^

T. P. Križanauikas,

SLRKA. 1G4 kuopa, nedalio
je, balandžio 30 dį antroj vai. 
po pietų laikis mėnesinį susi
rinkimų. .(Tinker Hali, Main 
str., So. Manchester, ConnĮ), 
Geistina, idant visi sunarni 
kuoškaitlingiausiai atsilanlįy 
tų.

P. Ąnbrasas, pirm

121 kuopajSLRKA. balaiil. 
16 d., 12 vai po pietų lailys 
mėnesinį suslinkimų. Ne 
mirškite atlankyti ir kifus 
pakalbinti.

Ant Krasauskis

Monessen, ’aP., 145 kmpa 
SLRKA., balndžio 16 dinų, 
3 valandų popietų laikys/ber- 
taininį susirikimų. Sutrin
kimas bus L.VarkevičiaiE bu
te. Paskatirite kitus / atsi
lankyti.

L. Markevičiui, rašt.

t

SLRKA. 146 kuopa Spring 
Valley, III., balndžio 16 d., lai
kys bertaininį susirpkima. At. 
silankykite kuoskaitlmgiausiai 
Bus daug svarstyta svarbių 
klausimų. Kas negavo knygų 
išleistų Susivienijimo per šių 
susirinkimų gausite.

Kuopos raštininkas

SLRKA. 57 kdopos Exeter, 
Pa. balandžio 16 dienų Jurgio 
Žvirblio svetainėje bus susi
rinkimas. Pradžia 2 vai. po 
pietų. Kviečiame atsilankyti.

Knopso raštininkas

Balandžio 16 d., 1916 m., 77 
kuopa SLRKA., 2 vai. po pie
tų svetainėje Mikolo Janule- 
vičiaus rengia susirinkimų. 
Kviečiami visi atsilankyti. 
Nepamirškite naujų narių sn 
savim atsivesti.

A. Kotkevičius, rašt.

Ashley, PaP. 69 kuopa S. 
L. R. K. A., balndžio 16 d., š. 
m., 2 vai. po pietų kviečia su
sirinkimų (103 So. Main str.) 
Bus kalbėta apie daugelį svar
bių dalyku. Kviečiame nepa
tingėti atsilankyti.

Kuopos ratšininkas.

SLRKA. 63 kuopa balandž. 
16 d., š. m., vokiečių katalikų 
parapijos svetainėje 2 valandų 
po pietų laikys mėnesinį susi
rinkimų. Malonėkite visi kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti. 
Pakalbinkite naujų narių prie 
musų kuopos.

Kaspcravičia, rašt.

SUSIV. Uff.flYMO-KATALIKy AMERIK. KUOPĮJ 
) įSEKRETORlĮJ ANTRAŠAI.

Kp.

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

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk bizni su banka, 
KURI YRA BANKA

1 v,i

Seniausia, didžiausia 
vakarus nuo Stock Vardų.

Peopbs Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashland An. Ir 47 gitrSs.

štotilus arti $6.000 000 

Po nlstijos priežiūra.

ir stipriausia banka f

SUS-MO L. R. K. A. 

BAIKALE!

Siuoini pranešu Bostono 
apskričio kuopoms, kad tre
čias apskričio kuopų susi
važiavimas balandžio 19 d. 
1916 m., Worcertefy, Mass.

Visos kuopos malonėkit 
prisiųsti savo atstovus. Dic 
na patogi — visoje valstijo
je šventė. Geistina butų su
laukus kuodaugiųusia at
stovų, nes jau arti seimas 
ir mes galėtumėm išanksto 
nuosekliau pagalvoti apie 
jo reikalus. Sesijos prasidės 
12 valanda po pietų, bažny
tinėje svetinėje No. 29 Wo- 
vcrly st.

J. M. Vieraitis,
Pirmininkus.

KUOPŲ SUSIRINKIMAI.
SLRKA. 28 kuopa laikys ber
taininį susirinkimų, 16 d. ba
landžio 1916 m., p. A. Moc- 
kaičio salėje. Visi sąnariai 
malonėsite susirinkti ir už
simokėti mėnesinius mokes
nius. Taip pat meldžiu ir 
naujų atsivesti prisirašyti

Teofilė Motiejuniulė.

sekretorių, kuris paliudija, rinkimas Centralės Valdybos
kad esate SLRKA. narys ir 
visad reiki pažymėti prie 
kokios kuopos priklauso. .

“DRAUGO.” ADM.

bus legališkas ir tinkamesnis, 
negu ligšiol kad buvo.

AVestville, 111., SLRKA. 94 
kuopa laikys savo bertaininį 
suirnkiiną 16 d. baland., 1916 
m., tuojaus po pamaldų, baž
nytinėje svetainėje.

Malonėkite visi atsilankyti.

1 Joib Kučinskas, 238 Slocum avė. Kingston, Pa.
2 F. snkevičius, P. 0. Box 436, Forest iCtv, Pa.
3 Ig. Įleiunas, 131 Onelle PI. Elizabeth, N. J.
4 T. Jtžanauskas, 102 E. Centre st., Shenandoah, Pa,
5 J. įhiušauskas, P. O. Box 143, Forest City, Pa.
6 A. banavičius, 329 River st., Plymouth, Pa.
7 J. Tacevičius, 187 N. Main st., Pittston, Pa.
8 J. ^tvilas, 3718 Burrvell avė., Cleveland, O.
9 J. Savičius, 583 Ilollister st., Bridgeport, Conn.

10 -T. ijėll, 318 Earp str., Philadelphia, Pa.
11 M. Taitis, 68 Congress avė., AVaterbury, Conn.
12 V. Himnas, 1700 AY. Spruce st., Shamokin, Pa.
13 J. -Ulevičius, 658 AY. Saratoga st., Baltimore, Md.
14 V. ifeius, 2614 Carson st., Pittsburgh, Pa.
15 J. žfe, 3339 S. Emerald avė., Chicago, Iii.
16 A. Ifvičius, 1744 N. Iloyne avė., Chicago, III.
17S. Pižs, 462 E. South st., AVilkes - Barre, Pa.
18 L. liekas. 16 Moucli Cliurch str., Tamaqua, Pa
19 J. Vulis, 221 Proskut avė., Narthampton, Mass:
20 D. Rinas, 3118 Belgrade st., Philadelphia, Pa.
21 A. Ižis, 242 W. Broadway S. Boston, Mass.
22 V. Iiskas, 616 Suinmer st., AYes Lyan, Mass.
23 Matūiutnaitis, P. O. Box 197, Hastings, Pa.
24 J. L'evieius, P. O. Box 617 Minersville, Pa.
25 S. Kįauskas, 15 Chnndler st., Mincrs Mills, Pa.
26 M. (Ikevičius, 46 No Name Pound, Levviston, Me.
27 Kun-Dumčius, P. O. Minersville, Pa.
28 T. Jtjunaitė, 303 AValnut st., Luzerne, Pa.
29 A. Gskas, Cumbola, Pa.
30 A tika, 1807 N. Main st., Scranton, Pa.
31 A. Luskas, 210 E. Sauth st., Mahanoy City, Pa.
32 K. lAuskas, llunter st., Ansonia, Conn.
33 J. Čfe, 10806 AYahash avė., Chicago, III.
34 M. Has, 835-7 AY. Liberty st., Cincinati, Ohio.
35 K. maras, 408 Tabor st., Pittsburgh, Pa.
36 A. 1$, 184 New York ave„ Nevvark, N. J.
37 J. Glskas, P. O. Box 56, ’Oregon City, Ore.
38 J. Afekas, 234 — 3rd st., lloinested, Pa.
39 A. -likus, 6329 S. Eairfield avė., Chicago, III.
40 P. Kius, 298 So. Catherine str., Shenandoah, Pu.
41 JurJeksa, 14 Milbury str., AVorceater, Mass.
42 K. 1 įskas, 59 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.
43 J. Ijskas, 16% AVcschester avė., Porchester, N.Y
44 K. 75 River st, Haverhill, Mass.
45 J. 1 nauskas, L. P. O. Box 13, Poųuonoek, Conn.
46 V. i lis, 751% Main st., Sugar Notch, Pa.
47 S. 1 cevičius, 546 VY. 2nd st., Mt. Carinei, Pa.
48 J- H«, 1427 — ‘4Htb str., Cicero, III.
49 J. nius, 237 S. 8th st., Reuding, Pa. 

ia, 2012 St. Clair avė., Cleveland, Ohio. 
laitis, P. O. Box 73, Silver Creek, (’a 
<aitis, 134'Franklin st., Lavvrence, Mass. 
a, 1209 Oneiga st., Shamokin, Pa.
:is, 1429 llnmilton avė., Grand Rapids, Mieli 
čius, P. O. Box 53, Berniee, Pa. 
s, lll'Inslee st.„ Brooklyn, N. Y.
1062 AVyoming avė., Exeter oBro, Pa.

įkas, 2 Bazei st., Curtis Bay, Md.
O. Box 198, Gallttzin, Pa.3. Begalo vi a reikalingas j Kas neužsimokėjęs visų mo- 

;eliaujantis agentas, dėl Su- kesčiųtepMsistengia užsimokėti

50 M,
51 A.
52 V.
53 P.
54 M.
55 S.
56 S. 1
57 I- (f
58 A.
59 P. P
60 P i s, 20 E. 25th st, Buyonne, N. Y.

61 J. Ignatavičius, 222 Dixon str., Duryea, Pa.
62 J. Adamavičius, 923 High avė., Sheboygan, Wis.
63 J. Kasparavičius, P. O. Box 945, Struthers, Ohio.
64 J. Tataraitis, 1 W. Buss ai., So. Bethlphem, Pa.
65 V. Sasnauskas, 228 River st., Paterson, N. J.
66 V. Bražinskas, 109 Inslle PI., Elizabetli, N. J.
67 P. Jurkus, 1838 AY. 46th st., Chicago, III.
68 J. Gataveckas, 12 Hotckis st., Nagatuck, Conn.
69 A. Malinauskas, 103 S. Main st., Ashley, Pa.
70 S. Malinauskas, P. O. Box 586, Old Forge, Pa.
71 P. Valiūnas, 21 Congress avė., Waterbury, Conn.
72 A. Krasnauskas, 11 River st., N. AYaymouth, Mass.
73 P. Marčiulionis, P. O. Box 4, Hudson, Pa.
74 Ig. Mačiulis, P. O. Box 126, Shaft, Pa.
75 Br. Petrauskas, Wanamie, Pa.
76 A. Laugžemis, P. O. Box 5, Cannerton, Pa.
77 A. Katkevičius,, 34 Rayrnon str., Luzerne, Pa.
78 A. Aria, 118 Sinnnons st., Dubois, Pa.
79 J. Vasilius, P. O. Box 101, Glenlyon, Pa.
80 J. Misleris, P. O. Box 46, Elnon, Pa.
81 J. Kudirka, 300 Lenox st., Nomvood, Mass.
82 J. Bartinkas, 1608 So. 7th st., St. Louis, Mo.
83 K. Kumpikis, 1062 Hollow avė., Scranton, Pa.
84 A. Aleškevičius, 94 Britania st., Meriten, Conn.
85 M. Šiaučiuvienas, 4628 Marshfįeld avė., Chicago, III.
86 V. Miglinas, 829 Sherman avė., Portage, Pa.
87 P. Bajoras, 1321 Carsell st., N. S. Pittsburgh Pa.

„ 88 Kun. M. J. Kazėnas, 318 Fifth st., Donorą, Pa.
„ 89 A. Pateckis, 234 Park st., Hartford, Conn.
„ 90 J. Sergalis, 25 Tamarakin st., W. Hazleton, Pa.
„ 91 B. Šaliunas, 866 Bank st., AVaterburv, Conn.
„ 92 J. Kižys, P. O. Box 70G, Bentleyville, Pa.
„ 93 J. Skirmontas, 27 N. Union st., Easton, Pa.
„ 94 A. S. Vaitkus, P. O. Box 43, "AVestville, III.
„ 95 J. Tuliauskas, 202 Trov st., Dayton, Ohio.
„ 96 J. Velicko, P. O. Box 208, Oilberton, Pa.
„ 97 O. Sideravičiutė, 109 Newbery st., La\vrence, Mass.
„ 98 J. Vieraitis, 12 Tatman st., AVorcester, Mass.
„ 99 M. Gurinskaitė, 3347 Auburn. avė., Chicago, III.
„ 100 J. Lobikis, 2139 AY. 24th str., Chicago, III.
„ 101 D. Šulskaitė, 2002 String st., Chicago, III.
„ 102 B. Jokubauskas, P. O. Box 43, Duquesne, Pa.
„ 103 A. P. Širvinskas, 93 AYatkins st., Roehestcr, N. Y.
„ 104 S. A. Bajorinas, 22 Temple st., N. Adams, Mass.
„ 105 K. Jokūbaitis, 822 AVashington avė., Broddock, Pa.
„ 106 D. Narmontaitė, 110 King st., Nevv York, N. Y.
„ 107 K. Pranulis, 827 Bank st., AVaterbury, Conn.
„ 10S M. Miliukas, 416 Hoopcr st., Brooklyn, N. Y’.
„ 109 J. Poškus, 40 AVoodland st., Ncw Britain, oCnn.
„ 110 A. Baronas, South st., Athol, Mass.
„ 111 A. Vitkus, 3827 Eir str., Idiana Harbor, Ind.
„ 112 J. Mickunas, P. O. Box 255, Cuddy, Pa.
„ 113 J. Galiekienė, P. O. Box 5(44 AVilburton, Okla.
„ 114 K. Kalėda, 110 Pine st., Rliones, Pa.
„115 K. Strumskis, 37 Duffiekl st., Brooklyn, N. Y.
„ 116 V. Zavarskis, 507 East str., New Ilaven, Conn.
„ 117 P. Valukevičius, P. O. Box 12, Midloport, Pa.
„ 118 St. Kavaliauskas, P. O. Box 428, Girardville, Pa.
„ 119 K. Kudrota, P. O. Box 214, Manchester, N. H.
„ 120 J. Stanionis, 60 Germanian avė., Jersey City, N. J.
„ 121 Pr. Krasauskas, 116 South 17th str., Springfield, III.
„ 122 A. Valiukonis, P. O. Box 241, Laupurex, Pa.
„ 123 J. Jasevičius, P. O. Box 127, Dorrisville, III.
„ 124 J. Šimonis, P. O. Box 421, AVilinerding, Pa.
„ 125 J. Mickus, P. O. Box 321, Export, Pa.
„ 126 Rev. P. Gudaitis, 307 Pine st., Taniaųua, Pa.
„ 127 A. Vnisiauskas, 63 Portland st., Combridgc, Mass.
„ 128 A. Leonavičius, 3416 V. st., So. Omaha, Ncbr.
„ 129 A. Laurinaitis, P. O. Box 17, Tolleston, Stn. Gary Ind 
„ 130 J. Kralikas, P. O. Box 473, St. Clair, Pa.
„ 131 V. Veisengoff, P. O. Box 572 Luke (AA’esternport) Md 
„ 132 J. Pranaičiutė, 3456 Richinond st., Philadelphia, Pa.
„ 13.1 J. Stankus, P. O. Box 106, Vanlergricfft, Pa.
, 134 F. Povilonis, 120 Grand st., Brooklyn, N. Y.
„ 135 P. Lukoševičius, 85 N. 4th st., Brooklyft, N. Y.
, 136 J. Jakaitis, 711 — 24th st., AATatervlict, N.. Y.
, 137 J. Balčitis, 617 Ifulin st., Rockford, TU.
, 138 K. Smigelskis, 2102.Carson str., S.S. Pittsburgh, Pa.
, 139 K. Stanis, 155 Ferry st., Konto n Sta., Portland, Ore.
, 140 K. Kodišius, Box 14, Carbondnle, Po.
, 141 Tadar Cauble, 66 Porte st., Broekton, Mass.
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142 J. Radzevičius, 1530 E. 36th str., Cleveland, O.
143 T. Dravinskas, 57 Battrey st., N. Abington, Mass
144 Kun. J. lnčiura, 324 Ridge st., Freeland, Pa.
145 L. Norkevičius, 241 Reed avė., Monessen, Fa.
146 J. Gruodis, P. O. Box 438, Spring Valley, III.
147 A. lvliaršis, 71 AVilliams st., AVallingford, Conn.
148 A. Nokutis, P. O. Box 156, Earlington, Vt.
149 A. Tainkutonis, 15 — 155tli st., Hainmond, Ind.
150 P. Šopis, 133 Edgewood, Waterbury, Conn.
151 A. Šlikas, 110 Main st., Westville, III.
152 J. Norkeliunas, 293 Dufresne st., Montreal, Canada.
153 A. Čerbauskas, 45 Dexter st., AViles - Barre, Pa.
154 Ig. Navickas, 246 N. Root st., Aurora, III.
155 A. Virpša, 1129 Svetland st., Scranton, Pa.
156 V. Marazas, 937 Oakland, st., Charleroi, Pa.
157 J. Kilas, 12241 Emerald avė., W. Pullman, III.
158 Agota Sutkaičiutė, 1910 Carson str., Pittsburgh, Pa.
159 V. Urbanavičius, P. O. Box 134, Lopez, Pa.
160 J. Jakubka, 2850 W. 40tli st., Chicago, III.
161 B.Stumbras, P. O. Box 405, Collinsville, III.
162 A. Rutkauskas, 89 Emerald avė., Garner, Mass.
163 P. Mulevičius, 6329 So. Fairfield avė., Chicago, III.
164 J. Abraitis, P. O. Box 9, Maucliester, Conn.
165 J. Svetulevičius, 201 John st., Harrison, N. J.
166 J. Norkūnas, P. O. Box 62, Midleboro, Mass.
167 A. Juškus, 31 Glenwood avė., Bingamton, N. Y.

, 169 I. Stundža, 2401 Dace st., Sioux City, Io\va.
, 170 S. Iteyšis, 336 — 19tli str., Niagara Falls, N. Y.
, 171 K. Abyshell, 293 Greeley avė., Detroit, Mich.
, 173 A. Indriūnas, P. O. Box 1, Gibbstoįvn, N. J.
, 174 V. Banaitis, 209 N. 5th st., Brooklyn, N. Y.
, 175 J. Januška, P. O. Box 33, Bedjord, Ohio.
, 176 Kun. J. Martišiunas, 139 Cedar st., Indiana Harbor 
„ 177 Ona Vasiliutė, 1349 E. Lincoln st., AVaukegan, III.
„ 178 S. Daunora, 695 Edgewood avė., Akron, Ohio.
„ 179 J. Bendikas, 1001 N. 9tli st., E. St. Louis, III.
„ 180 A. Kunickis, P. O. Box, Alliance, Ohio.

SLRKA. Raštininkas.
J. S. Vasiliauskas.

Draugijų Reikalai
ŠVENTO ANTANO DRAUGI
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio- Į 

tis, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur | 

ba, 1416 So. Park are.
Protokolų raštininkas, Auta* 

nas Samoška, 1230 So. Vietoria 
St.

Finansų, raštininkas, Jonas 
Jakšys, 1327 So. Vietoria st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys. 
1327 So. Vietoria st

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia, 1326 

So. Vietoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So. 

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 

1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur- 

gis, P’,27 So. Park avė.
Knygius Pranciškus Kaptu- 

rauskas, 1321 So. Vietoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek

vieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po pietą. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimui
Tuojau įtrink 0-ro Rlchter’lo

. PAift*EXPELlER
Nuo 50 metų nesuvadžio.i antis ir letuv- 

nikų numylėtas nąrninis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

»♦ Wa9blngton Street, New York, N. V.

GERA PROGA!
?•kalboi y

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų 

plačią visuomenę su lietuvių tavta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemptoris tik 10 e. galima 
gauti pas:

KUN. J. J. i KAtLAKĮ,
324 Wharton st., ^ILADELPl

arba į
“DRAUGO*’

1800 W. 46th st.,

Gramatika angliškos 
mokytis be mokytojo (apda
ryta) ..........................

Valką Draugas arba kaip S
mokytis skaityti ir rašyti
be mokytojo............................. 16c ”

Naujus Budas mokytis ra- *•;
g Syti be mokytojo ..................10c

Aritmetika niokiniinuisi 
rokundą, su paveikslais (ap
daryta) .................................. 36c

11.00 g

Viso —11.60 || 

Kas atsiųs iškirpęs litą ap- A 
arsinima iš “Draueo” ir lt

PA

fGYNE,
CHICAGO,ILL.

IC1

garsinimų iš “Draugo” ir t-t 
$1.00 per monoy orderį, tas £ 
gaus visas 4 knygas 60c. pi- 
ginu- #

P. Mikolainis £
R. F. D. Route 2,

HUDSON, N. T. f

skas, 112 N. Greene st., Bal- 
timore, Ma.

Kąsięrius, — Pranas Burba, 
458 Main st., Echrardsville 
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai'. — J. Stulgai- 
tis, 140 So. Mea<U St., Wil 
kes-Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass. 

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. 
Jakaitis, 41 Providenoe st., 
Worcester, Mass.

Knygius, — kun. S. J. Struc- 
kus, P. O. Plymouth, Pa. 

Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt 
st., Chicago, UI.

SENIAUSIA TAUPYMO UAIKA CHICĮGOJE

THB HIBERNIAN
BANKING AS59CI

(KUSTA 1687 M
PIETVAKARINIS KAUPAS LA SALI

LTION

IR ADAM ST.

TAUPYMO DERARTAM
Priimam Bepozitsa pradedant nao VIŠI 

Kiša, až knrisos mokam 3 nvoiunčiss aut 
daio kas pašė metų.
AtdAn* totatoc Va

<LElO ir daa 
»fį prid«-

akaęais nuo 6-tos iki 8-tos val.^asro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes aut komisijos ; tolektaoj* 
randas ii' prižiūri propertea? parduoda geros yert^norgičiujM 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (prapef

Vyriškų Drabužių Išpardavirts

JUS GALITE ISAUGITI
PLAUKUS

PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

SEKANČIOS KNYGOS 
GALIMA GAUTI S. L.
R. K. A. KNYGYNE:—

1. “Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2, Chrestomatija” — 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” —
Freeman;

4. “Lietuviai Amerikoj”
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” —
Astrauskis;

7. “ Kražių skerdynė” — 
kun. Žilinskis;

8. “Diedai ir Gražina’
- Mackaus; CHICAGOS I APSKRIČIO

Ant aplikacijos turi būti S. L. R. K. A. ADRESAI 
kuopos antspauda, ir para- Pinu. a. J. Sutkus, 6321 
šai viršaičių ir krasos s0. Fairfield avė., Chicago, 
ženkleliu už 10c. m.

Kun. S. J. Struckua. Rašt. J. J. Palekas, 4629
------------------- S. Paulina, st., Chicago, IU

SUSI V. LIET. R.-KAT. AM., Ižd- J- Zakaa> 3339 So-

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% 
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį v 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augšč 
ji ir’ neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $5 
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chio,

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vak b

sų pi- 
nuo 
Nau 

$4.

rti

1 os

III-

Ar slinka jums mm kai?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? 

užkrėsti kokias nors ne sveiki 
limpanti jie?

A.r randus plaiskotps. niežas odos galvos.

tal stenkitės apsauguoll jos. Ūžsakykcte 
i’uostrota knygute jusu prigemtfį kalba: 

"TEISYBE APIE PLAUKUS,’’
Pamalta europes garsingo specialisto, 

kurioje ran<l ,s įvairios žinios:
Gražybe pla'u'.Cu.—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. P.i slinkimo plauku
Ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatų ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penkius sava- 
lis turėti gražins plauku.-;—žili j.laukual. 
—Burzda.—ir dekavoribs nuo ulgnacdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CAI.\ ACLTIA sulaiko i-iinkiiniį 
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus ['jį 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstas sykiu su justi antrašu. 
Męs išsiučeino kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute "Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėto žemiau atspau
sta kuponų ir sjuskete aianden.
Union Laberatory, Box 337, Union, N. Y. 
'JNiON l-ABOFIATORY,

Box 637, Union, N. Y.
I-Tučlu i dedamas 10 centu dnl apmo

kė limo k-i.’tu persiuUmo, meldžiu išsiųsti 
■:.”i luj-ius jusu dnleririi dėžutė Calvacura 

N. 1 ir k,,;, guro 'Teisybe Apie Plaukui."
> Pasiuskcte t?j kiu kuponu su jusu antrašu.)

Ar
ūmais ir

VISIEMS LIETUVIAMS Iš DAUGELIO 
MŪSŲ KNYGŲ PAS IULOME SKAITYTI

IR PLATINTI ŠIAS,
14 Antanukas. Viena dailiausiųjų Boleslavo 

Prūso apysakų............................................................. 15
38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy

sakaites ...............................   43
intalpa interesuojanti, .......................................... 75

62 Fabiolė. Arba Bažnyčia kr ikombuose, .... 1.00
68 Gyvenimas Ge. vaitėd .. ....................................... 50
69 Gyvenimo Pamatai ..................................................10

82 Huckleberry Finnas .................................................. 75
85 Šatrijos Raganos apysakėlės ................................

128 Klaida. Origirrliška apysaka iš lietuvių gy
venimo, ..................... ........................................$1,00

147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis..........................50
159 Maldos Galybė............................................................35
163 Matulė Paviliojo. ........................................... 40
174 Ponas Tvardauskas....................   40
197 Oliveris Twistas....................................................$1.00
201 Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lieti va XIV

amžyje....................................................................... $1.00
Ta pati audimo apdaruose ............................... $1.25

201 Pasaka apie kantrią Aleną, . .20
238 Pūščios Dvasia............................... .. ........................50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdelis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono

logų rinkinys......................................   50
358 Draugas. Vieno veiksmo drama............................10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie

name akte .................................................................. 15
394 Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis

scenai vaizdelis .........................................................15
398 Katriutė. Triveiksmis dramos paveikslėlis .15
401 Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose,............15
414 Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis .10
502 Valkata. 4 veiksmų drama..................................... 35
509 Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo

komedija ..................................................................... 10
525 Dainos kun. Vienožinskio........................................ 15
522 Aureolė.................................  10
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio.............................. 75
566 Meilė, Poema............ .................................................. 15
635 Dangus.................................................................... 50
641 Gamtos istorija Pagal P. Bart. Vertė Dr. A.

Bacevičia........................................................ «... .50
703 Ethnologija, arba Istorija apie žemės tautas. 2.10
708 Istorija abelna......................................................... 1.10
710 Istorija Suvienytų Valstijų. .... .................... LQ0
735 Lietuvos Istorija. .... .................................... -25
759 Rašto Istorija............................................. 1.90
790 Ar F-istus turėjo brolių ir seserų?............... 5
809 Evoliucija u« Revoliueija. ................................. 49
819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga? .1P

VALDYBOS ANTRAŠAI:
Prezidentas, — K. Kmšina- 

kas, 59 Teneyck st., Brook
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River artL, 
Waterbnry, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau-

Emerald avė., Chicago, III. 
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So.

Fairfield avė., Chicago, 
Dl.

P. P. Petrėnas, 422 Is- 
laud avė., Rockford, UI.

a

EXTRA.
Labai pigiai parsiduoda 

automobilius. Atsišauk it tuo
jaus po No. 835 — 123rd st., 
West Pullman, III.

11—14

Kas nori turėti dailius dra
bužius arba iščystyti nešva
rius — tesikreipia pas Stan
ley Sakalas, 4935 W. 14th str., 
Cicero, IU.

PRANEŠAME GERB. 
SHEBOYGA- 

NECIAMS.
Pas J. Mickeliunų, Liet. Bu- 

černėj, kuri vadinas Chicago 
Market Co. galite gauti kas 
dieu Dienraštį “Draugą” ir 
užsirasytiant metų Dienraštį 
ir Savaitraštį ir knygų iš 
“Draugo” knygyno.

REIKALINGI DARBININKAI
Į foundry — ciperiai. Ge

ras mokesnis. Atsišaukite 
tuojaus.
American Brakes and

Foundry Co.
lst Street & 14th avė. 

Melroso Park, III.

,» „ _

CORK TIP CIG.
Tūkstančiai 

Ruko

KTTES

o*'
Kodėl?

M. R. KALINAUSKAS,
Katalikiškų laikraščių agentas 

Lankosi po Suv. Valstijas.
Per jį galima užsirašyti Dien
raštį ir Savaitraštį “DRAU
GĄ” ir užsimokėti prenume
ratą. Taipgi užsiprenumeruo
ti “Žvirblį” ir kitus katalikiš
kus laikraščius.

“Draugo” Administraci 
ja ir Knygynas atdara nuo 
8 vai. ryto iki 6 vai. vakare. 

Utarninkais, ketvergais
ir subatoms iki 8 vai. vak. 

Su Redaktorių galima
pasimatyti nuo 5 iki 6 vai 
vak.

‘Draugo” Adm. st.,

DIDELIS BARGENAS.
Priverstas parduoti 30X125 

lotą. Parduosiu labai pigiai kas 
atsišauks greitai:

Leonard Butkievicz,
13^7 W. 47th st., kampas T.oorais

i©
.flSAREUES

CORK TIP'

Tabak- Geriausias 
Sujau’4 — Puikus

, Skonistepaprastas 
Rukyrf Vėsus 
Kvepėjj— šiaunus 
Padar.V- Tobulas 
PARsi)A VISUR 

Kupąackvienarne
ilyje.

Geri (nigų arba 
pi dovanų.

Rašykite pr( dovanų kataliogo

Nebopartment
95 First Srtey City, N. J.

P. Locilkrd Co.1. E*:.. . . ITO.

Coffee MilI.
140 whol« eoupons.

f
II»hw>y Automatic 

Ligbter. 75 T? holocou pono

G

K.

*0

Aca Eight-day Alanų 
Clock. 2/S who!oeoupona

822 Lietuvių Tautos Memorijalaa.................................10
827 Patrimpo laiškai................................................. .45
843 Tiesos Žodis Socijalistams. ..;.............................. 10
915 Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2.00 
917 Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir

Kova Su Jais........................................................ 19
930 Katekizmas apie Alkolį............................. .. . 5
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas. .. .... ..... .40
935 Saliūnas. ................................................... 5
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamota, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos......................... .... .95
959 Apsvarstyk! .........................................................  .5
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų motų .............. 3.50

988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose $5.00 
1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo .30 
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje įdedamos .2 
1095 Vienuolinė Luomą.................................... .... -5
1099 Krikščioniško Mokslo Katekismas,...................... 15
1100 Krikščioniško Mokslo Kateklzmaą dalis IL J5 
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurio nori

laiku pramokti angliškai ...........................................29
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .75 
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū

das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per save be pagelbos mokytojaus.....................1.25
Su audimo apdarais ...................................... .. 1.50

1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lie-
tuviškos kalbos. Sutaisė A. Lalis. .................... C00

1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie* į
tuviškos kalbos............................................................ 50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais ......... .. .75

1133 A. — B. —C. Rašymo ir skaitymo Pradžia- 
moklis. •••••• •••••••••* ••••••••* ••••• ..5

1134 Skaitymo Pradžiamokslis .............................. 33.
1138 Geografijos vadovėlis, ............................................. 75
1187 Blogi Kūdikių Papročiai su paveikslais,............20
1214 Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.

Gustaitis ...* «-«<•••■ i»rr tcrr«.» XV
1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 441 pusi ST$
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu

viams katalikams visokio amžiaus. 256 
puslapių, mažo formato, juofais viršeliais 
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... <0

No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiais-
virieliau, 382 pusi. Kaina tiktai ............... 60

No. K415. Balsas Balandėlės arba Mažas bit
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
jų, maldų ir giesmių prie Panelės ftv. Juo
dais dailiais apdarais. 176 pusi. Kaina tiktai $1.00

Aapart tų “Draugo” Knygyne randasi daugelis ki
tokių knygų. Imi gas v-% M- eiotiavtnio.

Adr aokite s z
DRAUGAS PUB. CO., 1800 W. 46 t., CHICAGO. ILL.
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Žemos
KETVERGE, PETNE-

ČIOJ IR SUBATOJ,

APRIL 13, — 14 —15.

prekes šiame
v dideliame pavasariniame

Są?nei:?nga gaspadiąg
visada turi savo namuose buteliuką 

t D-re Rlchter'Įo

NUB-EKP&LB
Ncabejoiantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal-

•dimo, išsinarinimo ir lt.
Tikras tiktai su oažyrnita marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas via >co antlekoae arba 

stačiai nuo
F. A D. IMCHTEft & CO.

71-KO Wofiilatf«.ou Strccti Ncw Yotk, N.U

KETVERGE PETNY-

OIOJ IR SUBATOJ, 

APRIL 13, — 14 —15.

KOTAI, dcl moterų ir mer
ginų, vėliausios mados su 
dirželių, juodi, tamsiai meiinį, 
diržuoti su aksominiais kal
nėnais, speciale kaina

■C- J Saistai, dėl merginų ir 
rfioterų puikaus serge; po- 
plino ir gabardino, buvę 
$24.75; o dabar tik už

Šisai crepe d e eline 
šilko ir poplino pirmiau 
kainavo $15.98, dabar po

K3

Naujausios Velykines juku- 

tes $1.49. Puikiausios Iliados 

tiktai po. ...

ŠILKINES, crepedechine,
»

/ vėliausios spalvos taip' pat 

ir leico jįlace] tiktai po .

Krautuvė atdara

trjs vakarus
✓

į savaitė: Par.ed. 

Ketv. ir Subatoj

Moterims ir Merginoms
sijosią!, poplino 
šilko ir vilnoniai 
kaina tiktai . . .

KOTAI dėl mer
gaičių drižuoti, 
ir lygus dyžio 
nuo 6 iki 14 pir
miau buvo 8.75 
o dabar už $4.98 
ir

' KOTAI mažiems paikams šilkine 
> popliene dailiuose spalvose ir juodi,

didžio nuo 2 iki 6 
kainavę $5.98«o da-Jg 
bar po

Didžiausia

Krautuvė 

Šioj Apielinkėje

PAIEŠKOJIMAI.
Ieškau savo seseries Marijo

nos Genutės ir pusbrolio Juo
zapo Arnaucko. Abu iš Vil
niaus gub., Kainaruinj kaimo,
Kolesuikų parapijos. Kas ži
no, kame jie randasi, prašau [malonėkite pranešti sekančiu

Ieškau savo pubrolio Juoza
po Lazauskio ir Onos Lazaus- 
kiutės. Abu gimimo Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. ir pa
rapijos, Surgučių sodžiaus. 
Be to dar paieškau Magdale
nos Čibiuskuties. Kas žino —

pranešti man sekančiu adresu: 
Cieilija Ceniutė, Box 732 Fo- 
rest City, Pa.

adresu: Elžbieta Stiklaukiutė, 
156 Elęjridgo str., So. Man- 
chcster, Conn.

PajieškauįjĮsavo pusbrol io 
Pranciškaus Augustaničo, gi
mimo Kauno gub., Skirsen u. 
nio parapijos. Pirm kai ku
rio laiko jis gyveno Cbiea,to
je, III. Kas žino kame jis ran
dasi, prašau nuoširdžiai pra
nešti man sekančiu adresu: 
Ona Vabalitė, 404 Cliurcli tt., 
New Britain, Conn.

Dabar Laikas
PIRKTI FARMAS

Ieškausnvo dviejų draugu: 
Jono Unaičio ir Juozapo U- 
naičio. Jonas Unaitis paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Dirsių kaimo, o Juozapas Tu
naitis iš Gražaičių kaimo, to 
pačio pavieto, Metai atgal šis 
pastarasis gyveno Benton, III., 
Jonas gi Kilaitis Pctteruni. 
Kas žino meldžiu pranešti ar
ba atsišaukti: Clias Karski, 
Diseovery B. C. Canada.

Vargonininkas patyręs sa
vo amate, 35 metų anrž., ne
vedęs, blaivas, nuo 15 balnu i, 
žio paieško vietos prie lietu
viškos arba maišytos lietuviš
kai - lenkiškos parapijos.

Kreiptis adresu:
Alex Giedvillo,

Skubiai paieškau savo drau
go Kozimiero Mieškuškos, gi
mimo iš Kauno gub., Ukmer
gės pav., Balnikų parapijų 
Kazliškių kaimo. Prieš metus
gyveno Canada, VVininpege. 
Pastaruoju laiku girdėjau buk 
persikraustęs į Cbicagų. Kas 
žino kame jis yra malonėkite 
pranešti man sekančiu adre-

Pajieškau giminaitės Mag
dalenos Žikaitės, pelnančios iš 
Kauno gub., skirsnemunės j a- 

., rap., Liesų kaimo. Prašau jų 
atsiliepti. Ona Vabalitė, 404 
C'hurcli str., New Britain, 
Conn.

'tu:
Iguanas Aukštolis,

12120 So. llalsted street 
West Pullinan, 111.

Reikalingas vyras padir
bėti apie namus keletą die-

Mes turime pardavimui dau 
gybę geriausios žemės dėl uki- 
nikavimo Mlchigano ir.Bk’s- 
consino valstijose. Žemė — 
juodžemis su * moliu. Vieta 
tarpe gražiausiųjų ežerų, la
bai tinkama dėl “sumer re- 
sort“, prie geležinkelių, gerų 
kelių ir geriausios vandens kios favmo8> 
vandens transportacijos. Kli
matas puikiausias, kokį tik ta
msta gali rasti visoje Ameri
koje — sveikas, malonus.

Būdami didžiausiais žemės, 
savininkais MICIIIGANE ir 
WIKC()NSI\E, mes galinu' 
parduoti žemes labai pigiai irv • • • • V , • • “ •

nų.

Iieškau savo draugo Jono 
Karlaueko, gimimo iš Kauno 
gub., Ukmergės pav.,- Alotų 
valsčiaus, Vaitkumi kaimo. 
Prašau atsišaukti bei kas ži- 

!no pranešti. Juozas Einikis,
444 S. tSatc st., Chicago, 111.IKast Arlington v. t. Box 95.

Atsišaukite ypatiskai.

“Draugo” Adm.

Reikalingi siuvėjai prie vy
riškų drabužių siuvimo. At
sišaukite tuojaus pas

S. ALEKNA,
911 W. 33rd St

su mažiausiais įmokėjimais. 
Perkantieji nuo musų žemes 
nemoka mokesčių Micbigane 
per penkis metus. Visos mu
sų m išdirbtos žemės randasi 
arti prie geležinkelių, gerų ke
li,Į, mokyklų, bažnyčių ir mie
stų, tarpe puikių farmų su 
gražiais tri ibesiaiį.; ir sodnais. 
Nors pirksi nuoęmusų neiš- 
dirbti žemę — v ištiek turėsi 
kaimynų ttufai gyvenančiųjų

fe

taimeriu, kurie reikalui esant 
labai niiehįi pagelbėja naujo
kams.

Mes tikime pardavimui ir

ANT PARDAVIMO!
Pasiduoda medinis 5 

kambarių namas (cottage). 
[įiaune pardavimui ir , Parduosime pigiai kas gr^ 

daugelį išdirbtų farmų, su trio!,<u atsisnuks. Viskas gera- 
besiais, gyvuliais ir tt. Tik |mc> stovijc ir geroje vieto-
cik ir gyvenk. Del stokos vie
tos paduodamo čionai tiktai 
vienų labai puikių farmų:

80 akrų, 15 akrų dirbamos, 
visa aptverta, nauji triobe- 
siai, našus sodnas, šulinys su 

Nuo miesto 3
pumpa. Žemė nuolaidi, ge
riausia juodžemis su moliu, 
prie gero kelio. Aplinui pui- 
mvlios. Kaina tik $2,000; 700 
dol. perkant įmokėti, o liku
sius lengviausiais išmokėji
mais.

Del visokių žinių apie Tur
inas arba žemes rašykite tie
siai j musų vyriausių ofisų ši
taip:

GRIMMER LANO CO.
Gooks Mills, Michgan

jc.

Kievienai ypatai, ne
paisant kame ji gyventų, 
mes nusprendėme pasių
sti visiškai dovanai gra
žiausi siutų dėl pasižiū
rėjimo. Nebijokite, kad 
šisai apgarsinimas butų 
neteisingas ir užtat mes 
neprašome pinigų. Mos 
taip darome, kad Tamsta 
ir Tamstos draugai galė
tų mtayt savo akimis gra
žiausio padarymo siutų ir 
persitikrinti žemumu jo 
prekės, kuri pusiau ma
žesnė, negu kur kitur. 
Pirm pinigų mokėjimų ga 
Ii matyti siutų, kokį mes 
jums atsiųsime.

Kiekviena ypata, kąri 
tik nori gauti iš musų 
siutų už dykų dėl pažiūrė
jimo, turi prisiųst nuims 
tuojaus savo vardų ir an
trašų, ad mes galėtumėm 
pasiųst pirmiau sampe- 
lįus geriausiu Jos musų 
materijos, kad galėtum 
išsirinkti iš kurios mate
rijos nori gauti siutų.

10 usuuin
Broadrvay, cor. ISth str., 

Dep. 9.
New York, N. Y.

Atsišaukite pas savinin
kų :

4344 So. Wood st.,
Chicago, Iii.

( 10—17)

Vyrai
Šita įstaiga yra tik vyrų gydymui. Joigu ieikoto patar

navimą sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite j ofisą dėl 
itekznminavojiino. Tos jums nieko nekainuos ir jūs nesat pri
versti čia gydyties, jei nenorite.

Goriausios Europos ir .Amerikos metodo*. 6! įstaiga vt» 
ntaiayta su vbais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais, 
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus .Tfnu ligą. Ypatinga 
atida yra atkreipiama prie inkstą, pūslės, nervetumo, -kraujo li
gą ir abelno nusilpnAjimo.

Jei reikalingi gydymo, .atstfankit į ofisą dri patarimo. Dvi
dešimt triją metą gyvavimas lios įstaigos yra garantija tam, kad 
būsite gydomi pasekmingai.

rASITASIMAI UŽLAIKOMI SNKBET ■.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbon St. - - Chicago.

Kampas Mjitroc, penktas angfttM.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. Nedaliomis nuo 10 iki 1 
Taipgi l’aned., Seredoj, l’ėtnyč. Subat. vakarais nuo 7 iki 8 vai.

(Imk elevatorią | 6 augitą).
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85 KUOPOS ČIKAGOJE

“Drauge” jau buvo mi
nėta, jog kaikurie, nesusi
pratę ir tikėjimo priešinin
kų sukurstyti trukšmada- 
riai stengės Įvesti suirutę 
i šv. Kryžiaus parapiją Či
kagoje. Bet išmintinges
nieji, šviesnieji ir susipra- 
tusieji parapijonai nepri
tarė triukšmadariams, ii) 
pasmerkė jų pasielginui, 
sakydami, kad tie trukšma 
dariai stačiai sarmatą daro 
visai musų parapijai.

Sitai vienas šv. Kryžiaus
parapijonų protestas prieš
keliu tamsiu triukšmadariu *. *• *■
pra ga i š 1 ii i gą v e i k i n ią:

K4 TAT REIŠKIA.
Nedielioj 9 d. balandžio, 

šv. Kryžiaus parapijos sve 
tainėj, buvo S. L. R. K. A. 
85-tos kuopos susirinkimas 
kuopa, apsvarsčius savo 
reikalus, perskaitė laišką, 
kuri prisiuntė Gv. D. L. 
K. Vytauto, musų kuopai. 
Kadangi laiškas labai Įdo
mus, tai čionai paduosime 
jįjį žodis į žodį, raidė į rai
de:

“Gvardija Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Vytauto 
1-ma Divizija Raitelių ant 
Town of Lake, Chieago 111. 
Kowa* 30 d 191(5. Godotina 
85-ta koupa, Susiyenijmo 
Prie parakvijos, šv; Kry- 
žijaus,. ant Town of Lake 
Virš minėtos Gvardijos at
stovai ir, kietu visu Bažni- 
teniu draugija atstovai, Nu
tarė ant visu draugijų at
stovu ir, parakvijalno susi
rinkimo. Kuris atsibūva, 24, 
dieno, Kova m; 1916 m: 
Padekavote jusu gierbamai 
85,tai koupai, už neiemimo 
jokio dalivuma Bažniezioi ir 
Bažnitenius reikaluse. Už 
neskiapavimo, su kalikta

tojai matytu ko vertas yra 
tos Gvardijos pasielgimas. 
Labai gaila, kad keli šimtai 
Gvardijos sąnarių duoda 
save vedžioti už nosies ke- 
iiems bažnyčios griovi
kams.

S. L. R. K. A. sąnariai, 
niekados skiebais nebuvo 
ir nebus. Bet, būdami tik
rais katalikais, niekados ne 
susidės su bažnyčios ardyto 
jais. Mes gerai suprantame 
jūsų politiką. Jums tikėji
mo dalykai yra svetimi. 
Jums tik rupi, pirmenybe, 
kurią jus norite turėti 
ir bažnyčioj. Su tokiais gi 
Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikos, 
nieko bendro neturi.

Mes einame išvieno su 
katalikiškomis, draugijo
mis teisinguose reikaluo
se. Bet kur keli nesusipratę 
politikieriai, vadovauja ir 
draugijos vardu prieš baž
nyčią kovoja, tokius daly
kus mes metame į šalį. 
Mes buvome jr busime su 
bažnyčia.

S. L. R. K. A. 85-roji 
kuopa, Chicago, III., prie 
šv. Kryžiaus parapijos.

Girdėti, kad ir pačios 
Gvardijos dauguma susipra 
tusiųjų sąnarių labai nepa
tenkinti savo triukšmada
rių pragaištingu veikimu. 
Jie žadą pasirūpinti, kad 
tie triukšmadariai jiems to 
kios sarmatos daugiau nc- 
.bedarvtu.

jums taip patiks ant mus,} farmų,DIRBTUVĖ DEL VAŽIUOTOJŲ, 
kad apie miestų nei pamislyti ne

coresiteČ Turėsite ant farmos sau;
užtikrintų gerą gyvenimą; trumpai
laiku /urmą pati išsimokės visokias! 
akoms, ir jus liksite j kelius metus' 
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir 
iarmų katalogą dovanai. Tik idėkite 
už 4 u., štampą Jei pačios kaštų. 

Tikras adresas:
A. KIEDIS and 00.

REAL ESTATE 
Fccpies State Bank Building 

SCOTTVILLE, iUt'H

Elsie G. Makar
Lietuvaite Piano 

Mokytoja

4515 So. W‘jo< St., CHICAGO. g
SCE3SUT jyfc'aMKiM OBaiHBdJXSEE5Eąn»aUSSKZM

Sutaupo pinigus. Pirk tie
siog ir sutaupyk $10 ar 
$‘_'O ant dviračio.

RANOE.lt DVIRAČIAI 
94 modeliuose, spalvose ir 
didumo. Didžiai pagerin
ti; kainos numuštos. Ki
ti pasitikėtini modelini, 
$11.95 ir augščiftus.

MES SIUNČIAME DY
KAI Jums dėl 30 dienų 
išmėginimo.

didelis katalogas DYKAI
rodo viską naują dėl dviračių. Tai 
enciklopedija informacijos, kurias
privalo turėti kiekvieuas. Rašyk
mums.

6 YNOS, lempos, ratai ir reikme
nys už pusę paprastos kainos. Kele
tas gerų vartotų dviračių paimta 
pardavimui nuo $3 iki $8.

Nepirk dviračio, šynų ir reikme
nių pirm negu jūs parašysite ir su
žinosite apie mūsų stebuklingą pa
siūlymą, žemas kainas. Rašyk dabar. 
MEAD CYCLE CO., Dept. A—334

Chicago.

Mūsų

l-cv
i I

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano
MEILĖ

ingos Knygos:
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per, vi

sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
darais. Kaina .............................................................. 93.50

BANKVEDia ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas būdas 
greitai pramokti angliškai pačiam per savę, tvir
tais apdarais ......................... -...................................... 9 1.50

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos .50 
DAIN03 parašytos kun. Vienoi.inskio, •«•••• ••••>..«.. .15
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS, ............................................. 10

Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikys visas tas 
knygas ir puiku šv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.

(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).
, Adresas:I

NEW ERA SALES CO,
6329 So. Fairfield Avė., CHICAGO. ILL.

Ar Jus Pasirengę 
Persikelti?

Jei taip pasirūpinkite užsakyti
perkelti jusu telefoną

Pasaukyte Official 100
Perkėlimas Dovanai

Pasistengkite pranešti kucangšiausiai — 
patarnausime kuogreičiausiai.

Rašant pranešimą aiškiai pažymėkite numeri 
telefono, gyvenamąją vietą, augštą ir naująjį 
adresą.

Jau išėjo iš spaudos. Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai 
L, šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti krasos 
ženkleliais.

UBŲ metodą i'mokinsime j’p an.
lakai trumpame laikė, 

ju;ų name arba kliasoae dienomis 
įį »*j is'į |M-Į be; vakarais.Rašyk paaiškinime• Dovani

kfd S "X Lt A meriesn SchooJ d Languages 
t d •i-7 E 4 d?31W. IStil SI. 4Ztll St.
83 VJ LJ r. m c aco.il:..

Phone Caual 2118

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNER 18th STREET

Cbicago Tclepbone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

W Tel. Yards #615 £
8

St. Anuczauskis

a Pliene Yards 2721

DR. J. JO^!XAIT!S

ŽIŪRĖK, KAS ČIA!
Jeigu tavo britva neskilta 

gerai, tai tavo pustas netikęs. 
Rašysk pas mus, mes tau duo
sime gerą rodą kaslink pusty
mo britvos. Nusistebėsi daži- 
nojęs kaip lengvai yęa išpus- 
toma britva, taip, kad skuti
mas barzdos pavirsta į sma
giausią darbų. Rašyk tuojaus 
lietuviškai ant žemiau nurody
to adreso ir įdėk markę atsa- 

įkymui.
voimu. Bet matome kad iri Security Fadlock Company, 
tamstų gierbama koupa no- Dept.
ri veikte išvieno su kieto
mis Bažnitenems Draugi
joms Meldžia visu Draugijų 
atstovai kad rištumetes, vei
kte išviena su kietomis Drau 
gijomis o, neški apantumete 
Kol nebus geros tvarkos 
toi parakvijoj.

Su akšta pagarba, visu

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS 

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios.

Paduoda gražių doros apysakų— trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į menesį 
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adrese, gaus vienų numari dykai
Redakcijos adresas:

16W Wabansia Ava. * Ghicsgo, III.

Abelnas Kontraktorius, Dai- k
Ži lydė ir Budavotojas. >>
$ Apskaitllavimai noriai šutei- K
i*, kiami. •’»
•5 2447—49 W. 45th Place, v
g CHICAGO, ILL.
S S

REIKALINGI DARBININKAI.
Į foundry — ciperiai. Ge

ras mokesnis. Atsišaukite 
tuojaus.
AMERICAN BRAKES

AND FOUNDRY CO.
Ist Street and 14th avė. 

Molrose Park, III.

The Bridgeport Electric Co.
S ’ «ot- !"«■ |

ENGINEERS & CONTRACTORS
Funl line of Electrical Eiztues and Suplies, Ilouse it .. . . 8Wiring and Repeirs done at reasonable prices.

i TW0 STORES* 32,2 So- Halsted St. Tel, Yards 4658 
I " 1521 W. 47th St. Tel. Drover 1892 S

A. BARTKUS, Prop........................CHICAGO, ILL. g

KMEm it itot'n.'rf.y &K;<«i >• ,«Ji AaižYKKkaSS

99

Cydau Vyro, Mclerlų Ir Ta!k{TI|«. 
8337 So. Morgan, gt^ 

CHICAGO, ILL.
£3391

S• S
- 2J Viena iš geriausių mokyklų -5 
W ant Tora of Lake, Skinderio # 
« svetainėje, 4523 So. Wood st., į J utarninko, seredos ir pėtnyčioa 2 w vakarais, nuo. 7 iki 10 vai. <8 
įjj Mokantis ‘šokti žmogus yra j X visados linksmas ir susirinki- 
4> muose linksniai laiką pralei- ib 
jjj džia, ir visų yra gerbiamas, o * 
w nemokantis šokti jaučiasi nuo * X visų atstumtas ir neturi kur j

linksmai praleisti laiką. Musų 
jfc mokykloje j trumpą laiką gali- jė X ma išmokti puikiausius šokius 2 w už visai menką atlyginimą. ąS 
S 8u godone, ’ *
$ Mokytojas S. T. Auškalnis. <6

Šokių Mokykla

648 W. 31 st., Chicago, III.

Amerikos Liflluviy Mokykla
Mokiuama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės,! 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko 
aomijos, pilictystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
Bažlliteniu Draugijų atsto- iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
vai. 13360 Emerald aveM Chicago, HL

Gvnrdi jos Pirmsedis lumtumtteetuoitsm 
J. Letukas

PrPot; Rašt:
Juozapas Legnngaris 

1334 W. 47tb Street į 
Antspaudos vieta.

Skaitykite “ŽVIRBLĮ
Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaitės, skaitykite ir pla

tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tik 

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

“Žvirblio" Kaina Angliojoj 5 šilingai.

“ŽVIRBLIS”

Box 576 ... - Forest City, Pa.

i dėl ūkių lietuvių kolo-
Plymouth National

BANK

uijose Arkausas ir Louisiauo- 
je, kreipkis prie “Immigration 
Bureau of Rock Island Lineš’ . 
Daug progų ingyti gerą, už že
mą kainą žemę. Mes galime su
teikti jums rispuses, pasitikėti 

| nas žiniais —informacijas ap'o
\ ūkininkavimo progas territori-

„ . , -T . ... .... joj, kurią mes pasiūlome. RašykSuvienytų Valstijų valdžios.)jQsų pačių kall,3 pag L M 
Moka 3 nuošimčius nuo sūdė-Uęnen, Passengcr Traffic Mana- 
tų pinigų. Galima susikalbėti • ger> Roek island Lines, Room 
lietuviškai.

O. N. Postletfiwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma

718 La Šalie Station, Chicago, 
III. (1).

Geriausios Farmo;
Pirkite pas naus farraas didžiau

O r.

idsiau
1 šioje Lietuvių Farmėrių Kolonijoj Wv 
1 Amerikoje. Ta kolonija yra muaųį^įį

- — j. j— ---------- l \

, r j •luuuH.iio įeisi ilgiausiu DU G11, 9SUUO-
kiais tamsiais yra tie keli pa-1'(amo pirkėjams warantuotu» popio-i ižo

i 1 rius, Doods ir čyetus Abstraktus be.SSSlrapijos t\mkos ardytojai, jjokių ekstra mokoMių. Mes turime Vę 5 
išimtus visokio didumo farmų Par‘' $

PrrnL-nirina ta iri cm n laią ,|uoti: i5dirbt1, «u užsėtais javais rersKaicids tą Įdomų lais ,,u R0(lni8 ir bndinltBi8i žcmė dor 
ka, musu kuopos sąnariai ’’n«i®U!,i*! „’yi1 au juodžemiu u mo

‘ t f * . ir ,n0‘1H *u Sera •tnolžemč. Ge
ne vien stebėjosi, bet ir išjriau*u i ėmė dėl visokių javų, dar 

. z. n t ž.ovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
reiškė papeikimą Gv. D. L. , Turimo daug žemės neiidirbtot, ge

Vytinta Tn riranrriin 1 r<”» k”ri Pn^daodanift visokio didu Vytauto, j.a araugija,,ll0 p|OtaiHi pigi.a) p0 <fiP0 nko,ig
vadinasi katalikiška, per'!,ri”Rian’ an‘ len«^

* | Kiek vienon gali tokion iemėfi po
keletą metų ji buvo pa- Simtl, ir dirbdamos mieste išmokėti,

v.‘ »_ ‘rr »• __ įgydamas tokiu budu geriausią far
pUOŠilUU, SV. .A. Py ii i ? U S pa- Pariisuuoinkn^ nusipirkti žemes,

$

Peari Queen
Koncertinos

78 — 102 raktų oktavos ir trigub 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
sų geriausių muzikantų Suvienytos 
Valstijose.

Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui.

Gsorgi & Vitak Music Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL.

m nii f 9 ir vięui drailiriitl ’n‘, 3' f>re^ eina brangyn. Atvnžtiio- rapijub, ii visu . ufctugijų, ,kite pas( mnR mes nžtikr;rmo ju»,
ant Tov/n of Lake. Šiądien k»(1 ""f"’* r,8**1 "£•» "or,>>

, v x* r bu*lt© dėkingi. Kviccinme;
gi, vietoj stoti uz bažnyčią, visus miestų darbininkus ir biznie 
.. ... • i. ritts apsigyventi gražiame ir svoi-
ji pristojo prie bažnyčios kft,„n 'krašte, kur yra aplink vai 

gplefttnk©

’

. K K
54

“Draugo”

SPAUSTUVĖ
Atlieka visokius spaudos

Barbus

Suvalkų
I

Zemlagis

Gaunamast

“DRAUGO” KNYGYNE 

Kaina su prisiuntimu 

$1.00

AR K ĮTEKTAS
Roorai 1003-1CM

167 W. Washinąton St. Chicago
Katalikiškos Bažnyčios mano speciali- 

tkumss. AS stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chic.SĮĮoje.

w

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietinius Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
CHICAGO, ILL.

Drorer 8642

QEO. KAMINSKI
Generališkas kontraktorius ir na- jį 1 

mų statytojas.

4634 So. Wood Street 
Chicago, IU.

grioviku. Ju laisto nata-; M 1800 W. 461h Street CHIC
rėmė Viešai paskelbti savo 

organo, kad bešališki Skaity 'Nusipirkite muaų kolonijoje farmas,I

Reikalingas v&rgoninin-1 
kas, patirusis savo amate. 
Atsišaukite pas:

Kun. V. K. Taškunas, 
1534 So. West st.,

Roekford, UI.

Telephone Main 53

JOSEPH MOLITOR

ailti L-n,TE-_Tii:r ' :r
Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 19 SO. LaSALLE St.
(Roorn 815) Chicago, Iii.

Ros. 3255 So. Halsted Si. i
Tel. Drover 5326

Vianatlnl Llctuvlika 
Knygų Dirbtuvė

Chicagoje,
Z pdnrome visokias knygas, 

konstitucijas, laikraščlns ir ki
tokius daiktus reikalingus ap
daryti. Dirbame SPAUDOS 
DARBUS. Darbas paa mns yra 
Atliekamas gerai ir arbraagiai,

nes unijos dirbtuvė:

Tho Llthuanian PrlnUng Co, 
2222 Bo. Leavitt St, Cbicago, 
Tel. Canal 1759

Tsl. Yards 1832

Dr. J. Kulis
Lietuvis Gydytoju ir Chirirgas 

« 3259 S. Halsted St. Chicago.
Gydo visokias llsrae moterį;, vaikų Ir „ 

vyrų. Spceialitkai aydo limpančias, nžsl-
senėjusiaa ir paslaptingas vyrų lig-as. X

į A. M. Norkūnas
! Vienatinis Lietuvis Išdirbę jas

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardą, guziku- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Man pavestus 
darbini atlieku 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
16G Molroso Street, Montel- 
lo, Mass.

PRANEŠIMAS
Dnbar yra laikos jannuome- ?{ 

p nei pasirinkti pavasarinių ap- 
, rėdalų, kaip laikrodėlių, žiedų, ig 
j įč retežėlių, špilkų ir visokių ki- 3? 
j ik tokių pasiiiabinimų. Užlaikau $ 
jį pirmos rūšies krautuvę, kiliuos jį 
E mažesnės, kaip kitur; duodu 10 įj 

ant kiekviend nlrki- $| nuošimtį ant kiekviend pirki- j,- 
Į?į mo. Užlaikau visokios rūšies 2

l K akinių, kurios gydytojas pri-

r y
jį taiko prie kiokiono akių; spėk- ji; 
įį tą indodu nuo 50 c. ir augščiau. 3S 

Taisau visokios rūšies laikro-
! jį džius. Laikrodėlių darbas gva- jį 
j įji rantuotas, nes esu praktikavęs 

Jč per daugel metų ir turiu didelj į 
| g patyrimą. U
| įji Su pagarba Jūsų tautietis, j
S JONAS KAZAKaUSKAS 

11 S 1735 W. 47th st., arti Hermlta- jį
E go sve., CHICAGO, ILL.

RANOE.lt



