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REIKIA SULYGINTI 
MOKESNIAI.

Didelė didžiuma mūsų susi
vienijimo narių priguli į pir
mąjį apsaugos skyrių — ant 
$150.00 pomirtinės — mokė
dami visi lygiai po $2.00 me
tams. Tik po pernykščio sei
mo pribuvo į tų skyrių nau
jų narių, jau naujais, teisin- 
gesniais pamatais, su mėnesi
niais mokesniais pagal am
žiaus, kuriame į susivienijimų 
įstojo. Senieji nariai, sutik
dami įvesti naujus mokesnius 
pagal amžiaus visiems ki
tiems, tarsi sakyte-sakė: tik 
mūsų nejudinkite. Vietomis 
taip ir nutarė. Seimas per
nai metais apie tuos senuosius 
narius savo nuomonės nepasa
kė, palikdamas juos lig laikui 
ramybėje. Tečiau daugelis 
jautė, kad šiaip ar taip toji 
ramybė neilgam, kad ankščiau 
ar vėliau reikės tas klausimas 
iš naujo kelti ir pasekmingai 
išrišti. Ir ištikrųjų, toks pa
dėjimas su 1-ojo skyriaus 
mokesniais, kaip dabar, yra 
negeras, neteisingas, ir labai 
skriaudžiantis organizacijų.
Paimkime, pavyzdžiui du pir
mojo skyriaus nariu. Vienas
įsirašė, būdamas 20 ,
tas 50 metų. Lai jie -abudu Aš manyčiau, kad šitų klau- 
gyvens iki 70 metų. Vienas simą turėtų nušviesti tie žmo-
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žiūrėti, kad jos žmonės nebū
tu suvyliojami. Tokie gi Su
si vieni j imai, kaip kad buvo 
ligšiol mūsų — negali užtik
rinti pilnai apsaugos mokes
nio, nes tos organizacijos sto
vi ant labai silpnų pamatų.

Imkime iš anksto svarstyti 
šitų klausimų kuopų susirin
kimuose. Visų-pirma mes tu
rime žinoti, kų sako tame da
lyke įstatymai tų valstijų, ku
riose yra mūsų Susivienijmo 
kuopų. Kiek žinome, tie įsta
tymai ne visur yra vienodai 
griežti. Svarbiausias klausi
mas tai tas, kokiuos mokes
nius turėtų mokėti senieji na
riai: ar pagal to amžiaus, ku
rį jie turėjo įstodami į susi
vienijimų, ar pagal dabarti
nio savo amžiaus?

Žinoma, atsiras visokių na
rių. Vieni sutiks mokėti nuo 
amžiaus, pasilikdami tame pa
čiame skyriuje; kiti gal pa
norės persikelti į augštesniuo- 
sius škyrius. Bet bus ir to
kių, kurie nesiduos priprašy
ti, ar prikalbinti, kad imtų 
mokėti naujus mokesnius. Gal 
atsiras ir tokių, kurie kad ir 
norėtų prisitaikinti prie re
formos, bet negalėtų dėl savo 
varginga padėjimo. Kas 
reikėtų daryti su nariais šių

VOKIEČIAI VISUR 
ATMUŠAMI.

DARDANELIŲ TVIRTU

MOS MSIOUODA.

RUMUNIJA IR ITALIJA 
RENGIASI KARĖN.
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išmokės Susivienijimui gry
nais pinigais $100.00. Pri
skaičius nuošimčius, pasiro
dys, kad jisai Susivienijimui 
skriaudos nepadarys: kiek 
įmokės, tiek po mirties bus jo 
giminėms išmokėta. Bet tas 
antras, įmokėjęs tik $40.00, 
gaus tų pačių pomirtinę ir to
lino būdu skriaus Sus-mų. Ti
krai sakant skriaus visus jau
nuosius narius, kurie turės 
tiek sumokėti į Susivienijimų, 
kad užtektų pomirtinių pini
gų ir visiems tiems skriaudi
kams.

Tokia tvarka negali būti pa
kenčiama, nes viena ji rodo 
neteisingumų Susivienijimo 
pamatų, antra — ji silpnina 
organizacijų. Juk dabar ma
tome, kad kai-kuriais bertai- 
niais beveik nieko nelieka 
gryno pelno. Seniai nariai 
ima įnirti, o tuo-tarpu moke
snių iš jų palyginamai inplau- 
kia nedaug. Čia dar prisidė
jo neatsargumas kai-kurių 
kuopų viršininkų, kad priim
davo nemaža narių, turinčių 
dangiau, negu 50 metų, arba 
su įvairiomis ligomis, ingyto- 
mis per sunkų darbų, arba 
per saliūnų dažnų lankymų. 
Mūsų Susivienijime esama di
delės ligos ir ji negalės pra
nykti, kol mes neįstatysime jo 
į sveikatos kelių. Pirmas 
žingsnys ant to kelio — tai 
įvedimas visiems nariams 
(taigi ir seniesiems) mokes
nio nuo amžiaus.

Tuos mokesnius reikia suly
ginti dar ir dėlto, kad kai-ku- 
riose valstijose (k. a. Massa- 
cbusets’o) mes su laiku nega
lėsime nei savo kuopų turėti. 
Mat ten valstijų įstatai reika
lauja, kad visos apdraudos or
ganizacijos prisitaikintų prie 
tų mokesnių, kurie yra valsti
jos įstatymų patvirtinti. Tas 
reikalavimas yra visiškai tei
singas, nes valstija turi pri-

nės, kurie yra su juo arčiau 
susidūrę, jį tirinėję. Bet svar
stykime jį ir visi. “Drau- 

1 go” skiltys (Susivien. sky
riuje) bus atidaros visiems 
Susivienijimo nariams. Iki 
seimui liko nedaugiausia lai
ko. Tad imkime svarsyti ši
tų klausimų iš anksto.

F—as.

TURKAMS PRADEDA 
ROTI KARŠTA.

RUSAI IŠNAUJO PRADĖ
JO MUŠTI AUSTRI- 

JIEČIUS.
Petrograde paskelbta, kad 

rusų kariuomenė sumušė au- 
strijiečius ant visos Karpatų 
kalnų linijos. Austrijiečiai 
manė prasimušti pro rusų ka- 
reivijos linijų Bukovinoj, bet 
kaip matyti iš apskelbimų 
jiems tas nepasisekę.

Austrijiečių naujoji armija, 
vadovaujant kunigaik. Juozui 
Ferdinandui maršuoja Nadvo- 
rnos link. Rusai tose apielin
kėse turėjo tik mažus karei
vių pulkus, bet spėjo juos 
greitai sustiprinti, ir įvykus 
susirėmimams suturėjo au- 
strijiečiūs. Daugiaus 1,000 
nelaisvių pateko į rusų ran
kas.

VOKIEČIAI TRAUKIASI 
NUO NEMUNO.

Vokiečiams Lietuvoj ir vėl 
nebesiseka. Jų kariuomenė 
traukiasi atgal. Ant visos li
nijos Lietuvoj rusai atmuša 
priešų. Rusai stipriai laikosi 

Nuo
A lyto vokiečiai pasitraukė. 
Vokiečiai šiek-tiek tvirčiau lai 
kosi Gardino gub. ežerų apie
linkėse.

18.000 AUSTRIJIEČIŲ PA
IMTA NELAISVĖN.

Susirėmimuose Galicijoj 
Stanislavo apielinkėse rusai 
paėmė nelaisvėn 153 austri
jiečių oficierius ir 18,522 ka- 

j reivius. Beto paimta daug 
kanuolių ir nemažai kariškos 
amunicijos.

SULTANAS PABĖGO IŠ 
KONSTANTINOPOLIO. 
Athenuose gauta žinių, kad

Turkijos sultanas apleido 
Konstantinopolį. Konstanti-

AUSTI IBIAMS

ne; ;iseka.

KARIAUJANČIŲ VIĖŠPA- 
Tljy PRANEŠIMAI.

AUSTRUI! ČIAI ANTRĄ
SYK APLEIDO 
ČERIOVICUS.

Austrijiečiį Černovicuose 
jau nebesirajida. Bukovinos 
sodinė antri syk pakliuvo į 
rusų rankas! Rusai baisiai 
i-umušė ausjtri.jie'įus Karpa
tų kalnuose.

PRANCŪZAI; SUĖMĖ AME
RIKOS LAIVĄ.

Bostone gauta žinių, kad 
Emery Steamship kompanijos 
laivas ‘ ‘ Pacific ’ ’, plaukiantis 
iš Galvestoio į Rotterdamų 
suimtas prancūzų kariško lai
vo ir nugabentas į Deal.

RUSŲ AUf&TAS VALDI- 
NINKAŽSAMERIKOJ.

(^<ag<>n "Vašų di
plomatas Gregor Vileikin. At
vykimo tikslas laikomas pa- 
slaptyj. Spėjama, kad Vilei
kin norįs išgauti pas Ameri
kos bankierius Rusijai pasko-

250,000 VOKIEČIŲ ŽUVO. 
Londone gauta žinių, kad

Nemuno ir Vistulos upių apie
linkėse rusai taip smarkiai 
pradėjo veikti paskutinių die
nų laike, kad vokiečiai kasdle 
na vis jaučiasi aršesniame pa
dėjimo. Laike 30 dienų vokie
čių nuostoliai žmonyse apskai
toma 250,000. Ypatingai nu-nopolyj baisiausia suirutė.

T.TSLeJ?n”a.‘Ur,ki')..d‘,<1.!lit!U' I kentėjo'gin'. Hinde’ntafgo m- 

mija. Mūšiuose prie upėsm išimas, nes jų vadai taip- 
pat rengiasi apleisti miestų. 
Turkų laivynas pabėgo nuo 
Dardanelių ir dabar randasi 
Marmoro jūrėse.

DARDANELIAI NEBEIL
GAI LAIKYSIS.

Talkininkų kariškas laivy
nas ties Dardaneliais smar
kiai veikia. Tvirtumos griū
na viena po kitos. Apskaito
ma, kad Dardaneliai nebega
lės ilgai laikyties ir greit pa
siduos.

PRANCŪZAI KOVOJA 
KAIP LIŪTAI. 

Champagne kolionijoj pran
cūzų kariuomenė varo vokie
čius atgal. Šiaurėje nuo Per- 
tbes ir Mesnil prancūzai pa
ėmė nelaisvėn 1,000 vokiečių 
kareivių. Argonnos provinci
joj ties Four de Paris vokie
čiai buvo užpuolę prancūzų 
pozicijas, bet tapo prancūzų 
atmušti. Belgijoj prancūzų 
artilerija pasekmingai ataka 
vo vokiečius.

-y.'4;,

Bruzos vokiečiai palydėjo 
100,000 savo kariuomenės, 
rrie Przasnyszo vokiečių žu
vo 30,000.

RUMUNIJA SLAPTAI MO- 
BILIZUOJASI.

Rumunija tebesirengia ka
rėn. Valdžia reikalauja, kad i 
parlamentas paskirtų karės j| 
reikalams 40,000,000 dolerių.

I

TALKININKAI ATAK10'- 
,JA SMYRNĄ.

15 Prancūzijos ir Angli jos 
kariški laivai atakuoja Smyr- 
nos uostų. Kaikuriuos Smyr- 
nos tvirtumos suardytos. Gy
ventojai apleidžia miestų di
džiausiame sumišime.

ITALAI REIKALAUJA 
KARĖS.

Italijos valdžia šaukia tar- 
n/ston visus atsargiiiir.s oii- 
cierius. Vokietijos ir Austri
jos spėjimai, kad Italija pa
siliks neutralė, greičiau neišsi
pildys. Ir vokiečių kaikurie 
laikraščiai rašo, jog Italijai 
nebegalima tikėti, jinai neuž
ilgo pradėsianti karę prieš vo
kiečius.

Italijos spauda karštai agi
tuoja už karę, gyventojai ke
lia karštas manifestacijas.

DARDANELIŲ TVIRTU
MOS PASIDUODA.’ 

Talkininkų eskadra puikiai
pasižymėjo prie Dardanelių. 
Kaikurie anglų ir prancūzų 
lfftvai jau pasiekė Kilid - Bar 
tvirtumas iš Europos pusės ir 
Kale Sultanit iš Azijos pu
sės. Visos mažesnės tvirtu
mos, gulinčios prieš tuos for
tus užimtos prancūzų ir an
glų. Jeigu talkininkų eskad
rai ir toliaus taip seksis, tai 
neužilgo jinai pasieks Mar-
rnaro jūres, kur bus lengviaus Tnus( 
darbuoties. Iš ten nebetoli ir 
Konstantinopolis, nes tik siau 
ra Bosforo pertaka skiria jį 
nuo Marmaro jūrių.

RUSAI PRŪSŲ LIETUVOJ.
Gen. Hindenburgo sumany

mas įsiveržti į Lietuvą gali 
griūti vienu matu. Gaunama 
žinių, kad rusų armija netik
tai, kad atmuša vokiečių už
puolimus, bet ir veja juos
Prūsų link. Hindenburgo ka
riuomenė jau pasitraukė nuo 
Nemuno. Smarkūs susirėmi 
mai eina Gardino apielinkėse. 
Rusai su įnirtimu taiso sau 
kelią į Prūsus. Neužilgo jie 
žada įsivežti į Prūsų Lietu
vą.

RUSŲ PRANEŠIMAS.

Pažanga”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir 
Visuomenes Mėnesinis Žumadas

Pradės eiti šių mėty Kovo mėnesį Chicagoje.
\

PAŽANGA,, eis tautiškai-krikščioniškoje 

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leis “Draugo” Bendrovė.
^‘PAŽANGĄ” ves tie patys redaktoriai, ku 

rie redaguoja savaitraštį ‘Draugą”

“Pažangos” Kaina 

Metams $3.00, pusei metų $1.50 
Atskiri numeriai po 25 c.

Adr.

Draugas Pub. Co.
iSOO W. 44>th Street, - Chicago,. III.

iacc >$»• >«8-. ?se. ■ >»>, >ae«-aBe;

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI 
MILŽINIŠKI.

NAUJI MŪŠIAI 
LIETUVOJE.

Netoli Simno įvyko smar
kūs streirėmini&r tarp
vokiečių. Vokiečiai pralai
mėjo savo pozicijas ir pasi
traukė atgal betvarkėje.

AMERIKA SMARKIAT 
„ ŠELPIA EUROPOS 

GYVENTOJUS.
M.
SMARKIAI ' 

VEIKIA.
Generalis Jungtinių Valsti

jų krasos viršininkas Burle- 
Rusams pasisekė sumušti ^on apskaitė, kad laike pasku- 

vokiečius ir prie Leipunų, ku- ■ tinių penkių metų apgavikai 
rie randasi 30 mylių nuo Gar- Per Jungtinių Valstijų k rasų 
dino. Vokiečiai nors ir smar-j i*'‘^avo 351,000,000 dolerių, 
kiai spiriasi rusų užpuoli- j

Rusams sekasi. Ant kai- mams, bet pastarųjų narsu- JEIFERSONO NAMAS
riojo upės Nemuno kraut • ir 
šiauryje nuo Gardino rusai 
atmušė vokiečius atgal.

Prie upės Vistulos, Pilicos 
apielinkėse eina smarkūs susi
rėmimai.

Karpatų kalnuose tarp On- 
davos ir Sano upių austrijie- 
aiai atakuoja rusų pozicijas. 
Pietuose nuo Luta visko au-

MUZIEJUMI.
Jungtinių Valstijų kongre-

250,000 VOKIEČIŲ UŽMUŠ- sas žada nupirkti gimtinį na- 
TŲ — 1,250,000 SUŽEISTŲ. prezidento Jeffersono 

Londone, karės žinovai pa- Montieelloj įr padaryti jį niu- 
skelbė, kad Vokietija nuo pra- jonini.
džios karės nustojo užmuštais ; AMERIKA IŠSIUNTĖ UŽ 

sužeistais 1,500,000 karei- « L,400,000 DOLERIŲ MAI
STO Į EI RuPĄ. 

Jungtinės Valstijos laike 7

mas verčia juos traukties.

vių ir oficierių. Iš šito skai
čiaus ant užmuštų pripuola 

strijiečiai norėjo pereiti Sano ’ 250,000; ant sužeistų 1,250,000 numesiu išsiuni? Kure, c n vi- 
upę, rusų kariuomenė juos at-1 žmonių. '80 ;n.‘ valgomųjų produktų uz

Londono “Daily Mail” ko-,'“>77,400,000 dolerių.
respondentas praneša iš Ko-; ---------------
penbagos, kad vokiečių pa- į CARNEGIE KNYGYNAS 
skelbtame žuvusiųjų kareivių j PAVIRS KALĖJIMU, 
skaičiuje randasi 5,964 oficie-j Amsterdamo mieste New

KĄ SAKO VOKIEČIAI? 
Tarp jūrių ir Somine buvo 

eusirėniusi vokiečių artilerija 
su prancūzais; vokiečiai išlai- riai, iš kurių 19 generolų.

(įnėio keletu naujų pozicijų. VOKIETIJOS SOSTO IPĖ-j ^ogezlĮ kalnuose dalykai 
DINIS DINGO. j,aparsimai nė. Champagne pro

Laike paskutinių dviejų mė- j vincijoj vokiečiams pasisekė

Yorko Valstijoj rengiamos 
perkeisti Carnegie dideli na
mai, pavesti knygyno užlai
kymui, į kalėjimą. Miesto vab

VOKIETIJOS SENUKAI 
ŠAUKIAMI KARĖN.

_ ( Nesenai Vokietijos valdžia apkaitė, kad užlaikymas
nėšių nieko nerašo laikraščiai s užimti keletą prancūzų tran- buvo išleidusi paskelbimą, knygyno kaštuoja daug pini-
apie Vokietijos sosto įpėdinį.;
Buvo net atėjusios žinios, kad 
jis užmuštas, bet tas pasirodė, 
prasimanymu. Dauguma spė
ja, gal ir teisingai, kad Vokie
tijos Kazeris pašalino sosto 
įpėdinį iš karės lauko už neti
kusį karės vedimą ir laiko jį 
kur nors Vokietijoj.

GEN. FRENCH PAŽY
MĖTAS

Prancūzų garsus generolas 
Jonas French gavo augščiau- 
sį pažymėjimo ženklą nuo sa
vo valdžios. Jam suteikta Ka
riaunos medalius.

AUSTRIJIEČIŲ LAIVY
NAS PLAUKIA J 
DARDANELIUS. 

Susirėmimai tarp turkų ka
riuomenės ir Anglijos laivyno 
dėl Dardanelių tęsiasi be pa
liovos. Turkams nesiseka, 
Dardanelių tvirtumos viena 
po kitai pasiduoda. Austrijie
čiai matydami, kad vargiai 
turkai begalės atsispirti anglų 
užpuolimams siunčia turkams

Kovoje su rusais vokiečiai 
išlaimėjo ties Gardinu. Rusų 
užpuolimai visur atmušti. 

PRANCŪZŲ LAIMĖJIMAI.
Šiauryj nuo Arras ties No

tre Dame de Lorette vokiečiai 
stengės išmušti prancūzus iš 
jų pozicijų, bet nepasisekę. 
Champagne provincijoj pran
cūzai nors ir išpalengvo eina 
pirmyn.,

Vogezų kalnuose permainų 
didesnių nebuvo.

AUSTRIJIEČIAI NENU
STOJA VILTIES.

Vienoje paskelbtas sekantis

kad žmonės, sulaukę 55 - 60 > SV ir miestui neapsimoka to- 
inctų senumo netikę karei, da- j linus knygyno iškaščius mokė- 
bar, kaip praneša iš Kopenha--1*- Dabar tariamos, kaip tas 
gos šaukiami į karę visi, kas !:nygyųas paversti kalėjimu.
tik gali dar ginklus vartoti. ---------------

-------------- ROCKFELLERIO FONDAS
NAUJOJI'IŠMOKĖJO 6,400,000 DOL.

Sulyg raporto išduoto Ro- 
(kt’ellerio fondo, paaiškėjo,

AMERIKIEČIŲ
KARIUOMENĖ.

New Yorke oficijaliai pa
skelbta, kad trumpu laiku kad praėjusiais metais išduo-
Jungtinėse Valstijose prasi
dės organizavimas naujos ka

ta labdaringiems tikslams 6,- 
400,000 dolerių. Europai iš

riuomenės. Jos sąstatan ineis'tų pinigų pateko 1,000,000 do
viai išsitarnavę kareiviai. Ti- lerių. Ta apskaita palyti tik 
kslu tveriamo Amerikos legi- 1914 metus.
jono bus apsaugojimas šios --------------- :-------
šalies piliečių nuo netikėto už-. IŠLEIS 500,000,000 DOL.
puolimo kokio-nors priešo. Le-Į Jungtinių Valstijų iždo se- 

oficijališ pranešimas: “Rusų'gijono sutvėrimu ypač rūpi- kretorius McAdoo praneša, 
* • • * naši buvęs Jungtinių Valstijų kad neužilgo bus išleista 500,-

prezidentas Rooseveltas. Ap- 000,000 dolerių. Tie pinigai
užpuolimai rytuose nuo Piet- 
rakovo austrijiečių amušti
Kitose vietose viskas randasi skaitoma, kad tą legijoną su- busią pasiųsti į federalinius 

f^geibTkeletą”toįedos toi- po senobei.”. Austrijiečiai ti- darys nemažiau 300,000 žmo- rezervo bankus pagal reikalą 
nj ir kitokių kariškų laivų. kiši rusus sumušią. I11’U- vimo.
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PREZIDENTAS NEVA
ŽIUOS ANT PARODOS. 
Prezidentas Wilsonas buvo

pasirengęs važiuoti į San 
Francisco Panamos parodą. 
Paskutinių dienų atsitikimai 
karėje iškėlė daug naujų klau
simų, taigi ir prezidentas pa
silieka Washingtone, kad juos 
apsvarsčius.

gų karvių, silpnų gyvulių. - 
Kauno gub. rekvizicija pra

sidėjo kiek ankščiau ir ten bus 
paimta kariuomenei 50,000 
gyvulių.

NEW YORKO ANARKI- 
STAI TEISME. 

Frank Abarno ir Carmine

VILNIAUS GUBERNATO
RIAUS PRANEŠIMAS 
Augščiausiu įsakymų pas;-

remdamas, pranešė Vilniaus 
gubernatorius, kad vokiečiai, 
austrijiečiai ir turkai, Vil
niaus gub. gyvenantieji per

. į dvi savaiti išvažiuotų iš Rusi-
Carbane kaltinami bombų pa- j ?og Užsieniniai pasportai bu
dėjime šv. Petriko bažnyčioje gia jiemg suteiktL Kag pe,.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.
Iš Kauno gub. Panevėžio p., 

Smilgelių kaimo Petras Stan
kūnas rašo savo broliui lopui 
Stankūnui į Pbiladelphia, Pa.

Mielas broli! Nuo jūsų lai
škelį gavau 13 d. sausio, — 
nuoširdžiai ačiū. Linksma ir 
malonu skaityti laiškus nuo 
saviškių iš tolimo krašto. Pa
sistengsiu ir aš jums kuodau- 
giausiai žinių surinkti iš savo 
krašto, kad turėtumėt ką pa
tys skaityti ir kitiems pasa
kyti.

patraukti teisman. Jiedu vi- jvį savaįtį neišvažiuos, tas 
šame kame kaltina Adadea bus priverstinai išvežstas Ru- 
Polignam, detektivas, kuris gijog gįlumon
kad susekti anarkistų veikimą .
pristojo prie jų organizacijos 
ir pragyveno jų tarpe keletą 
mėnesių. Ir jam puikiai pa
sisekė. Anarkistų sumany

ŠELPS PRŪSŲ
LIETUVIUS.

Vilniuj įsteigė lietuviai nau- 
mai išsproginti bažnyčias, dir- 3% draugiją,. kuri rūpinsis 
btuves laiku buvo susekti. Brūsų lietuviais, paimtais į 
Abarno, kuris nunešė į šv. Pa- nelaisvę. Šitos draugijos in- 
trifco bažnyčią bombą, prisi- galiotiniai, gavę gubernato- 
pažino tą padaręs. Carbone, riaus leidimą, galės lankyti 
kuris boųibas gamina taip-pat lietuvius nelaisvius ir juos 
prisipažino kaltėje, tiktai jie- šelpti.

du abudu sako, kad jie tai pa
darę prikalbėti Polignanio.
Teismas mažai teatkreipia a- 
tvdos į anarkistų pasiaiškini
mus ir ves tardymą pagal de
tektyvo Polignani nurodymų.

Lietuvos viešame -gyvenime 
baisi suirutė. Tarp katalikų 
ir mūsų pirmeivių kilo nesu
sipratimai. Pirmeiviai viso
kiais būdais stengiasi užgrob
ti į savo rankas Lietuvių 
Draugiją dėl karės nukentė
jusių šelpti ;per susirinkimus 
baisius trukšmus ir abstrak
cijas kelia, ir taip jau viso
kiais būdais trukdo darbą. 
Narsiausiu kariautoju pasiro
dė esąs p. Bulota, tik nelaimė, 
neką gali padaryti, — silpnos 
spėkos, trūksta šalininkų. Prie

■BLAIVYBES” DR-JOS '/ietuvh! nuo . k’rėS,
SUVAŽIAVIMAS. [draugijos prisirašė daug kata- 

likų, — mokestis 3 rub. ir

ŽINIOS Iš LIETUVOS.

Vasario 17 ir 18 d. Vilniū
je Sakalų salėje šaukiamas 
visuotinis Lietuvių Katalikų 
“Blaivybės” draugijos suva
žiavimas. Be kitų dalykų, su
važiavimas turėsiąs nutarti ir 
apie lietuvių “Blaivybės” 
draugijos dalyvavimą visos 
Rusijos Blaivininkų šventėje,

KARES AUKOS KAUNO 
GUBERNIJOJ.

Prapuolė be žinios karei- kuri būsianti šių metų gegu- 
viai: Bened. Nareikįs, Šiaulių 2ės 10 *r H & 

ap., Akmenės valsčiaus, Jonas ————.
Palekevičius, Šiaulių apskrič., GUDAI — LIETUVAI. 
Kruop. v., Stan. Stanevičius, Vilniaus gudai (baltarusiai) 
Šiaulių ap., Akmenės v., Pra- j.ausį0 25 d. Filarmonijos sa
una Šliažas, Šiaulių ap. Žara- j-e įaįso vakarą? kurio pei
sų vai., Jon. Nareikis, Šiaulių nas bug gejpG karės nu-
ap., Papilės v., Pranas Mo- i<cntėjusius Suvalkų guberni- 
skulis, Šiaulių aps., Kuršėnų jog ^„4^ 
vai., Vincas Bučinis, Siaubų _
ap., Skėmių v., Liudv. Buši-
nis, Šiaulių ap., Viekšnių v., LATVIAI — LIETUVIAMS. 
Petras Savickis, Šauklėnų v. į Liet. Šelpimo draugijos in- 
Šliauteris Konst., Viekšnių v., galiotiniais Baltijos miestams 
Dan. Talovašis, Šiaulėnų vai., išrinkti knn. J. Tumas ir Pr. 

Stan. Galenis Ligumų vaL, i Mašiotas. Kaip latviai taip 
Stan. šiškevičius, Šiaulėnų v., ir igauniai vasario mėnesyje 
Jonas Poškūnas, Ligumų vai., žada sutaisyti Lietuvių dėl 
Kazys Valavičius iš Kauno, karės nukentėjusių šelpimo 
Ed. Gailebs, Šiaulių ap., Kru- i draugijai rinkliavas, 
kių v., Pranas Grablevskis iš j ----------- :------__

“Viltis” buvo susirė- 
“Liet. Ūkininku”.

Šiaulių, Juozas Trinkus, Šiau
lių ap., Grudžių v., Jon. To- 
mašaitie, Šiaulių ap., Kuršė
nų val.<! Pranas Stefanavičius 
iš Šiaulių, Pranas Kveikcis 
Šiaulėnų v., un. af. VI. Gru- 
ževskis, Šiaulių v., Kaz. Pov. 
Urman iš Šiaulių, Ed. Valot- 
ka iš Šiaulių, Boles. Sirtovas 
iš Šiaulių, savanor. Jon Juke- 
vičius iš Šiaulių, Liudv. Ka- 
speras, Šiaulių ap., Blagov.

IŠ LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
VEIKIMO.

Paskutiniu metu įsisteigė 
nauji skyriai šiose vietose: 
Alyte, Viln. gub., Rumbonyse, 
Balbieriškyje, Igliaukoje, Vei
veriuose, Zapiškyje, Garliavo
je, Augš. Panemunėje, Snv. 
gub. ir Rumšiškyje Kauno gu
bernijoj.

Pašalpos draugija pasky-

draugija auga kaip ant mie
lių. Aukos plaukia iš visų pu
sių.

Pirmeiviai buvo sutverę sa
vo komitetą, bet neilgai gyva
vo. Susitvėrus stipresnei or
ganizacijai, pavienių žmonių 
sumanyti komitetai žlugo. Da
bartiniu laiku pirmeiviai pa
siliko vieni ir skursta.

Lakraščiuose iškilo pešty
nės.
muši su 
Pasekmės tos pačios. Pirmei
viai nieko naujo nesugalvojo 
ir net truputėlį susikompro
mitavo besiginčydami.

“Liet. Ūkin.” karės metu 
nusilpnėjo. Valdžia uždraudė 
leisti priedus: “Jaunimą”, 
“Žemę” ir “Sveikatą”. Taip 
sakant pačios grietinės jau 
nebėra tik išrūgos beliko.

“Liet. žinios” buvos visai 
sustoję eiti, dabar vėl atbudo, 
tik dar svirdikuliuoja, nes ant 
labai laibučių kojų stovi.

“Viltis” karės laiku pasiro
dė neapkainuojama, — tikrai 
suprantame kokią didelę svar
bą turi lietuviams dienraštis. 
Greitai paduotos žinios, tele
gramos, dienos klausimo 
straipsniai, korespondencijos, 
apysakos iš karės atsitikimų, 
feljetonai iš nelaisvių gyveni
mo aiškiai nušviečia karės pa
dėjimą ir be didelio vargo pa
duoda savo skaitytojams ži
nių apie karę. Surandame 
kiek vokiečiai pridarė šunybių

sus geresnius žmones. Už pa
imtuosius daiktus užmokėjo. 
Šiais metais naujokų ėmimas 
prasidės 23 d. sausio. Iš mū
sų krašto daugybę išvarė, bet 
ir dar nemažai paklius į karės 
nagus. Iš Smilgelių kaimo iš
vežė 30 žmonių.

Yra jau ir sužeistų ir už
muštų. Jonas Stankūnas len
gvai sužeistas. Kazimieras 
Stankūnas nežinia kur dingo. 
Runkūnų Izidorius sunkiai su
žeistas. Antanas Bogvilas 
jau baigia gyti. Jonas Lapin
skas užmuštas, Stasaučkas už
muštas, Falkonių Meiliūnas 
užmuštas: Juozas Švedasauc- 
kas nelaisvėje, rašo labai blo
gai jam ten ėsą, geriaus mir
tis, negu vokiečio nelaisvė.

Juozas Kviliūnas sunkiai 
sužeistas. Ir daug pažįstamų 
ir nepažįstamų palydėjo savo 
galveles.

Laikraščiai yašo, kad dabar 
mūšiai eina vis ant vietos, bet 
javasaryj išnaujo kils sker Ty
nęs. Kad kaip nors nuvei
kus tas nelabasis vokietis, 
žmonės lengviau atsidvėstų.

Austriečius, mūsiškiai, kad 
pliekia tai pliekia, nelaisvių 
tūkstantimis suima...

Dabar savais reikalais. Ja
vai šiemet neišaugo, pas mus 
dar šiaip-taip, pas kitus ūki
ninkus vįsai blogai. Kitas 
ūkininkas ir 3 gorčių vasaro
jaus nepririnko. Žmonės nu
sigandę, dauguma tik sykį ant 
dienos tevalgo. Bijosi mais
to pritruksią. Javai brangūs: 
rugių pūras 4 rub., kviečių — 
5 rub. avižų — 2 r. 50 k., mie
žių — 3 rub. 50 kap.

Mane Pompėnuose pripaži
no netinkamu karėn, — pali
kau namie, bet paskiaus “ge
ri žmonės” įskundė ir turėjau 
važiuoti į Panevėžį į komisiją. 
Apžiūrėję net penkius sykius, 
paleido....

Su tikra pagarba
Petras St.

18 d. sausio, 1915.

zicijose. Ghanipaingne, Ar
gonuos provincijose, taip-pat 
Belgijoj prancūzai išlaimėjo 
nemaža tranšėjų ir apkasų.

Italija, Rumunija ir Graiki
ja tebesirengia karėn. Itali
jos gyventojai jau reikalauja 
karės su Vokietija, visuose 
miestuose didelis subruzdi
mas. Rumunija lukuriuoja 
kurion pusėn karė kryps. 
Graikija buvo susikivirčijusi 
su Turkija, bet paskiaus ne
susipratimai išnyko.

Viso pasaulio atyda atkrei
pta į Dardanelius. Nuo Dar
danelių likimo priklauso liki
mas Konstantinopolio, Turki
jos sostinės. Kaip paskuti
nių dienų atsitikimai parodo, 
tai Dardaneliai nebeilgai ga
lės spirtis ir turės pasiduoti. 
Pabaigoje prabėgusios savai
tės turkų laivynas-pasitraukė 
nuo Dardanelių, sultanas ap
leido Konstantinopolį, aplei
do jį ir valdininkai. *

Dardanelių dauguma tvir
tumų nutilo. Spėkos turkų 
inazinasi kiekvieną dieną. Jei

, t, *• r®: Rumbonių skyriui 200 r.,vai., Pr. Kacucevičius, Šiau-, „ o ’__ t ~xx;„ irt____ | Zapyškio — 300 rub., Garlia-lių ap., Konst. Leščis Ukmer
gės ap., Aluntos v., Ant. Žlo- ! vos — 800 rub., Augš. Pa- 

į nemunės — 700 r., Rumšiškės 
1,000

bis, Šiaulių ap žagar. v., r ir Viinians
nas Serkaitis, Šiaulių ap., Jo- 
nas Mackevičius iš Kauno, Le- 1 

opold Gadel, Šiaulių ap. Pa- 
dubiso v., Pr. Dargis, Šiau
lių ap., Akmenės v., Stan. Ba- 
lutavičius, Šiaulių ap., Padu- 
biso v. i

“ŽAGRES” VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS. 

Marijampolėj 25 d. sausio 
buvo visuotinis “Žagrės” su
sirinkimas. Dalyvavo 70 in-

gu Vokietija nesuspės padų - 
Lietuvoje, kiek papildė nedo-» sti į Dardanelius savo laivų vi

VOKIEČIU KOVOS BŪDAI.
Vokiečių viršininkas, vokie

čių laivyno admirolas Tir- 
pitz, daugiau atsižymėjęs sa
vo puošniais žodžiais, negu mi 
litariškais gabumais, pasta
ruoju laiku pradėjo atakuoti 
Angliją, žinoma, kaip vokie
čiams ir pritinka... per laik
raščius. Kiekvienas tėmyjan- 
tis karę nuo pat pradžios, ga
lėjo pastebėti, kad nei viena 
viešpatija nepasinaudoja taip 
plačiai kova per laikraščius, 
kaip vokiečiai.

Vokietijos ciesorius, sosto 
įpėdinis, kancleris, ministe- 
riai, net ir generalio štabo na
riai pasidarė taip dideliais my 
Lėtojais plunksnos ir popieros, 
kad bepaliovos rašo ir rašo. 
Ypač dabar, kada vokiečių pa
sisekimai jau gana abejotinos 
vertės, vokiečių diplomatai 
darbuojasi išsijuosę.

Dar spalių mėnesyj, Berlino 
laikraščiuose tilpo valdiškas 
paskelbimas po vardu: Die 
AVahrheit ins Ausland!” (Tei 
sybė užrubežy.j!), kuriame 
šaukiama visus piliečius, kad 
kaip kurie gali ir išmano in
formuoti neutrales viešpati
jas apie “teisingą karės bė
gį”, apie “tikrą vokiečių pa
dėjimą ir aplamai apie vokie
čių “teisybę”. Po to paskel
bimo tuojaus tapo sutverta 
specijalios draugijos biu
rai, kurių tikslu buvo iš
siuntinėti vokiečių laikraščius, 
laiškus ir atsišaukimus Švei
carijon, Italijon, Amerikon ir 
Skandinavijon.

Tuo pačiu laiku buvo dele
guoti specijaliai pranašėjai į 
neutrales viešpatijas, kuriems 
buvo prisakyta kiekvieną vo
kiečiams padarytą užmetimą, 
nušviesti taip, kad Vokietija 
būtų visados teisi ir nekalta. 
Ministeriai-gi, kunigaikščiai iš 
karališkos giminės ir visi ge
nerolai pradėjo skelbti vi
siems svetinių valstijų naujie
nų ieškantiems koresponden
tams apie Vokietijos milžiniš
kas spėkas ir jos nepaprastą
galybę, ir kad Vokietija būti-^ 
nai turi išlaimėti karę. Buvo 
prisakyta apie belgų ir anglų 
niekšystes, apie jų melus dėl 
vokiečių žiaurumo, tiek daug, 
kad visų kraštų laikraščiai tik 
ir mirgėjo vokiečio “didvy
rio” vardu.

Dabartiniu laiku į tų pra
našų ir kovotojų eiles įstojo 
Vokietijos laivyno generalis 
viršininkas admirolas Tirpitz, 
kurs pasirįžo nugązdinti An
gliją ir tuo pačiu laiku neu
tralių viešpatijų tarpe pagim
dyti įsitikinimą, kad Anglijos 
laivynas visai nepavojingas 
vokiečiams, bet dar netoli tie 
laikai, kad ne Anglija vokie
čiams užkris kelią davežime 
valgomų produktų, bet vokie
čiai Anglijai. Admirolas Tir
pitz pasikvietė pas save New 
Yorko laikraščio “Evening 
Sun” korespondentą ir šiaip 
J jį atsiliepė:

“Anglija nori mus badu nu
marinti, bet mes visai to ne- 
sibijome, mes galime jai tuo 
pačiu atsimokėti, nes kiekvie
ną laivą, mėginantį dasigauti 
į Anglijos uostus, mes torpe- 
duosime ir Anglijai greit pri
truks duonos. Tamsta gal ne
manai, kad mūsų laivynas, 
daug mažesnis už Anglijos, 
galėtų palikti savo dabartines 
nepavojingas buveines ir susi
remti su Anglijos laivynu.

Tamsta gali būti intikrintas, 
kad to neatsitiks, bet kas už
gins mūsų laivynui užpuldi
nėti iš pasalių, ir tas geriau 
gali nusisekti, negu zepelinų 
atakos.

Ant korespondento užklau
simo, ar teisybė, kad vokiečiai 
stato 40 naujų povandeninių 
laivų, Tirpitz neatsakė tiesiai, 
pasiteisindamas, kad tai yra 
kariška paslaptis. Užtai pla
čiai papasakojo apie vokiečių 
povandeninio laivyno tobulu
mą.

Yra tai, sakė, puikus gink
las. Geriausia vieta veikimo 
povandeniniams laivams pa
kraščiai, ir tokiuo būdu La 
Manche kanalas labai pritin
ka tokiai kovai. Turiu tiesą 
pasakyti, kad mūsų paskelbto
ji blokada, bus labai pavojin
ga anglų laivynui.

Taip girėsi Vokietijos lai
vyno viršininkas, o vokiečių 
laikraštija iš to pasikalbėjimo 
ištraukė didelį vokiečiams 
džiaugsmą. “Frankfurter Zei- 
tung” atkreipė domą dar į 
tai, kad Tirpitz labai atsar 
giai kalbėjosi apie oro laivy
ną, nenorėdamas atidengti 
dar vienos paslapties, kuri ir
gi anglams bus nemaloni

Tokioje pat dvasioje rašo 
“Deutsche Tageszeitung”, ku 
ri pacitavus Tirpitz’o žodžius, 
atkakliai klausia: “Kam-gi 
dabar grūmoja badas: mums 
ar Anglijai, kuri mus 
norėjo badu numarinti, pasili
ko netrukus viena bado aky- 
vaizdoje. Jinai blokuoja mus 
ant jūrių, mes-gi ją užblokuo
sime po vandeniu ir iš oro”.

Tai paskutinio laiko vokie
čių kova per spaudą, Vokie- 
čių visuomenė jaučiasi nekaip. 
Visiems aišku, kad Prancūzi
joj vokiečių kariškieji žing
sniai nenusisekę, generolo 
Hindenburgo armija nepasie-

Užrubežinių reikalų mini
steris Suzanovas nurodo ko
kios permainos įvyko nuo pra
džios karės. Rusijos valdžia 
ir liaudis arčiau susirišo, vei
kia išvien, suprato visi, kokią 
svarbą turi vienybė, kada ant 
šalies gerovės pasikėsino prie
šas — Vokietija, kuri nieko 
daugiau nenori, kaip tik pa
vergti visą pasaulį po savo 
globa. Rusai kovos iki pasku
tinio, kad tik vokiečių suma
nymus suardyti. Nurodo Sa- 
zanovas santykius Rusijos su 
Armėnija, Balkanų viešpati
jomis, Persija. Pažymi, kad 
Rusijos valdžia rūpinas kiek 
galėdama pagerinti padėjimą 
savo nelaisvių Vokietijoj ir 
Austrijoj. Užbaigdamas pra
kalbą šaukia visus prie vieny
bės.

Nuo valstiečių atstovų kal
ba Evsiejevas, kuris karštai 
išreiškia, kad valstiečiai visa
dos parems valdžią, jie kovos 
už savo krašto gerbūvį. Val
stiečiams rūpi paliuosuoti ru
sų tautą nuo Vokietijos prie
spaudos.

Šventikų vardu kalba Ge- 
peckis. Jisai sako, kad visa
da, kada tik Rusijoj iškilda 
v o istorinės svarbos reikalai 
pravoslavų bažnyčia priimda
vo dalyvumą. Tai ir šiuo lai
ku bažnyčia išpildys savo pa
reigą.

LENKŲ DEKLERACIJA. 
Nuo lenkų grupos su trum

pa dekleracija išeina Jaron- 
skis. Jis kalba, kad šioje sun
ki- je valandoje, visos karės 
sunkenybės sugriuvo ant Len- 
ki.j< s. Bet dabar nelaiką? 
kalbėti apie skriaudas tik rei
kia svarstyti, kaip geriau ap
saugojus slavus nuo pavojaus. 
Tokios nuomonės lenkai laikė
si istoriniame Dūmos posėdy- 

kė pageidaujamo rezultato. Į je, tos pačios jie tesilaiko ir
Taigi vokiečiams, ypač dabar 
rūpi pakėlimas gyventojų dva 
sios ir intikrinimas neutralių 
valstijų, jog pas juos tai vis
kas eina kuogerįausiai.

Ponas Tirpitz pasakoja pui
kias pasakėles apie vokiečiais 
rengiamą blokadą po vande
niu ir iš oro ir žmonėms, ku
rie neturi supratimo, kaip 
sunku, tiesiog negalima tokius 
pienus įvykinti, atrodo, kad ir 
ištikrųjų vokiečiai išpildys sa
vo sumanymus.

Vokiečiai geri pasakų rašy
tojai, bet mes žinome, kad pa
sakomis neatsieksi ko nors 
naudingo . Taip matyti, kad 
vokiečių sumanymai paskelb
ti ant popieros ir pasiliks po
pieriniais.

rybių.
Iš Suvalkijos vokiečiai vis

ką išgabeno į Prūsus. Kai
mus, sodžius sudegino. Žuvo 
išviso Suvalkijoj apie 3,000 
sodžių. Gyventojai į pirmas 
eiles pakliuvę kovojo už kraš
tą, o tuo tarpu jų šalį prie
šas nuteriojo. Jau 'kad turto 
neteko ir gyvybės nebesigailė
jo... (Visas lapas toliaus cen
zūros išplėstas).

GYVULIŲ REKVIZICIJA. Kaliotinių, apie 100 narių ir Taigi sako, piragai prieš 
Gyvulių rekvizicija (ėmimas) Patiek ūkininkų svečių, kurie P’ragus. Pirmą sykį, kada 
Vilniaus gub., kaip praneša skubėję į susirinkimą, išgirdę, l ™8ai buvo įnėję nie- 
laikraščiai, prasidėsianti sau.- ka(i “žagrė” pykinėsianti ko ramiems gabentojoms 
šio 23 d. ir tęsis iki kovo 8 d. padegėliams ir nuo karės nu- nedarė. O jie apsivilko val- 
Kasdieną manoma paimti kentėjusiems grūdus. Ūkinin- j niais rūbais, paliko daug’ka- 
maž-daug apie 900 gyvulių. kam8 rūpėjo pasiūlyti draugi- riuomenes, stojo iš užpakalio 
Ims gyvulius tokioj tvarkoj: 3ai 8avo atliekamus grūdus.,ir ™8US sumušė, dabar jau ir 

23 suims 900 gyvulių Susirinkime dalyvavo taip- rusai pragudrėjo, nieko nepa- 
- - -- lieka iki paskutinio... (Cenzū

ros visas puslapis išplėštas. 
Sunku mintis susekti.).

Vienas lietuvis oficierius... 
(Cenzūros išbraukta) ir pa
duoda savo kareiviams kur 
Ftovi rusai ir tie žiūri kur eiti 
ir kur šauti tai vis vokiečių 
gudrybė. Tai yra tikra tiesa. 
Pasakoja buvę karėj .studen
tai ir prasti kareiviai, kurie 
sugrįžo sužeisti. Taigi dabar 
nieko nepalieka, visus išveža 
Sibiran.

Pas mus kas valandą nauja 
naujiena. Iš žmonių išrinko 
kailinius, arklius, karves ir vi-

sausio
Vilniaus paviete. Kituose pa- Pat gubernijos agronomas ir 
vietuose pirmoj eilėj paimsią vyriausybės ingaliotinis ja- 
iraždaug po 450 gyvulių. 1 vams supirkinėti. Susirinki-

Sausio 24 bus rekvizicija1 ma“ I>atvirtin0 “žaBrės” 
Vileikos ir Disnos paviete, r°“>n,1° ™ata,yH reikalingų
sausio 25 ,1. Lydos ir ASme- keltl “
uos, sausio 26 - Švenčionių! valdybų ruduoti jų

1 Žemes Ūkio Departamentui, 
'kuris pernai tam pačiam rei-ir Trakų.

Antroji eilė gyvulių ėmįmo 
prasidės nuo 27 d. sausio.

kalui buvo paskyręs ‘Žagrei"*’
_____. apie 4,000 rublių pašalpos.

Neims rekvizicijon gyvulių, Susirinkimas taip-pat ingalio-
turinčių daugiau 12 metų; ku
rie sveria mažiau 12 pūdų; ne
ims paskutinės karvės — kas 
turi tik vieną karvę, jos nega
lima imti; negalima imti telin-

jo “Žagrės” valdybą susitar
ti su vyriausybe apie javų su
pirkimą ir nutarė pavesti val
dybai išreikalauti iŠ barginin- 
kų skolą.

skas greitu laiku galės užsi
baigti. Rusų laivynas, suside
dantis iš šešių kariškų laivų 
ir dviejų kreiserių randasi ne
toli Bosforo. Sis laivynas ga
li tuojaus pradėti bombarduo
ti rytines Konstantinoj* .110 
tvirtumas.

Rusų laivyną prie Bosforo 
ir anglo - prancūzę. prie Dar
danelių skiria taikų laivyne*. 
Tikrai negalima nuspėti, ku
rioje vietoje randasi turkų lai 
vynas, bet spėjama, kad ne
toli Hellesponto ir stengiasi 
priplaukti arčiau Konstanti
nopolio.

Konstantinopolio puolimas 
labai svarbią rolę atvaidins 
dabartinėje karėje. Jis bus 
daug žymesnis, negu Antver
po puolimas.

Praėjusi savaitė kituose 
karės laukuose nieko naujo 
nesuteikė. Tiesa, vokiečiai 
buvo išnaujo užpuolę Lietuvą, 
buvo užėmę nemažai Lietuvos 
miestelių, tik tas traukėsi la
bai trumpai. Rusų kariuome
nė vokiečius veja lauk iš Lie
tuvos ir jau netoli Prūsų ru
bežiaus. Neužilgo gal nžgir- 
sime, kad rusai įsiveržė į Prū
sus.

Prancūzijoj žymesnių atsi
tikimų neįvyko, neskaitant ke
letą mažesnių susirėmimų. 
Prancūzai tebesilaiko savo po-

VALSTYBĖS DŪMOS 

POSĖDŽIAI.
(“Rieč”) ’

26 ir 27 sausio atsibuvo po
sėdžiai Rusijos Valstybės Dū
mos. Pirmasis Dūmos posė
dis buvo tąsa to garsaus žmo
nių atstovų posėdžio, kada vi
sų tautų atstovai apreiškė ga
vo deklaracijas, jų tarpe ir 
lietuviai. Posėdžių svetainė 
kimšte prikimšta. Publikos 
pilna. Dauguma atstovų at
vyko iš karės laukų.

Posėdį atidarė Rodzianko, 
prašydamas pirmininko pa- 
gelbininką perskaityti caro 
prisakymą Tarybai sušaukti 
Dūmos posėdį. Paskiaus kal
ba Rodzianko, visu laiku jo 
kalbos karšti aplodismentai. 
Po Rodziankos tribūną užima 
ministerių pirmininkas Gore- 
mvkinas, kuris savo ilgoje 
kalboje pažymi, kad rusų tau
ta pergyvena svarbų momen
tą, kuris duos rusų gyvenimui 
daug naujos gyvybės ir su
brendimo. Karė iškėlė daug 
naujų klausimų. Parodė ru
sams, kad laikas paliuosuoti 
rusų pramoniją, ūkę nuo vo
kiečių intekmės. Goremykino 
kalba padarė didelį įspūdį į 
klausytojus.

dabar. '
Armėnų atstovas Papadža- 

novas praneša, kad armėnai, 
yra Rusijos dalimi ir jos ti
kslas yra armėnų tikslu.

Atstovas Ramotas, estas 
vardu estų ir latvių kalbėda
mas pažymi, kad tos tautos iš
pildė šventai savo pareigą ir 
nieko negali joms užmesti, jog 
jos neatjautė visiems bendrų 
vargų. Estai ir latviai iki pa
baigos šios karės bendrai su 
visais gins tėvynės reikalus.

Žydų vardu Fridmanas at
stovas iš Kauno gub. pažymė- 
jo, kad žydai šioje karėje iš- - 
kentėjo daug, bet visgi jie iš
tikimai kariauja ir toliaus 
taip-pat pildys savo pareigas 
link šio krašto.

Toliaus kalba musulmanų 
atstovai, atskiri rusų atstovai, 
Miliukovas. Visų kalbos la
bai patrijotiškos. Kiekvienas 
išreiškia valdžiai ištikimybę ir 
tikis iš ateities Rusijai daug 
laimės.

Posėdis užsibaigia sekančia 
rezoliucija: Valstybės Dūma 
pagerbdama narsumą savo 
šalies kareivių, pasiunčia ar
mijai ir laivynui karštą pa
sveikinimą, talkininkams iš
reiškia pagarbai ir užuojau
tos jausmus. IšieiŠkia tvirtą 
viltį, kad dabartinė kai ė pa- 
liuosuos tautas nuo priespau 
du ir paskelbia Rusijos gy
ventojų norą kariauti pakol 
priešas nepriims tokias sąly
gas taikos, kuriomis bus nu
statyta ramybė Europoj.

NELAISVĄJĮ.
Pirmadienį 20 d. penktai va

landai besibaigiant didžiajame 
Tauragės kalėjime per miegus 
užgirdau: Trrra-bum!

Tiltą nugriovė, tariau nubar
damas. Paakiam tiktai pykšt, 
pykšt — šautuvais pliekia.

Ir vėl: sykį: buml — iš armo
tos šovė. Buvo aišku, kad prasi
dėjo mūšys.

Netrukus įšoka vokiečių feid- 
febelis ir skubiai bcalauodamas, 
sušunka: “Kelkitės, greit rėdy- 
kitėa, eisime į komendantūrą, 
penkias minutes laiko teturime“. 
Po trijų minučių vėl įšoko: “Ei-
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W*aė, P. Šokus, V. Sebrytė, K. Šležie
nė, P. Girtautas, J. Lapanis, H. Sviok 
la, A. čiuinakas, K. Čiubulėnas, O. 
Kašėtaitė, A. Yisinobtienė, Y. K»z- 
lunaitė, J. Kašėta.
, $-50c.: X. Salem, X. Inrmalavl-
rius, H. Paiilionis, R. Aksrinas, P. 
barnia, A. latras, M. Rapolaitė, P, 
Kubilius, A, -čcrbanavičiutė, B. Dau
girda, .1, Kumpą, S. Dambrauskas, D. 
Marcinkevičius, J. Tamulevičius, G, 
Gecevičiutė, F. Voveris, 1). Uutaua- 
kas.

(Vardus aukojusią amžittu 50c. ne
gaminame).

Su smulkesnėmis aukomis viso ij 
Brovkton, Mass. T. F. Kom. surinko.

$225.83.

• SKELBIMAI.
TOBULI TVARKA.

1 Mes galime spręti apie žmo
gaus būdą iš tvarkos, kurioje ji
sai laiko savo reikalus. Tvarka 
yra reikalinga visur, ypač mūsų 
kūne. Jeigu jūs leisite mažam 
sirguliavimui užviešpatauti jūsų 
kūjaą. tuo jūs, rasi, atidarėte du
rias sunkiai ligai. Priimkite mūsų 
patarimą kiekviename srrgulia- 
vwne vartoti Trinerio Ameriko- 
fišką Kartaus \ yno Elixirą kaip 
aliut ankščiausiai. .Jisai iškar- 

prieis prie blogumo šaknies, 
išvalys vidurius ir suteiks jiems 
naują jėgą. Jisai paliuosuos už
kietėjimą ir jojo komplikacijas, 
gazus, atsiraugėjimus, koktumą

-ir vėmimą, apetito netekimą. Net 
sveiki žmonės privalėtu retkar
čiais paimti dožą. kad palaikius 
kūną tobulioje tvarkoje. Kaina 

<$1.00. Aptiekose. Jos Triner, 
Manufaeturer, 1333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ilk

Triner's Liniment duoda ge
ras pasekmes sunarin štyvume. 
Jisai yra geras visuose atsitiki
muose. Kaina 25 ir 50 e., per 
pačtą 35 ir 00 e.

----------------------- -------

TAUTIEČIAI:
Ar turite nuolatini darbą 

mieste? Kodėl nebandyti ir 
neįsigvti savo loemis nu
mins? As pats pirkau 40 
akru žemės, kuri bus mano 
.namais ateityje ir su ma
niui (trim Land Co. apsiėjo! 
taip gerai, kad aš noriu 
pietus padėti, kad jie gautu 
jaugiau gyventoju mūsų 

lietuvių kolonijoj.
Mes lietuviai padėsime 

viens kitam pradėti ūkinin
kauti. Aš esu gerai apsipa
žinęs su ūkininkavimu to
se valstijose, taigi aš nu
rodysiu iš kur gauti geriau
sių sėklų, gyvulių ir ūkinin- 
kystės padarinių.

Kompanija gali parduoti 
jums žemių VViseonsino ir 
Michigano valstijose už la
bai pigias kainas. Už 40 
akrų reikia įmokėti $200.00, 
likusius galima išmokėti la- 

'btti lengviomis išlygomis. 
Ateik ir prisidėk prie mūsų. 
Rašyk arba ateik į mūsų 
ofisą:

J. F. WAISVILLA.
133 W. Washingtor Str. 
Room 1007, % Grimmer 
Land Co., Chicago, III.

Siųskite Pinigus į Lietuvą
Pakol Rubliai yra pigus

Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus į Lietuvą. Negirdėtinai 

pigi kaina rublių.
Naudokitės proga!

Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per 
“DRAUGO” Redakciją. Tavo giminės kenčia 
didį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.00 100 rub. už $48.00
20 »t ,, $9.90 200 „ „ $97.75
30 1 t „ $14.75 300 ,, ,, $147.15
40 9 9 ,, $19.20 400 „ ,, $197.50
50 t i .. $24. 500 ,, ,, $247.50
75 9 9 ,, $36.00 1000 ., ,, $497.50

Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 

kaina gali greitai pakilti ir tada mes turėsi
me imti paprastą kainą 52 c. už vieną rublį. 
Todėl naudokitės, pakol yra pigu.

Norėdami nusiųsti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavardę ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
ney orderį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
laišku atsiųskite į “Draugo”, redakciją žemiau padėtu 
adresu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pranešime apie tai siuntėjui, pasiųsdami kvitą. Jeigu pi
nigai nerastų tos ypatos, kuriai yra siunčiami, tai sugrįš

atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti 
niekados neguli

Visokiais reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
W. t6(h Street, Chicago, 111

Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigų Siuntimo
Skyrius atviras nuo 1 po pietų iki 9 vai. vakaro.

” Suv. Valst. Disforijos 
” Geografijos 
” Algebros 
” Geometrijos 
” Trigonometrijos

Braižymo 
” Pilietystės 
’’ Politiškos Ekonomijos 
” Dailnrašystės

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo k iš ryto iki 5 po pietų; 
Vakare jmo 7:30 iki- 9:30.

3149 S. Halsted St., Chicago, III.

TURĖK ŪKĘ IR BŪK NEPRIGUL- 
MINGU.

Europoj gimę žmonės jau 
gerus pasisekimus išdirbime Arkansas 
ir Lųuiesianos ūkų. šeimyna pradėjus 
su dešimts—dvidešimts akrų akinimui 
žemės visi gerai gyvena, kai-kurie j 
net turtingi. Tas pats laukia tavęs i 
šiandiena, žiemė pigi ir lengvus iš- ' e 
mokesniai. Rašyk arba ateik dėl -ht- | 

formacijų, L. M. Allen P. T.
Roek Island Lines. Patarnavimai mū 
sų agrikultūros deparmento suteikia
mi visiems naujai apsigyvenusiems.

parodė

į. „i -Sr '’-fę;,

25 T57Of 14G0LD Filied aukso LAIKRODĖLIS $5.50
SEKCIJAI. 1SKAS J6PARDAV IMAS 14 K. OOLD field. AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal FA BRIKOS PREKE, kad kuodaugiausiai k išparduoti: 

tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LA1KRODĖLJ, tai augščiau patalpintus 25puikius daiktus kožnas aprutės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai Im
portuotas atviras laikrodėlis. (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubiltavaa Lenciugelis 
su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Fontauinė Plunksnų, l’ip- 
kė, Britva, Diržas, Kaklaryšio špilkutė, Sagučiai dėl manketų., marškinių ir kainėrių, Žiedas, Peilukas.

Taigi kas dabar ištirps tą apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 cen. (markėmis ar kvoderį), tam tuojaus išsiųsim • laikrodėlį ir 25 dovanais prie 
laikrodėlio VISAI DYKAI.

Kada apturėję siuntinį persitikrinsit, jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. OOLD field, GVARANTUOTAS ANT 20 METU, SU GARSI AUSIU PASAULYJ 
MECHANIZMU, u tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų įneš su noru 
sugrąžįsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE RIZIKUOJA!', kadangi mūsų laikrodėliai yra GVA- 
RANTUOTI ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes jį pataisysim arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI, iš KANADOS visi pini
gai turi būt prisiųsti iš kalno.

PRANEŠAME jog MŪSŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsintis šiame laikrašty
je, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyriškų ar moterišką laikrodėlį su dovanom 
stačiai, pagal FABRIKOS PREKE, tegul įį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ka kas yra gar
sinta. Adresuokit: NATIONAL COMMERCIAL OOMPANY, 90 WEST BROADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

Veltui $28 vertes dovanų kiekvienam
Moterų ar vyrų tikras Amerikoniškas $15.00 laikrodėlis viskas už $5 99. Su tiesa jūsų peržiu-, 
rCjimo mes duosime visai veltui $5.00 puikiai nupolišuotą plieao 7 šūvių revolverį, vieną $2.00 
senovišką gvarantuotą Cutler britvą. $1.00 puikiausi arklio odos self honing barberišką diržą, vie 
ną puikią fontaninią plunksną $1.00,1 kombinaciją poros koiionikų r špilką vertes $1.50, 1 su gra 
žiu akmenų žiedą $1.50, vieną vyrišką paauksuotą leneiuselį $2.00. Tik prisiųsk savd laišką su rei
kalavimu, o mes prisiusime C. o. D. Peržiūrėk visus dalykus ir jei jums pilnai patiks, užmokėk 
expresui $5.95 ir viskas bus jūsų. Jei nepatinka sugrąžrnk musų kaštu. Šitas pasiulijimas tesis 
tik 30 dienų. Taigi siųsk užsakymą tuojau. Adresas.

CARROLL CUTLER CO. Dep. 59 Chicago, III.

Gumines ir Metalinės

Antspaudos
Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis

tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų 
ir žymių draugystėms, kuopoms, bažnyčioms, 
biznieriams, notarams ir pavienioms ypatoms. 
Padarome gTeitai ir pigiai. Dirbame visokio di
dumo ir kainos. Norėdami parašykite kokie žo
džiai turėtų būti atlieti, kokio didumo, metali
nė ar guminė, o mes suteiksime tikrų kainą.

Iš daugelio čia paduodame porą pavyzdžių:

kios tik randasi lietuvių apygardoje.
I Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di- 

į džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak- 
! rų nedirbtos žemės nuo $8.00 iki

20.00 už akrą.
i Fonutain yra didžiausis centralinis 

I lietuvių miestas. Jame randasi 18 što- 
į rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi- 
i sai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylio6 
auo katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o aš su au
tomobiliu pavėžisiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
sirinkti sau patinkamą vietelę. Per
kantiems žemę kaštus už geležinkelio 
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių 
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

J. A. ŽEMAITIS. 
FOUNTAIN. MICH.

Vienatinis Bankas
•.aOL

BRIDGEPORTE 

— Po Valdžios Kontrole =====

Kapitalas ir
perviršis

$275.000.00

M., j

Reikalingas geras vargoninin-
t '

St. Casimir Rectory,
Plymouth, Pa.

No. 111 Metalinė antspauda, ga
lina noilotl klšBAluje, labai tinka
ma drangystė»8 ir kuopoms. Da
ryta Iš AIhiIbo, narudija ir lengvi 
eešieti. įspaudus diduma parodo 
paveikslėlis apačioje.

KAINA TIKTAI $3.50
No. 182 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesne 

Kaina $4.00

Ne. 105 Kišenių gumos aatspaida. Tinka draugystėms ir pavietėms ypi- 
tois. Dailioje diiitėje, kame ran
dasi padušknti jnodiie.

Kaina tiktai $1.50

Parsiduoda gerai išdirbtas 
laikrodžių ir muzikos instrumen
tų krautuvė už pigiausią kainą, 
geriausioj vietoj, Ilamcstead, 
Pa. Kas norėtų pirkti arba mai
nyti, ant formos vakaruose te 
gul atsišaukia žemiau esančiu 
adresu, nes biznio savininkai pa
sirengę važiuoti j vakarus ant 
farmų. Tai yra priežastis parda
vimui.

A. Katilius,
•03 8tb avė., Hamestead, Pa.

Vargonininkas gerai suprantantis sa
vo amatą ieško vietos lietuviškoje pa
rapijoj. Reikalaujant atsišaukite į 
“Draugo” Redakciją.
8—11.

Paieškau Onos Bražjziueios 
25 metų, gyvenančios, rodos 
Brocktone.

Prašau atsiliepti mano adresu:
Magdalena Kavoliūnaitė.

655 W. 14 st., Chicago, III.

Visas tuitas 
viršina

$1.500.000.00

Central Mfg. District Bank
1112 W. 3 Sta. gatve Netoli Morgan St

Šitas dydisis Valstybinis bankas yra taip geras kaip geriau
sis dydmieščio bankas tik daug parankesnis.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3 procentą. Skolina 
pinigus. Siunčiame pinigus, duodami pilną gvaranciją.

Parduodame laivokortčs. Atidarome čekių sąskaitas
b'znieriams.

BANKINES VALANDOS
Nno 9 ryto iki 4 vakare Lietuviškai kalbama
Subatomis iki 8 vakare.

Saugumas, Mandagumas, Sąžlnlskumas.
Pavyadia japaudoa No. 101

^Tikietas Už Dyka 
Fanuos 1915 Fanuos

Už tikrinu žemes. Nepirkite 
prastos žemės, yra užtektinai ge
ros žemės, juodžemio su moliu, 
arti miestų, geležinkeliu, mokyk
lų ir bažnyčių, parduodama visai 
pigiai ir ant lengvų išlygų. Ak
ras nuo 10 iki 18 dol. Valstijose: 
Wis. ir Mieli. Taipgi parduodam 
išdirbtas formas su budinkais vi
sai pigiai. Del platesnių žinių 
kreipkitės žemiau nurodytų ad
resu. Mapos žemės dovanai.

Chas. Zekas & Con
127 N. Dtarborn St,, Room 808 

Chicago, III.

Didelėje parapijoje, susidedančioje 
iš 700 šeimynų, reikia tuojaus vargo
nininko. Kandidatas turi būti blaivas 
ir jaunas vyras, vedęs ar ne, vistiek, 
mokinys p. Naujalio su geru nuo jo 
psiliūdyjitnu. kad baigė pas jį bažny
tinės muzikos kursą. Sąlygos puikios, 
bet turi apsiimti ir sugebėti keletą 
koncertų ir teatrų per metus sureng
ti parapijos naudai. Rašykite į 
“Draugo” administraciją.

ATSIDARĖ DIENINĖ MOKYK 
LĄ.

Ant Town of Lake, Davis 
Square Parkelyje, atsidarė Die
ninė Mokyklą. Norintieji išmokti 
anglišką kalbą, aritmetiką ir ki
tas mokslo šakas, atsilankykite 
pirma valandą po pietą.

A. Strikulis, mokytojas.
10—12
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"Aušros" Mokykla
Mokina angliškos kalbos

Lietuviškos kalbos 
A ritmetikos 
Knvgvedystės 
Stenografijos 
Typewriting 
Pirkly bos Teisių 
Abelnos Disforijos

FARMOS! FARMOS!!
Čia jau yra pirkę farmas apie 800

>»
>»

Paieškau savo tėvo Petro Petuškio, 
nežinau kur jis randasi. Jis pats ar 
kas apie jį žinotų malonės man pra
nešti sekančiu adresu:

P. Petuškl
506*,(• Mninord avė., Seattle, X\ ash.

9-13

Ar Nori Pelnyti

Telephone Yardg 3159
BŪK NEPRIGULMINGU FAR- 

MEBIU! NEBIJOK BEDARBĖS!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiau

sioje apielinkėje Louisijanos valstijoj 
prie miestu ir geležinkelių. Oras svei
kas. Išilgos labai prieinamos kad ir 
bedniausias žmogus gali lengvai nu
sipirkti ir pragyventi, žemė labai 
derlinga, gali sėti javus du ir tris 
kartus į metus. Kas turi 120. doleriu 
gali pirkti 40 akerių žemės. Kas nori
te žinoti plačiau, rašykit, mums, inde- 
dant 2c. markę, o mes Jums pasių
sim knvga ir informacija dovanai.

A. VI8BARAS & CO.
3112 Sc Halsted St., Chicago, III.

Kas greitai pasiskubins nupirkt se
kančias prapertes, tie greitai galės 
daug pelnyti, nes parsiduoda beveik 
pusdykiai: 2 lotai ant Union, avė., ir 
88 gatvės verti $1200, bus parduota 
už „$600. Stuba ant Wallace ir 36 gat
vės ant 2-jų familijų 4 ir 5-kių kam
barių, randus neša $19 į mėnesį už 
$1600. Labai puikus mūrinis namas ant 
Emerald' avė., ir 30 gatvės dėl 6 fa
milijų 3 lubų augščio, randos neša 
15 procentą už $5500. Kampinis lo
tas au dviem stuboms dėl 3-jų famili
jų randos neša $30 į mėnesi nž $2600, 
randasi netolį Kedzie ir Archer (prie 
Crane didžiųjų šapų) Ir puiki farmą 
40 akrų geros žemės su stuba ir pra
dirbta žemė, tarp lietuvių už $500.

i Nekurias prapertes gali pirkti įmokė-1 
j jus kokius $200, o kitus ant mėnesio 
| po $15. Apart augščiau paminėtų turi- 
I me dar daug visokių pigių namų lotų 
visose dalyse miesto, taip-pat ir viso
kių farmų, nes mūsų speciališknmas 
suieškot gerus hnrgenus. Taip-gi huda- 
vojam visokius namus ant ordelio,

lietuvių, ir beveik visiems lietuviams j klausiantiems paduodame kainas, skoli 
yra žinoma, kad Mason paviete,! »•«» pinigus ant lengvų išlygų ir tt., 
Fonutain, Mieli, yra geriausios kvie- galim užtikrint niekur pigiau nerasite, 
čių, dobilą ir bulvių žemės. Molis ir "J™™ Meldžiam atsi-

juodžemiu lvgua kai stalas. Fonutaino j 8INKKU8 Ai CO.
žemės pralenkia visas kitas žemes ko -I 3151 So. Halsted Str., Chicago, Hl.

Dr. Lungo

Stebuklingasis kartusis Vynas
NAUDINGAS VYRAMS, MOTE- 

ROMS IR VAIKAMS.
Padarytas iš geriausių žolių ir 

geriausio vyno.
Kainą už butelį $1.00, siunčiant, 

į kHus miestus $1.25.
Gelbsti visose ligose, kurios kį- 

la iš neveikumo kraujo k. t. ne
virškinimą, skausmų pilvo, kepe
nų, inkstų ir tulžies, neuralgi
jos, galvos, svaigimą, padagros, 
kirminų, dirksnių, diabete, šal
čių, karštinių, skrupulų, žaizdų, 
karbunkulio, vėžio, hemoreoidų, 
Moteriškė nesveikumų; išblišžimo 
Vyriškų ligų: plonumo, silpnumo, 
skausmų nugaroje kauluose, 
raumenuose. Vaikų ligose, tymų, 

i bronchitis, kosulių, vasarinių ir 
tt.

Kaip vartoti — Imk prieš 
kiekvieną valgį ir eidamas gulti. 
Angusieji: Vieną arba du šauk
štu ant sykio.

Vaikai: 1 iki 12 metų wieną 
arba du arbatiniu šaukštuku, 
atskiesto vyno. stikleliu virinto 
pasaldinto vandens.

Kūdikiams iki 1 metų pusė 
šaukštuko atskiestame vyno stik-

: lėliu virinto saldinto vandenio. 

Gaunamas tiktai

Poszka’t Aptiekoje
So. Morgan St. Chicago.

Antanas Zimniekas. Keliaujan
tis “Draugo” agentas lankosi 
dabar po l’ennsylvanijos lietuvių 
kolonijas.

Be antspaudų, pas mus galima gauti numeruojamų maši
nėlių guminių raidžių su rankenėlėms, draugysčių ir Baž
nyčių komitetams žvaigždžių ir t. t. Klauskite apie kainas 
laišku, o mes visados suteiksime pilnas žinias apie kainą ir 
laiką padarymo.

Reikale adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. Chicago, Ui

Kas nori tikraigerai aprūpinti savo pinigus ir 

nebijoti, kad jie prapultų, tegul kreipiasi į

Mikolo J. Tananeviczio
Taupinimo Banką

moka 3%

Pinigus priima kožname lai
ke ir išmoka kožname laike. 
Porduoda Laivokartes į Lietu
vą ir iš Lietuvos.
Siunčia pinigus į Lietuvą po 
gvarancija, jog pinigai nepra
žus.
Apsaugoja nuo ugnies geriau
siose kompanijose Namus, Bi
znius ir Rakandus.

Čia kiekvienam patarnaus teisingiau nejru kur kitur.
670 West lftth St., Chicago, kam p. Union Avė.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”!
ti"
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am Phone Drover <247

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Yyrų, Motirly ir Vaiky Lipt.

Resid. 4613 8. Ashland Ava.
Valandom *—12 ii ryto

Karė - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95
ggįįggggg.JSSaTfityZ
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O

MOŠŲ NUO8TUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMAJIMA8. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų.- Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
žindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotų laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8 
PASICLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 if ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR VVATCH

1—3 po pietų 
•—9 vakare

::x:tjx3

t Tai. Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatves

DEPT. 991,
CO.

CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, až kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Bubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
skolina pinigus ant įtaisytą •savasčių (properčių).

>». >SK3SK
;.į Phone Drovsr 7800
$ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 
£ piet ir 7 lig 9 vakare.

DR. A. J. TANANEYICZE
*•' Gydytojas, Chirurgas
§ ir Akušeras
' Gydau Vyry, Motery Ir Vaiky Ligas
$ 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

MS£>86« >8»’
Tel pbone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted SL, CHICAGO
(kampas 34tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

BE .-'IK;- -

Bell System
LIETUVIAI!

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Buk artimame susinėsime su savo pardavė

jais, solisetoriais, agentais, tėmytojais ir re

porteriai Bell telefonu. Daugelis įstaigų turi 

įsigyvenusią rūtinę gauti raportus ir išduoti 

patarymus telefonu tani tikrais laikais. 

Lokalės ir Long Distance linijos Bell siste

mos stumia pirmyn organizacijos pagerinimą 

padėdamos žmogui lauke visuomet dirbti sy

kiu su ofiso darbininkais .Tai.

Telefono Kelias.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras

ŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos 
ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

^ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

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 mėnesį
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansis Ava.

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnovv 
,į Rusiškas Daktaras

Spscljalistas Surgery Ir Oenlto-Urlnary Ligose
Ofiso Valandos: 8—9:30 iš ryto 

1—3 po pietų 
6—8 vakare.

1346 So. Halsted St. Chicago, III.

srrri-r: r: :::r
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Chicago, III.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vkneoiyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo, >.

Lietnviškoaios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir isaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atakyriazn, yra mokinama: muzika, paiiy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

liar antrašu: L

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St, Chicago, III.

K

e

Ar norite gaut

^DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

savo draugų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manus GRAŽiĄ DOVAbĄ

Henry J. Schnitzer 
141 VVashington St.

N,w Ycrk City. ją

12 POPIERŲ DYKAI.

PopierOs laiškams rašyti su 
visokiais gražiais paveikslais ir 
«o tam pritinkančiomis dainelė
mis, su šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk
suotais kraštais parsiduoda labai 
pigiai: kas prisius 30 e. pačios 
markėmis, aplaikys 12 popieru 
su konvertais ir dar pridėsiu d »- 
▼anų knygų — Pradinis ilok Į 
slas angliškos kalbos, 160 pusi., 
vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duo t., 

me gerą uždarbį. Adresuokit:
Miss. W. SORKIS.

1800 8. Peoria St. Chicago, iii.

DIDELIS PASfŪLIMAS ’s
•Sitį /i 5 į/c irph i c

< -■ k
. I -• , - >-T1
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J.t'1 pvcA-.lia 
* .et,s nūs 
,-t.o ŽIRO 

-arėtu cksoii
rf-i:.:ų 7. c.nt, 

ŽIRO titanu. 
PūlinS-M ardo. 

v.TMmir Skai
tyk niJujt kupė.
ha a. ( Pi tiuli-

ai, riiibiigia 
G<~i II. IfljJ

T.l. Yards 1138
Lietuviškas Grabo r lūs

Seniausias, pigiausias grab.riu> 
ir tirinetojas dėl pavargėlių-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
331S šihmi «n. CHICA80, III

Kas norit turėti
Paveikslus Amerikos Lietuvių Po
litiškojo Seimo ir teipgi L. Rymo 
Katalikų Federacijos Kongreso 
Kreipkitės šiuo adresu:

W. J. STANKŪNAS 
3311 ta. Hilitia St. CMcaga. IH.

Rusai — 
Daktarai
Specijalistai

Mes galime pasakyti kas tau skauda ir 
nuo kokios ligos kenti. Mes spėjame li
gas iš akies. Mes gydome visokias chro
niškas ligas. Patarimas veltui.

Ofisas 1335 So. Halsted Št. 
Tarp Maxwell ir 14.tos gatv.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pietų. 
Nedeliomis 9 iki 12 dienos.

> Tolefunas Canal 4346
I—Ji iliiMi—.iZli.H.liJ.—.i .i ui „jH ... -J .1.—

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600--4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigaus į Banką užčėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

Trocentą ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigus 
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 

linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypat.iikai Ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtų antrašu.

A. A. Norkūnas,
Vienatini* Lietuvis Išdirbėjai

\
visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar. 
bus atlieku artis
tiškai.t

TURINYS

r Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų 
tautai. Kun. P. L.

2 Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U.
3 Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
4 Giesmė į Šv. Kazimierą. Pranas

Kaina 20 c.
Pusė gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui”
L ■

Gerb. Kun. Klebonams ir gerb. Tautos Fondo Komi
tetams — siunčiame bargan. Neišparduotus egzempliorius 
po mėnesio prašome sugrąžinti.

fawuĮį-zxpaid 
«' ,49%ALCOHOlWAJ

BAU3OKIE8 pa

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Eipeller 

sn inkaro ženk
lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter & Co
74-80 VVashington 

Street,

NEW YORK.

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

W. 46th St. - Chicago, I1Ų

28 metų senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.REDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbią ži
nią Iš Amerikos. Europos ir viso Luiste, o 
prenumerata kaštuoja melams Ui $2.oo; 
pusei metą $1.oo. ližrubežiuose; melams 

$3.oo; pusei metų $1 5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvitj Dienraštį
, "KATALIKĄ”

Dienraotyj “Katalike” žinioe 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 

via; s pajudintus ihūfu gyvenime 
klausimus kurpiačiausia atsiliep
sime.

Dienraštis ‘Katalikas’ yra be- 
partyvis laikraštis ir prisilaikys 
ramaus kultūrinio darbo.

Todėl iieuraštyj “Katalike” 
bus gaiimu aiškiai ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos 
naujokynuose gyvenančių, S. 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimai, 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenėj 
gyvenimo. '
Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams ............................................ $5.SS

pusei metų .. $3 90 
trims mėnesiams ;. $1.75

Užsienyje. Europoje ir kitnr
metams ......... ........................ $700

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu: 

/
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago

:eeee3 še ?xeeee

Brooklyn, N. Y.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie

tuvoj Amerikoj

Išeivių DraugąM

H Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas ’■ 

ir padailintas, talpins:

11 Vėliaus ias, žinias iš karės. 
‘‘Seno darbininko atminimus” užvadintus ‘‘Svieto t 
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą | 
ir Daniją). ' *

’.I 3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
te tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
h 4. “Škotijos Lietuviai”II Lanarkshire, III Linlith- 

gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
U 5. “Lietuviai Anglijoj”. 
įį 6. Korespondencijas.
j j 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą, 
įį 8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius. 
n Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai- 
f,Į riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
ii metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 

trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi- 
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padarytijsiutai už pusę kaines $4.- 

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

M. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Mašinų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą. Pristato
me į visas miesto dalis.

Telephone Drover 6300

U Adresas
i rl Ll

M 1 * i
K

Rev. Jos. Norbut
Mossend, -Lanarkshire, Scotland.

M. A. Norkūnas
166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS. S
-- ————————————■• -    r I w

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-ŠlakienėMokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vieninteli1 mokykla, kurioj kiekvienas rali išmok- 
ti Anglišką kalbą, laimi trumpame laike, šios mo- ' 
kyklos naujausia ir tobulingiauaia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Anerlesa Sehoel et Langnatea

U4l W. 47tti Strnt,

3255 So. Halsted SL,
Chicago, III.

, Gydo visokias ligas
SpecijalistS moterų Ir valkų Ilgose

i 9—12 prieš piet; 430—7:30 vakare, 
VALANDOS: ■ Ned{iiomi, 9__i2 prieš piet.

Farmos,

Plymouth National 
BANK.

Kapitalai su perviršiu 

1166.000.00.
Šitoji Banka prižiurtum į 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu* 
nuo sudėtų pinigų. Galimi 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Postlethwaita, 
išdininku.

Mandagus patarnavimas

3
į Jei nori linksmai Ir naudingai praleisti
| laiką, tai skaityk naujai Išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
na tik 75c. su pri siuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. Chicaf ’

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
fartnas su budinkais, sodais užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Ženie-molis su juodžemiu ir molis su 
smielžeuiiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugy? far- 
rnų ueišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri 
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Seottville, Mason 
County. Michigan. Kuris yra turgau- 
niausis farmerių miestas visame Sta
te Mich. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Seottville yra lietuvių koloni
jos centro ir randasi, arti prie Mičhi- 
gan ežero portavo miesto I.ndington; 
turime geriausių transportaeija, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
Ir jų agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynus ir 
pnstynes. Ant tokių žemių yra var 
pustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į Seottville, Mich. aš turiu geriausių 
žemių su moliu juadžentių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame krašte. Nusipirkęs nuo manės že 
mea pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti

i gerų farmų rašykite tuoj, gauste žern- 
Į lapi (mapą) lietuvių kolonijos ir far

mų kataliogų. Adresas:

Anton Kiedis
Į Peoples State Bank Bldg.

Seottville, Mich.
I

r Du-ltart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip Išeina kas U- 
tarninkaa Ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja matams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei met^ $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 melams, 

$1.7$ pusei met^ 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimai dykai, ad

resuojant

W. B. BOCZKOISKI — Ct 
Mahanoy City, Pa.

«r Staibi Kada Laikraštį LIETUVA?-
Gal nežinai kur |ą gauti7

“LIETUVA”
Ciną |au 21 melus Chicago, Illinois kaa 
Pėlnyžia ir paduoda daugiausiai gerų Ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui lik $2.00, pusei metų $100.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halatad St., GriiGASO, il.L.

%25e2%2580%25a2.%25e2%2596%25a0wrfl.Sk

