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Kiek sykių galvoju apie mū
sų Susivienijimo reikalus, vi
suomet man užeina mintis,
jog mūsų katalikiškoji visuo
menė dar iki pereitų metų su
savo
Susivienijimu
elgėsi
taip, kaip tie negeri ir negud
rūs vaikai su savo sergančiu
tėvu. Tėvas, suimtas negalės,
sunkiai vaitoja; vaikai- gi, užuot paieškojus jam gydyto
jo ir vaistų,—susirūpinę vien
tik savo smulkiais reikalais,
apie tėvų gi jei ir atsimena,
tai tik tam, kad kuodaugiausia sau iš jo išgavus. Vaikai
užmiršo tai, kad tėvo sveikata
jiems patiems labai yra reika
linga: jis juos globoja, jais
rūpinasi, didina savo ir jų tur
ta, palaiko namuose tvarkų ir
t. t. Jam gi numirus — vis
kas gali iširti ir vaikai gali at
sidurti didžiausiame skurde.
Taip buvo ir su mūsų Susi
vienijimu. Kiek buvo ligšiol
negerų narių, kurie stengėsi
visokiais būdais jį išnaudoti.
Jie nei sykį nepagalvojo, kad,
skriausdami susivienijimų, jie
patys save nuskriaudžia, nes

i jį, kaipo į vienatinį savo iš
ganymų ir vienatinę viltį. Ir
kadangi jie ankščiau suprato
savo susivienijimo svarbų ir
ankščiau jį pamylėjo, negu
mes savo susivienijimų, tai ir
turtas ano tautiškojo susivie
nijimo toli pralenkė mūsiškio
turtų ( ten apie 80,000.00, čia
gi $47,000.00).-

Bet mūsų susivienijimas
brangus ne tik kiekvieno mū
sų ateičiai, bet ir mūsų tautos
kultūrai. Rodos maži tie tau
tiški centai, o tečiau tie mūsų
kasmetiniai dešimtukai darys
didelę žymę mūsų tautinės
kultūros auginime. Turime
10,000 narių, tautiškų centų
sumokame $1,000.00. Jeigu
priaugsime kada nors iki 100,000 narių Jai tų centų bus
kasmet $10,000.00, taigi tokia
suma, kuri galėtų labai daug
nusverti mūsų tautos reika
luose.
Susivienijimas mums bran
gus turi būti ir dėlto, kad ap
rūpina kiekvieno iš mūsų atei
tį. Mums nebereikia bijoti,
ka sbus, jeigu susirgsime, kas
dėsis su mūsų brangiausiais
asmenimis, mums numirus.
Visus tuos rūpesnius arba
visai atima nuo mūsų, arba
bent žymiai sumažina mūsų

Spgiyįenijįmąs, tai juk susivienijimas. Kiekvienas gy
mes patys, jo gerovė ir stip vesnis lietuvis, kiekvienas vei

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

gos skyrių — kiekvienas tok
MAUDA TAIKOS IŠPRAŠYMUI.
sai parodys, kad jisai savo su
siimtatyta Sv. Tėvo Benedikto XV.
sivienijimo nemyli ir jo reika
J
lų nesupranta. Taigi ir kvo
Del karo baisenybių, kurios skaldo žmoniją ir tautas, Į
timų toksai neišlaikys.
nuliūdę šaukiamės, o Jėzau, kaipo paskutiniosios pagelbos.
Ar daug tokių mūsų tarpe* Tavo Gailesti....................
atsiras? Duok Dieve, Jjad jų vaitodami me!
atsirastų kuomažiausia, kad ramybės Kar
net visai jų neatsirastų. /
Tu savoj Dieviškosios Širdies spinduliais sukūrei meilę
pasaulyje,
kad nesutikimams praslinkus, žmonių tarpe, vien
Pernai metais kuopos, nu
meilė viešpata tų; Tu šiame pasaulyje gyvendamas turėjai
balsavusios priimti pasiūlytas
jautriausi Pae gailėjimų delei žmonijos vargų. Lai tad su
reformas, paskui kuopų dele
virpa Tavoji irdis ir šioje sunkumo valandoje, kurioje tiek •
gatai seime, priėmusieji tas
daug pragaišt ngos neapykantos, taip nuožmiai kraujas lie
reformas, parodė, jog lietu jamas!
vių katalikų tarpe esama
Pasigailėk nusiminusių motinų delei savo sūnų, pasi
daug doros/ pajėgų, susiklau- gailėk šeimynų netekusių savo narių, pasigailėk Europos, !|į
■
”
simo, vienybės, tvarkos. Šie ant kurios taipj nelaimės užkybo.
metai ypatingai ir dar dau
Inkvėpkt valdytojus ir tautas taikos mintimis, sušvel
giau turėtų apreikšti' tų do- nink žmones skaldančius kivirčus, suteik, kad davę sau ranivros pajėgų ir parodyti vi- į bės pabučiavimų susitaikintų, — Tu, kurs Savo Kraujo kaina
siems, ir priateliams, ir prie- i visus broliais palikai. Ir kaip anuomet išgirdęs maldaujantį
šams, jog lietuviai katalikai' APaštal° Petr0 šauksmų: “Gelbėk Viešpatie, nes skęstame”,
supranta savo reikalus ir mo- i nialomai. aį.lll’€Peį’ nuramindamas audringas jūres, - taipka iuos vesti
11 sianc“en, išgirdęs musų visiško pasitikėjimo maldavi
mus, atsiliepk grąžindamas audringam pasauliui ramybę ir
hepamtrsTame, kad šie me- taikų.
taz
yra jubiliejiniai mūšy.
Tu gį? Švenčiausioji Panelė, kaip kitados suvargusius
Susivienijimo metai.
atminei, gelbėte mus, gink mus ir sergėk. Amen.
F—as.
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KUN ŽEBRU) UŽMUŠĖJAI
SUIMTI.
B. MONTVYDAS PRISIPAŽINO
.. DALYVAVĘS UŽMUŠIME. \

No. 12

AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UN'-JSR THE ACT OF MARCH 8rd 1897

d

LABIAU BRANGINKIME
SAVO SUSIVIENIJIMĄ.

1915 M.

vęs nužudytas^ Jis taip per
sigandęs, kad bet šaukštas iš
rankų iškritęs.

Prisipažįsta žinojęs Apie Ki
tus Melbos — Kroko — Kel- šono Darbus.
'r
Polieija parodė ant rašo
mos mašinėlės spauzdintų lai
škų į kun. L. Bijnauskį, vasa
rio 15 d., kuriame pranešama
apie kun. Žebrio užmušimų ir
grųsinamų jį užmušti, jei nuo
jo negaus 10,000 dolerių.
Montvydas laiškų pamatęs sudiebėjo iš baimės. Jis prisi
pažino, kad laiškas rašytas
ant jo popieroa ir jo mašinė
lės, jam žinant ir leidžiant.

“Pažanga”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinis Žurnalas
Pradas eiti šiy mėty Kove mėnesį Ghicagoja.
“PAŽANGA,,

eis tautiškai-krikščioniškoje

dvasioje.

“PAŽANGĄ”

leis “Draugo” Bendrovė.

“PAŽANGĄ”

ves tie patys redaktoriai, ku

rie redaguoja savaitraštį

“Pažangos”

‘Draugą”

Kaina

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

Draugas Pub. Co.
18OO W. 46th Street,
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TURKAMS PRISIEINA

DU LIETUVIU — KRAKAS IR MONTVYDAS —
PRISIPAŽINO PRIE UŽMUŠĖJYSTĖS.

Suareštuoti Vyrai Yra Abudu apgauti poliemonus. Ligon
butyj jis pasisakė, kad jo pra
Lietuviai.
Labai * inddrtilSs dalykai pra

vardė esanti Petras Kratas,

VISAI BLOGAI.
TURKAI ŠAUKIASI
PABALDOS.

Amsterdaman pranešama ift
deda išeidinėti eikštėn, ir poli arba Petras Melba.
Jo
kompani
jonas
pasisakė
kėjas, rašytojas, apdraudęs
Vienos,
kad turkai jaučiasi la
cija mena, kad ji pagalios su
esąs
Charles
Morris,
arba
sveikatų ir gyvybę savo susi
bai nesmagiame padėjime, Darčiupo bent vienų iš a. a. kun.
Moras,
arba
Bernardas
Montį
danelių tvirtumams
tpasiduovienijime, gali labiau pasisvęŽebrio, New Britain lietuvių
vydas.
Montvydų
suareštuodant.
Jie
šaukiasi
pagelbos
nuo
sti visuomenės reikalams, nes
parapijos klebono, užmušėjų.
austrijiečių,
tik
pastarieji
ne
Pereitų subatų mieste Wil- i ^a Prie Post-Ofiso.
jo nebevargins baimė ryto
per daug skubinasi padėti savo
jaus. mington, Dalaware valstijoj,
Kuomet juos suvesta krfl- dr
amg
1) Mūsų Susivienijimas yra
tapo
suareštuotu
du
vyru.
|
von,
jie
sakėsi,
kad
vienas
ki,
'
Visų tai apsvarščius, aišku
stipriausia Amerikos lietuvių darosi, jog visi lietuviai kata
Vienas
pasivadino Pyteris į to nepažįstų. Montvydas paDARDANELIU PASKUTINIOS
katalikų tvirtovė.
likai turi labiau pamylėti sa
Krakas, arba kitaip Peteris i si sakė, kad jis pardavinėjęs
DIENOS.
Melba. Kito vardas yar Ber- • laikrodėlius ir paeinąs iš
Gražus ir brangus yra dai vo susivienijimų, negu ligšiol.
30 kanuolių anglai sunaikino
Apie Montvydo pašalinį da nardas
Paskutinieji
pora
mėtų
Montvydas,
arba jTaunton, Mass. Policija me- turkų tvirtumoj Kilid Bahr tie*
ktas — visos mūsų idėjinės or
Savo prisipažinime Mont- lyvavimų žmogžudystėje poli
*
Charles Moras ar Maris, ar na. kad abudu jie priklauso Dėrdaneliais.
ganizacijos: ir Blaivininkai ir mums, katalikams, buvo gana
Talkininkų lai
vydas pasakoja,-kad kun. Že- cija labai abejoja, taip-pat
Morris — visaip vadinasi, prie plėšikų gaujos.
Vyčiai, ir Moksleiviai, ir Mo laimingi: atgijome, ėmėme ge
vynas kasdieną daro nemaža pabris buvo užmuštas dėl pini abejoja ir apie dalyvavimų
terų Sąjunga*), ir visus vie riau organizuoties, veikti. Pri
Abudu, matyt, nepaprastu Mena, Kad Suareštuotieji Pri- zan^ Dardaneliuose,
turk*
gų.
dviejų
jam
nežinomų
žmonių.
buvo
naujų
pajėgti,
naujų
tvirtumos griūva viena po kinijanti Federacija. Dar bran
paukščiu ir abudu yra lietu
klauso Prie Kun. Žebrio
,
. ...... T, ,
Manoma, kad Montvvdas sten
_T„ ...
tos. Visi tikisi, kad DardaneKaip Kun. Žebris Buvo
gesnės yra mūsų tikybos ir veikėjų. Bet ar visi jie pri
viu.
. .
z
.
-nfn •
zmuseM’
| liai turės už kelių dienų pasigi a si nuo savęs nusikratyti
Nužudytas.
doros kėlėjos, mūsų Bažnyčios guli į mūsų susivienijimą ?
__
_
________
AVilmingtono
policija
tuoj
UO
įj
Konstanjtinopolyj baisui
Užmušė
Vieną
Policmoną.
Montvydas pasakoja, kad 8 atsakymų, bet kad tas viskas
su savo lietuviškomis moky Pats ypatiškai pažįstu nema
Pirm negu šituos paukščius jaus susine^® su ^ew Britaino sumigimas. Karės pabėgėliai ii
klomis. Visa tai kelia mūsų ža šviesių lietuvių katalikų, d. vasario abu žmogžudžiu su išsiaiškins vėliau.
suareštuota, jie atkakliai gy- j policija, kur vasario 8 d. bu- Dardanelių apielinkiij pasakoja,
dvasių, saugoja nuo doriškos kurie visa širdimi įsitraukė į sitiko saliūne, New Britaine,
Manoma Susekti Kiti
nėši. Vienas poliemonas ta-'™, biauriai nužu,|ytas kun. jog turkų kariškos spėkos tvirkatalikų veikimų, o tečiau ir nusprendė susieiti tame pa
ir tautiškos pražūties.
Darbeliai.
. po užmuštas ant vietos, du po-!Zebris ir j° grūdinė Jieva ‘urnose tirpau.
Tečiau visam tam švietimo prie susivienijimo dar nepri čiame saliūne 7 vai. vakare.
Be kun. žebrio ir jo tarnai- j Įįcmonu — sunkiai sužeistu,1 Oalminaitė.
\\ aterburio ir
ir dorinimo darbui Susivieni guli. O kiek jie įneštų i mū Jis nuėjęs sukalbėtu laiku į tės užmušimo, policija prade- o krtvirta8 snžeistas lengvai. ' Bostono policija taipgi pradėTRYS ANGLŲ LAIVAI
jimas priduoda tvirčiausj pa sų organizacijų naujų dva saliūnų, rado Kelsonų ir du da spėti ir daugiau piktadaNUSKANDINTI..
Policija užtėmijo vyrą besi-:j° darbuotis- k“(l išaiStant. Sljam nepažįstamu vyru belau
matų, nes jis aprūpina arti sios pajėgų.
Vokiečių
povandeniniar laivai
rvšeių, kurios manos jei ne ,
,
v vežimėlio Hart!t,J
T”. ,8?°nW'
.*
;.
„
v
,v.
...
slapstant}
uz
Tad
kas
gyvas,
visi
lietu

kiančiu.
Iš
saliūno
visi
išėjo
miausius ir labiausiai supran
..
. . Policijų turi daug nurody- nuskandino tris anglų prekiniu*
tų pačių žmogžudžių, tai bent D
Pork Packing Kompanijos kiel^
tikig., Rad ~ pagalios laivus. Pirmasis laivas “T*n«n-.
bet kad žmonės jų
Tangia*
tamus reikalus visų tų žmo viai katalikai rašykimės į sa į klebonijų,
,.
.
..
. . ,
. su jų
žinia buvo atlikta,
B
,
'
•
■>
D
D
'4 <*
me.
Du
policmonu
Massey
ir
vo
susivienijimų.
Stiprinki

žuvo
netoli
Scarboraugh,
37
nepatoinytų,
nėjo
v.si
krūvoj
j
Ta[
„
uSud
apt
iekininko
nių, kurie su pasišventimu dir
užėjo ant tikrų pėdsakų kun.
I
lot
1L2C1
cl/l
l
’
UTn
llA
VDD-imzv
vi
*
.
..
McDannel
ieškojo
vagilių,
paj
^io
“
^m^^.
žmonės
nuskendo,
išsigelbėjo
ba idėjų srityje. Jis duoda me savo tvirtovę, kurios nei bet išsiskirstę. Jie nuėję į Brooklyne, Marš ir sužeidi
w * , .
.... . • i vienas. Antras nuskandintas laipašalpų susirgus, po mirties didžiausieji priešai neįstengtų klebonijų apie pusę aštuntos mas trijų vyrų. Sužeistieji vogusių laikrodėlius. Sis be 1 Watcrbuno policija, kaip
uj „prtacM(1
virtori>...
sislapstantis
vyras
pasirodė
i
įveikti.
vakare.
Montvydas
sako,
jis
gi aprūpina artimiausius mū
vyrai yra kviečiami į Wil- jiems nužiūrėtinas, ir jie jį! rašo vietiniai laikraščiai, su-!Jigai nuskendo ties Liverpoolio,
Šie metai užkrauna ant mū atsistojęs netoli bažnyčios, o
sų žmones.
rinko dikčiai žinių apie Morą- žmonėa
išsigelbėjo.
“Blaekįningtonų ir apžiūrėti žmogžu
suareštavo. Tečiau pirm ne
sų svarbų uždavinį: įvesti į Kelsonas ir abu nepažįstamu
sų
,arba
Montvydų.
Apie
wood
”
trečiasis
žuvusiųjų
laivų
Jei tas pamatas mūsų čia
džius.
gu jiems pasisekė jį galutinai
susivienijimų tuos pagerini žmogų inėjo į vidų pro prie
gyvenimo, t. y. mūsų Susivie
Montvydas bus siunčiamas į suvaldyti, tas, išsitraukęs re Krakas’ų jie nieko tuom tar- nuskandintas Hastings apielinmus, be kurių jisai negalės šakines duris. Jie buvę kle
pu nežino, bet apie Montvydų kėse.
nijimas, bus tvirtas, tai ant
kaip reikiant plėtoties: turi bonijoj apie pusę valandos ir Connecticuto valstijų ir ati volverį, pradėjo į poliemonus sužinota, kad jis buvo Water-j
jo visuomet žydės ir klestės
duotas į vietinės policijos ran šaudyti ir čia pat sunkiai su
me priimti mėnesinius moke išėjo pro priešakines duris
RUMUNIJA TARIASI SU
būryj beveik per dvi savaiti.:
ir mūsų dvasios vaisiai. Prie
žeidė policmoną McDannel.
snius organizacijas reikalams per kurias inėjo.*. Išėjęs Kel kas.
Į Waterburį jis atvyko tiesiog
BULGARIJA.
šingai, tam pamatui nusilp(po 10 centų kas mėnuo) ir sonas pasakęs, kad viskas at Kur Montvydas ir Kelsonas
Tikras šaudymas prasidėjo iš New Britain, Conn., po to,
Naujų
kariškų žingsnių Ranėjus, nusvyrus — skaudžiai
sulyginti mokesnius pagal am likta ir padavęs raktus, ku
prie 6-os ir Market gatvių, kaip ten atsitiko dviguba už- munija nemėgina daryti, mobiSusipažino.
turėtų atsiliepti tai ir ant mū
Savo prisipažinime Mont-'kur poliemonas Tierney tapo mušystė.
žiaus visų. 1-ojo apsaugos sky riuos policija turi savo ran
lizuojasi sau išpalengva ir lau
sų dvasios: pasijustume nebe
kia tolesnių karės atsitikimų. Su
riaus narių. Šiemet mes lai kose ir kurie visų pripažinti, vydas pasakojo, kad su Kel- be^eik ant vietos užmuštas, o
Būdamas Waterburyj, jis
turį čia tvirto pamato po ko
l
užmezgė
kysime kvotimus .kuriHose pa kaipo raktai Jievos Galminai- sonu pasipažįsta nuo penkių poliemonas Sharpless — sun sakėsi, kad esąs barberia ir Bulgarija Rumunija
jy. „
. x
... v .j.i artymesnius
ryšius. Padaryta
rodysime, kiek mes mylime tės ,kun. J. Žebrio tarnaitės. mėnesių.
Pirmiausiai susiti kiai sužeistas. Šaudymas tę ieškąs vietos bizių užsidėti. įgutartig Urp abiejų vieSpatij„r
Suprato tai gerai visi ka savo susivienijimą ir kiek su Po to viso jįe išsiskirstę —
kę Bostone prie ‘‘Keleivio” sėsi beveik pusę valandos pa
Atvykęs Waterburin, jis pa-,
nuogai
gali vaikštinėti
talikybės priešai. Antai mū prantame jo (tuo gi pačiu ir Montvydas nuėjęs į savo kam
kol
policmonai,
besivaikydami
redakcijos. Po to jie apsigy
sivadino Garbu Moras, bet ne- traukiniai po abiejų žemes.
sų laisvamaniai tautininkai mūsų) reikalus.
barį, o Kelsonas ir kitu du venę New Britain, Conn., ka šitų desperatų, pagalios jį-pa trukus vietiniai lietuviai jį ,
_____________
dažnai barasi su socijalistais,
gavo.
Jis
tapo
pašautas
į
koKiekvienas,
kurs
sakys, vyru nuėję savo keliais.
me rengėsi uždėti barzdaskupažino ir persitikrino, kad jo į |TAUJA TEBESIRENGIA.
tečiau savų susivienijimų jie kad jam gaila mėnesiui dešim
Apie žmogžudystę jis nieko tyklų. Iš New Britain, Conn. jų ir krito ant vietos, nuduo-. Įįkra pravardė yra Montvy
Romoje atsibuvo svarbi mivisi lygiai myli ir dėl jo ne- tuko, kad gavus susivienijimo
nežinojęs.
Parėjęs į savo jis išvažiavęs į Philadephia, damas mirštantį. Pirm nuslo- (tjaa> ar|ja Antonovas,
1
nisterių
konferencija, vadov&usibara: ir vieni, ir kiti žiūri organų ir sustiprinus savo or
<
kambarį buvęs labai susirūpi Pa., kame gyvendamas, polici bimo spėjo pasakyti, kad jo,
TtdAėiu '
miniaterių pirmininkui Sa_________
ganizacijų ; kiekvienas, kurs nęs ir verkęs visų naktį. Ry jos nuomone, pardavė kun. J. vardas esąs “Peter”. Vė- ^vo “Galvočiaus’
1 ' landai. Šioje konferencijoj
nu* ) Tai naujas ir labai pavyzdingas
liaus
ligonbutyj
daktaras
pa-|
Suareštuotasai
Wilmmgtotarta
galutipai
prisidėti
prie
purtinais nuo to, kad jam ne tų atsikėlęs apie pietus ir pie Žebrio laikrodėlį. Policija išorganizacijos typas, Vienijantis Švieti
siuntė savo žmones surasti tyrė, kad “Pyteris” tik nu- ne Bernardas Montvydas yra karės Dabar Italijoj iaukiama
reiktų kas mėnuo mokėti ke- tus bevalgant šeimininkas pra
mo tikslus drauge su apdraudė*
tik oficijalio karė« paskelbimo.
davė mirštantį, matomai, kad
(Seka ant 2 pusi.)
r—liai* centai* daugiau į apaau- nešęs, kad kun. J. Žebris bu- parduotąjį laikrodį.

rumas yra kartu ir mūsų ge
rove ir ateities užtikrinimu.
Ypač dėl dviejų priežaščių
mes turime labiau pamylėti
ir imti branginti savo Susi
vienijimų.

“Wilinington
Morning
News”, kovo 13 d. praneša,
kad beveik visų savaitę išbu
vęs kalėjime Montvvdas pri
sipažino prie žmogžudystės.
Tik žmogžudystėj jis dalyva
vęs kaipo dalininkas, visų gi
darbų varė jo draugas Jonas
Kelsonas, tas pats, kuris pirmiaus save vadinos Petras
Krakas ir Petras IStelba.

DRAUGAS

x
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. I
gu laikiB “Šakė” ėjo Chicagoje, lių, kad persitikrinti, kas per
Karpatuose permainos taip
Vokiečiai visokiais būdais sten stos priimti tinkamus būdus, ap ėmus miestą Guodalajara,
bernatorius prisakė, kad šeimy sakoma, buvo jos antruoju paukščiai tie Krakas ir Mogiasi užsilaikyti ant savo pozici- saugoti gyvybę ir turtą savo pi
nežymios, kad nieko naujo iš
nos kareivių būtų pervežtos ten
Bulgarijos sumanymai ikišiol į jų Lietuvoj. Rusai atkakliai ko liečių ir svetimtaučių Meksikoj. apsigyventi. Spėcijaliame trau- sandarbininku ir dabar, kuo ras-Montvydas yra.
ten negalima ištraukti. Maži
vinėms buvo paslaptimi. Pakol! voja, nustumdami vokiečius nuo
met “Šakė” išsikraustė į. Waterburio, New Britaino ir susirėmimai bepaliovos tęsėsi.
kynyj važiavo 900 ypatų. Trau Worcester, Mass., sakoma, | aplinkinių miestų policija dirTurkija laikėsi
nuošaliai nuoLietuvos žemių. Rusų armijos
Kai šti mūšiai eina Lenkijoj
SUIMTA PRANCŪZU
kinio konduktorius nusileidžiant
karės ir Dardaneliams su Kon- veikimas gana pavojingas vokiekad
ir
A.
Montvydas
Antoba
išsijuosusi,
kad
suvesti
gaLAIVAS.
ant
pakraščių Pilicos ir Rovtraukiniui nuo vieno kalno ne
Btatinopoliu
negrėsė pavojus, čiams ir jie prisibijodami kokių
Ius su galais, sutraukti visus kos upių. Iš abiejų pusių lai
Iš Progreso
praneša į New teko kontrolės ant mašinos ir novas ten pat išsikraustė.
Bulgarija galėjo palaikyti Aus- naujų kliūčių traukiasi.
Orleans, kad Carranzos valdi traukinis nupuolė. Iš 900 ypa Manoma, kad Bernardas nurodymus krūvon ir tokiuo komos tvirtai ir ligšiol nėra
trijos ir Vokietijos pusę, ypač,
------------------ —
ninkai suareštavo anglų garlai tų išsigelbėjo vos kelios.
trankėsi kur ten po Naujųjų būdu išaiškinti tų biaurių ir žinios apie tų mūšių pasek
kad ji buvo nepatenkinta Rusi-1 SEINAI IR KRASNOPOLIS vį “Wyvisbrook” ir jo kapito
Angliju, nes policija surado, nepaprastai paslaptingų žmog mes.
jos politika. Dabartiniu laiku/
IŠVENGĖ-PAVOJAUS.
nų Mnirą pasodino į kalėjimą.
Skelbiama, kad Anglija be
VOS TIK NEAPSIVEDĖ SU jog jis buvęs Taunton, Mass., žudystę New Britaine.
kada Dardanelių ir Konstanti-1 Suvalkų gubernijoj rusai at-.
_ ____
MOTINA.
New Britain, Conn., ir Water“Amerikos Lietuva” paliovos siunčia savo kariuo
nopolio dienos
suskaitytos ir mu§ė vokiečius
nuo Seinų ir 1 oiicDAPIQTčQ RFIKAI AIIIA
menę į Prancūzijų. Laikui bė
Ohio valstijos mieste Toledo būry, Conn.
jie gali
pakliūti į rusų ir jų Krasnopolio. Rusų raiteliai ties <>UrKAlalb o
gant Prancūzijoj turės įvykti
22 metų jauniĮkaitis, ClarenceTAIKOS.
talkininkų rankas, Bulgarija tu- Krasnopoliu paėmė nelaisvėn
Nenorėjo Važiuoti į Žebrio
Featherstone,
valgydavo
ilgą
lai

didžios permainos.
Indianopolyj
atsibuvo
trečia
rėš p amai n,. < savo politikų. Ga- 400 vokiečių kareivių.
Šermenis.
metinė sufragiečių konferencija, kų vienoje to miesto valgyklų.
Japonijos su Kynija nesusi
Jį, -būti,' kad Turkija bus nu-i___________________ '
Atvykęs iš New Britain į
kurioj dalyvavo atstovės iš 21 Į valgyklą atsilankydavo tūla
pratimai pradeda priimti aš
pikulio veido ir jo. pRflNCŪZA| LAIMĖJO ŠIAUvalstijos. Konferencijoj pirminin moteris, kuri minėtam jaunikai AVaterbury, Moras - Montvy
Prabėgusi savaitė sukėlė tresnę formų. Kynija atmetė
Tads B’u^ij.
RINĖJ PRANCŪZIJOJ.
kavo poni H. T. Upton. Tarp čiui labai patiko ir jie po trum das apsigyveno pas Muleskį
daug. neramumo visame pa Japonijos reikalavimus ir ieš
•u naujai, kala -nai..
Antra.
MuSino.e šiaurinėj Prancūzijoj kitko nutarta prisidėti prie p-ios pos pažinties sutarė apsivesti. ir ten buvo nuo vasario 11 d.
saulyj. Alisos neutralės vie ko užtarymo pas kitas viešpa
dalykas, kuris paskatins Bulga- Prancūzų kariuomenė paėmė ne Jane Addams sudarytos Chiea Imant reikalingas apsivedimui iki vasario 20 d.
špatijos subruzdo rengties į tijas. Japonija nurodo, kad
goj taikos draugijos ir pasidar popieras moteris laiku sužinojo,
riją prisidėti
prie Rusijos, tai laisvėn J-500 yokieČ1Ų;
Anot
laikraščių
pranešimo,
karę. Balkanuose jaučiama di jus reikalavimai yra pama
užėmė priešo tran buoti, kad greičiau Europoj bū kad jos sužiedotinis yra jos tikrų
jos noras praplatinti savo vieš- n- nemažai
būdamas AVaterburyj, jis kiek delė karės audra. Laukiama tuoti ir jinai nuo jų neatsisa
sūnumi.
tų įvesta taika.
patijos ribas. Tą ji galėtų lengvienam iš lietuvių, su kuriais iš dienos į dienų naujų atsi kys, užinteresuotoms gi vieš
▼ai padaryti parėmus talkinin*
kus. Bulgarija
nori
atsiimti
VOKIEČIAI LAIMĖJĘ
AMERIKOS LENKŲ AUKOS SUSIDARO NAUJA SLAVONŲ jis kalbėjo, pasisakydavo, kad tikimų, kurie karės išvaizdai patijoms nepataria kišties į ši
dalykų. Nėra žinios, kaip už
paeina iš kitos vietos. Jo pa- priduos naujų šviesų.
TAUTA.
Adrianopolį, kurį turkai nuo jos
CHAMPAGNE.
TĖVYNEI.
Amerikos
serbų, kroatų is j S£tkojimai buvo labai supai
paveržė antroje Balkanų karėje,
Italijos valdžia ir gyvento sibaigs toji audra. Japonai
Sulyg vokiečių pranešimų iš
Lenkų pagelbos
komitetai
ir jai dėl išpildymo savo noro Berlino, vokiečiams pasisekė su Amerikoj surinko iki šiam lai slavokų atstovai susirinkę vieš nioti ir žmonės pradėjo juom jai kas-kart aiškiau apibrie- siunčia savo kariuomenę į
Mandžurijų ir žada sau tiesų
pasilieka vienas kelias — karė mušti prancūzus Champagne ko- kui Lenkijos nukentėjusiems dėl butyj La Šalie Chieagoj sudarė neužsitikėti.
žia savo politikų karės link.
«u Turkija.
j lonijoj. 45.000
prancūzų būk karės $256,351.54. Neužilgo toji konferenciją, kurioje buvo pla a Kuomet jis gyveno pas Niekas jau dabar neabejoja, Kynijoj ieškoti su ginklu.
« —
j naimta nelaisvėn. Prancūzai nie- suma dar labiau paaugs, nes čiai apkalbama apie įsteigimų Muleskį, tas pakvietė jį va kad Italija bus intraukta ka Kitas panašios rųšies nesu
18,000 TURKU NELAISVIŲ. 1 ko nepraneša apie mušius tose lenkai bepaliovos rūpinasi aukų naujos slavokų tautos. Išneštoje žiuoti į New Britain, Conn. rės sukurin, pasiryždama at sipratimas kįla tarp Jungti
tos konferencijos rezoliucijoj pa ant kun. Žebrio šermenų, nes
rinkimu.
Rusų pranešimai paduoda ži- apielinkėse.
gauti nuo Vokietijos ir Au nių Valstijų ir Meksikos. Čia
žymėta, kad dabartiniu laiku,
nių, kad turkų rusų nelaisvėje
-------------------daugelis waterburiečių važia strijos senai nustotas provin dalykai labai kėblai atrodo.
kada
Vokietija
randasi
ant
pra

randasi 18.000. Daugiausiai jie ITALIJOS LAIVYNAS PLAU- GRAIKAI PERKA GINKLUS
Meksikoj, amžinoj šalyj suiru
žūties tako, Serbija. Kroatija ir vo į šermenis. Moras - Mont cijas.
pakliūvo nelaisvėn Kaukazo suKIA 1 TURKIJĄ,
čių ir revoliucijų negali jokiu
AMERIKOJ.
Slavonija turėtų sudaryti nepri- vydas vienok atsisakęs va
Įvyko didelės permainos
airėmimuose.
Telegramos gautos Londone iš
Į Jungtines Valstijas atvyko gulmingą tautą su 7,000.000 gy žiuoti. Būdamas AVaterbury Graikijoj ir Bulgarijoj. Mi būdu įvykti ramybė. Trumpu
-----------------Genevos praneša, kad Italijos ke- augštas graikų laivyno 'valdi
laiku ta šalis pergyveno daug
Montvydas niekam neužsimi
ventojų.
nisterijos tarpan iškelta val
TRUKSTA ŽINIŲ IŠ
i lėtas kariškų laivų plaukia į ninkas C. Yannopoulis,
kuris
atsitikimų.
Jos
nė, kad jis buvęs New Bri dininkais karės šalininkai, ku- nuostabių
BEI GIJOS
Dardanelius, kad priėmus daly- mano padaryti sutartį su dides
IMIGRACIJA 1 AMERIKĄ taine, bet AVilmingtono polici lie visų politikų nukreips ki prezidentai maino vienas ki
Laike paskutinių
dienų beatakavime.
nėmis Amerikos ginklų dirbtu
tų
žaibo
greitumu
ir
ja rado pas jį nesunaudotus
VISAI SUMAŽĖJO.
»
j .
. , . v. . .v
Žinios tos „reikalauja
patvirti- vėmis ant išdirbimo Graikijai
tomis vėžėmis, negu, kad lygmaz nepaduodama jokių žinių iš
J
trumpas
vieš
Jungtinių Valstijų
istorijoj geležinkelio tikietus tarp New šiol buvo varoma. Graikijos kiekvieno
karės laukų Belgijoj. Nesenai nimo’ nes lklS10,1 dar *tallja ne' kanuolių ir kitokios rųšies ka
patavimas
sukelia
tiek
nera

pasitaikė pirmą sykį toks atsi Britain ir AVaterburio; ant ir Bulgarijos karaliai nelabai
pranešta tik tiek, kad vokiečių Paskelbė viesai karės TurklJairiškųjų ginklų.
tikimas, kad daugiau žmonių iš tikietų buvo štampa vasario prielankūs karės šalininkams, mumo, kad tas dalykas stoja
parako sandeliai Antverpe išsi nepakenčiamu. Įvykstan
Jungtinių Valstijų
išvažiuoja 22 dienų.
ANGLAI SUMUŠĖ VOKIEČIUS
bet tų dviejų viešpatijų gy
sproginti.
AMERIKOS KATALIKAI
Europon, negu iš ten atvažiuo Kuomet waterburieČiai at
čiuose sumišimuose nukenčia
Anglų karės kanceliarija išlei
ventojai reikalauja karės ir
SPARČIAI AUGA.
ja čia laimės ieškotų.
kreipė jo atydų į tai, kad laik kaip matyti jų reikalavimai tu turtas ir piliečiai kitų ’.iešpado paaiškinimų kad anglų kaVOKIEČIAI KALBA APIE
‘The Official Catholic DirecImigracijos komisijoneris Caraščiuose buvo rašyta apie ko- rės didesnę vertę už viešpačių tijų. Keletas Jungtinių Vie
iriuomenė sumušė vokiečius pyie tory„ (Oficijalis Katalikų Va mineti viešai paskelbė, kad lai-..
TAIKĄ.
,
,, , ,
Kenedy flnd gons ke šešių mėnesių, nuo rugpiūčio i^en Montvydu prigavikų, nepatenkinimų. Graikija už špatijų piliečių prarado tose
* Londone gauta žinių iš pa- Neuve Chapelle. 2000 vokiečių doyag)
kruvinose revoliucijose savo
.......
.
v,..netrukus po to Montvy- mėnesio laiko bus pilnai prisi
kompanijos New Yorke paduoda 1914 metų iki sausio šių metų I
mtikejimo
vertų
šaltinių, ikadj paimta nelaisvėn
gyvastį. Pasigirdo Jungtinė
sekančias žinias apie katalikų $ Jungtfynfų Valstijų 'Svažia-i das - Moras iš AVaterburio iš- rengus kovon, Rumunija ir
Vokietijos parlemente kancleris
se Valstijose protesto balsai.
VOKIEČIAI PABŪGO.
augimą ir plėtojimąsi Jungtinėse no į Europą 18.545
žmonių, liyko.
Bethmann — Hollweg
žadąs
dabar jau galėtų kovoti, tiktai
Jungtinių Valstijvj valdžia
Rctterdame
gautos žinios iš Valstijose. Išviso katalikų Jung- daugiaus, negu čia iš Europos
kalbėti apie sąlygas, kuriomis
kares nuotikiai jų i „
.
...
. ,
Kaip juos sujungiama su kun. kai-kune
,
T ,
i
i
žmonių opinijos paraginta pa
▼okiečiai galėtų tarties apie tai- Prancūzijos karės laukų praneša, tinėse Valstijose
randasi 16,- atvyko. Prie tų skaitlinių prissulaiko.
Įvykus
kares lau,,
,
Žebrio užmušyste.
,
...
reikalavo nuo Meksikkos vai
kad anglų pasisekimai prie La 309.310. 1914 metais katalikiš- kaitomi
ateiviai
ir paprasti
ką.
Suėmus plėšikus Wilming- kuose permainoms, jai piiedžios sutvarkymo savo reika
Basse baisiai sujudino vokiečius, kų bažnyčių narių skaičius pasi- keliauninkai.
lauki oms, ji išeis į kovų. Dar
tone,
kambaryj
Krakaso
pa

' Vokietijos kariškoji valdžia siun- daugino ant 214.325.
lų.
Kad geriau savo reika
JAP0N1JA GRŪMOJA

BULGARIJOS POLITIKA
KRYPSTA.

KARĖS APŽVALGA.

: čia į tas vietas daug naujos kaLaike paskutinių 10 metų ka
NAUJAS HAITI PREZI- i
' riuomenės. Laike kelių dienų vo- talikai paaugo ant 3.846.517 naDENTAS.
J.pdnij pasiunti!*, Pekine M. kie5iai traukė Yser apielinkėse. ’ riy. 20 mėty laike katalikų augi
Gen.
Villbrun
Guilaume revoHioki inteike Kynijos
valdam, Vokie{iii
pergalesi„ ang.
, 32,
liucijonierių vadas išrinktas Hai
notų, kurioje pabneziama, kad įus
Amerikoj
randasi
katalikų
ti respublikos prezidentų vieton
kynams atsisakius išpildyti ja
kunigų
18.994,
katalikiškų
semi

gen. Theodor.
ponų reikalavimus,
pastarieji

KYNIJAI.

narijų 85, kuriose
mokinasi
400.000,000 DOLERIŲ 1
panaudos ginklų savo reikalavi
6.770
klerikų,
229
kolegijos
berSAVAITĘ.
mus įvykinti.
Japonija duoda
A
r
okietijos
reichstago
pirminin'
naičiams,
680
akademijų
mergaiKynijai tris dienas laiko apsvar
styti šį dalykų. Kynija ikišiol kas viename posėdžių pasakytoj į tems, 284 vaikų našlaičių prie
nieko aiškaus neatsakė į japonų kalb°j’ Pažymėjo, kad visų ka- glaudos, kuriose auginama
:------ —arti
45.742
vaikai
našlaičiai
ir 1,456.reikalavimus, bet dabar gavus liaujančių, viešpatijų išlaidos sietokį aštrų reikalavimą turės nu-Įkia 400,000.000 dolerių į savaitę, 206 vaikai lanko parapijines mo*
kyklas.
tarti, kaip jai elgties panašia
me atsitikime. Kynija kreipėsi 250,000 AIRIŲ KOVOJA AN- New Yorko valstijoj randasi
2.885.824 katalikai, Pennsylva4 Jungtines Valstijas, prašyda- i
GLŲ ARMIJOJ,
— 1,756.763;
ma užtarymo, bet Japonija daAiriu tautininkų vadas Jonas nijos valstijoj
Illinois
valst.
1,473.379;
Massa
▼ė paaiškinimą, kad nei Europos p. Redraond paskelbė, kad airių
viešpatijos, nei Jungtinės Vai- kovatojų anglų armijoj randasi chusetts valst. 1,392.000; WisOhio
■itijos neturės nieko blogo prieš net 250.000. Jie, šiuo sunkiu consino valst. 576.470;
valst.
793.179;
Michigano
valst.
jų, jeigu ji sutvarkys savo rei- karės metų atidėjo šalin visus sa
farius su Kynija.
vo reikalus, bet stoja kovon už 581.00 ir Indianos valst. 245.141.
bendros tėvynės liuosybę.

LENKIJOJ BADAS.
Badas ir limpančios ligos pla
tinasi po visą Lenkiją. Rusų ar-'
mijos viršininkai
skelbia, kad

SUGAVO KUN. ŽEBRIO
UŽMUŠĖJUS.
(Pradžia tfht 1 puslapio)
broliu A. Montvydo. Tokia
esanti jų tikra pravardė Lie
tuvoj.
Atvykus
Amerikon
Montvydo pravardė tapo per
mainyta į Antonovų.

daryta krata (Krakas, arba
Melba, matyt, irgi yra pramar
nytos pavardės).
Kambary
je rasta maža drukuojama
mašinėlė ir daug “literatū
ros” apie socijalizmų. Vieti
nė policija tvirtina, kad dalis
šitų raštų buvo parašyta pa
ties užmušėjo, kuris buvęs ko
respondentu vieno iš socijalistiškų laikraščių. Turinys šių
raštų, sakoma, esųs labai aš
trus. Montvydas, kuomet jį
atvesta policijos stotin, turėjo
įsisegęs raudonų ženklelį su
parašu “Liberty” (Laisvė).

Tarp įvairių Krakaso ir
Montvydo
daiktų policija at
Prieš keletu metų lietuviai
nemažai nusistebėjo, išgirdę, rado tuščių čekį nuo vieno
kad atvyko smarkus vyras ir banko iš New Britain, taipgi
smarkus kalbėtojas su rusiš vienų čekį nuo alaus ir teat
ka Antonovo pravarde. Tai ralinio tikieto čekį — abudu
ANARKISTAI NORI
buvo A. Montvydas, suareš iš New Britain. Tikietas į te
IŠSIKTEISINTI.
JAPONAI SIUNČIA KAREI
atrų buvo sunaudotas vasa
tuoto Bernardo brolis.
Frank Aborno, kuris norėjo iš
VIUS KYNIJON.
rio
22 d. Jie taip-gi turėjo ti
A. Antonovas (Montvydas)
Japonų valdžią nejuokais ren sproginti gražiausią New Yorko
buvo keletu metų “Laisvės” kietus ant New York, New
ginsi karėn su Kynija. Visoj Ja-j bažnyčią šv. Petro katedrą, ir redaktorium ir pagarsėjo kai-1 Haven & Hartford geležinke-

1.000.000 lenkų randasi be kąsai. ^uonoa. Sunaikinimą, Len- ponijoj didelio aubrnadim.,, gy-! į“/"™
Mciialistisk ‘ kalbėtojas ir: H« keliavimui tarp New Brikijos tai vokiečių nuopelnas.
, ventojų ūpas pakilęs, ypač, kad bažnyčioje, teisme gynasi nuo ,P°1 SOCljailBUSKas KaiDetOjas ir
i Taip-pat
tain, AVaterbury, Stamford,
■ pirmieji kariški žingsniai jau pa-' kaltės.
neprisipažįsta vdkėjas. Prieš porą metų jis
RUSIJOS CARAS
įdaryti. Japonų kariuomenės dide-, kaltų ir Carmine Carbone 18 me- atvyko Chicagon ir čia su Tounton ir Boston.
Rasta pas juos taipgi visa
HELSINGFORSE
1^* pnikai keliauja į Mandžuriją. tų vaikinas, kuris anarkistams Bernardu Montvydu uždėjo
_ ..
. Port Artūre eina karštas darbas, bombas gamino.
neva laikraštį “Galvočių”. krūva auksinių ir sidabrinių
Uu8ijos caras siomis dienomis T ., . . .
...
. I
, .
.- .
, .
, . _
„ , Laikinai janonų ,kareiviai
apsisKiekvienas
is
jų randasi
po Dabar suareštuotaąai Wil- laikrodėlių, auksinių-ir paau
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toja ties Mandžurijos geležinke- 25.000 dolerių kaucijos. Jiems mingtone Bernardas Montvy
aingforsą, kur žada prabūti ke
lių.
duota kelios dienos laiko, kad das pasirašinėjo ‘Galvočiaus’
lias dienas.
apsvarstytų gerai savo žodžius leidėju, o jo brolis A. Montvy
ir kaltais būdami prisipažintų.
das (Antonovas), kuris sakė
VAKIEČIAI APLEIDO
si esųs medicinos studentu,
MOTERŲ
STREIKAS.
pasirašinėjo
“Galvočiaus’ re
K»d vo. SIUNČIA KARIŠKUS LAIVUS
Anglijos sufragietė p-ni Lawkiečiai jau pasitraukė nuo LieMEKSIKO™.,
renee agituoja tarp Amerikos daktorium.
Beleidžiant jiems “Galvo
tuvos miesto Augustovo iki pat
Washingtone atsibuvo svarbi moterų, kad jos susilaikytų nuo
Prūsų parubežio. Generolo Eich- konferencija. įkaltajame name, gimdymo pakol tęsis karė.
čių”, lietuvių laikraščiuose
horno armiją rusai sumušė tarp pirmininkaujant prezidentui Wilpasirodė žinių, kad koks ten,
Marijampolės ir Augustavo. Vo-l8Onui ir dalyvaujant
laivyno
besivadinantis Montvydtt-AnMICHIGAN VALSTIJA SAUSA.
kiečiai skubiai traukiasi atgal. sekretoriui Daniels, nutarta iš
Michigano valstijos legisletū- tonovu važinėja po Illinois
siųsti "Vera Cruz daugiau kariš« .f—kų laivų. Dabartiniu laikų Vera ron inešta ftilius, reikalaujantis valstijų, skelbiasi daktaru,
L’ETHnn P»nilrLlimU0JA
tik
uždraudimo pardavinėti svaigi peršasi su prakalbomis ir ap
niŲ valstijų
kariškas
laivas namus gėrimus Michigan valsti gaudinėja žmones. Pagarsi
Ties Nemuno upe nebėra nei “Delaware”. Prisakymą, ilplauk- joj. Tas biliua reikalauja pat nus apie tai, tas apgavikas
paprasto daugumef dingo.
vieno vokiečio. Generolo Hin- ti į Vera Crua, apturėjo aekan- virtinimo
Po kelių numerių
balsų,
ko
tikisi
sulaukti biliaus “Galvočius” susibostino ir
denburgo armija spiriama rusų tieji laivai: “Tacama”, Petrei”,
traukiasi Prūsų rubežiaus link «‘Da Moinės” ir “Sacramento”. šalininkai.
B. Montvydas dingo. Tik da
Įvyksta daug smarkių susirėmi-Į Generolui Carranzai Jungtinių
bar pranešama, kad jis esųs
mų tarp rusų ir vokiečių, bet (Valstijų valdžia pasiuntė notą,
ŽUVO 800 ŽMONIŲ.
suareštuotas Wilmingtone ir
rusai
visur ima viršų. Vo- kurioje reikalaujama, kad daBostone gauta žinių iš Manpasirodė esųs ne bile koks

IŠ AMERIKOS.

NUO VOKIEČIŲ.

kieėių
armija
velkančio- bartinė Meksikos valdžia pasiji
Gardino apielinkėse at-1 rūpintų .ayetimtaučių reikalais,
mušta.
Taip-pat vokiečiai at- Jeigu-gi tas nebus
padaryta,
mušti ir iš Kauno apielinkių. Jungtinės Valstijos bus priver-

ksuotų sagučių, brasletų, auk
sinių lenciūgėlnj etc.
Tikietai ir kiti popierai nu
rodo, kad šiedu vyrai buvo
aplink New Britain, Conn.,
kuomet pasitaikė kun. Žebrio
užmušystė. Dabar atsimena
ma pasakojimų, kad pas kun.
Žebrį prieš pat jo užmušimų
buvo atsilankę du nežinomu
vyrai, kurie dėvėjo brangius
žiedus ir turėjo daug bran-

gumynų.
Policija menų, kad kun. Že
brio laikrodėlis buvo pavog
tas, nes prie jo lavono neras
ta laikrodėlio, ir todėl mano
ma, kad jo laikrodėlį užmušė
jai pasiėmė. Wilmingtono po
licija sako, kad būk kun. Že
brio laikrodėlis tapo rastas
pas vienų iš suimtų Wilming-

zavillo, kad vakariniam Meksi
tone plėšikų.
kos parubežyj laike nelaimės ant paukštis.
New Britaino
policija iš
A.
Montvidas
Antonovas,
geležinkelio žuvo arti 800 žmo
siuntė
detektyvų
į
Wilmingtonių. Carranzos kariuomenei už- kuomet pirmiaus laikraštpa-

danelių likimas — tai Balka
lavimus pamatavus pasiuntė
nų karės klausimas.
į Vera Cruz keletu" šarvuočių.
Dardanelių tvirtumos paMeksikos suirutėms tapo
paiengva įra, talkininkų laivy užinteresuota Ispanija. Ne
nas kasdieną padaro daugiau mažai ispanų taip-pat nuken
spragi; tvirtuose mūruose. tėjo laike varžytinių Meksi
Gali būti, kad
Dar daneliai kos prezidentų. Ispanija rei
dar priešinsis kiek laiko, bet kalauja, kad Jungtinių Valsti
galų-gale turės pasiduoti.
jų valdžia priimtų tinkamus
Anglų vandenyse Ir vėl žu žingsnius nuraminti
Meksi
vo keletas laivų. Tai vis pa kos karštligę.
sekmės
vokiečių blokados.
Tiesų pasakius ir pačioj Is
Kaikuriems laivams tik ačiū panijoj nekaip dalykai stovi,
sumanumui savo kapitonų pa nes ir tenai jaučiama didelis
siseka ištrūkti iš to užburto bruzdėjimas revoliucijos link.
rato. Visur pilna minų, po
Ištkrųjų pažvelgus dabar į
vandeninių laivelių.
viso pasaulio atsitikimus, jau
Karės laukuose Prancūzijoj ti, kad tamsūs, juodi debesiai
pažymėtini prancūzų ir anglų slenka vis artyn ir artyn ant
pasisekimai. Prancūzų karei visos žemelės. Ir kįla klausi
viai progresuoja Champagne mas, kada gi tas dangus pra
provincijoj, anglų — šiauryj siblaivys?
nuo La Basse. Vokiečiai ne
prisipažįsta prie sumušimo
Prancūzijoj, bet kad jiems t n
nesiseka, neužgina. Išskaito
ma iš kai-kurių vokiečių val
diškų pranešimų, kad jų ka
riuomenės pulkai, susidedanNEWARK, N. J.
tieji net iš 45,000 kareivių tu
Kaip daugelyje vietų lietuviš
rėję pasitraukti. Turbūt ne kose kolonijose, taip ir Newarlabai malonu prisiėjo, kad to ke, buvo apvaikščiojama “Lie
ki milžiniška armija pasiduo tuvių Diena”, 4 kovo t. y. per
šv. Kazimierą. Surengė Tautos
da atgal.

Iš LETUViy GYVENIMO
AMERIKOJE

Fondo komitetas. Programas su
sidėjo iš: prakalbų, dekliamacijų ir dainų. Kalbėtojais buvo:
p. O. J. Sirvydas “V. L.” redak
torius ir K. J. Krusinskas S. L.
R. K. A. pirmininkas. Kalbėtojai
aiškino: Lietuvių Dienos svar
bumą, prie lietuvų atgimimo.
Anot O. J. Sirvydo: “Airius šv.
Petrikas vienijo
visus į vieną
kūną, kad kovojus už Airijos au
tonomiją, Airiai savo tikslą at
siekė. Lietuvius turi vienyti vi
sus šv. Kazimieras, kaipo Lie
tuvos globėjas, nežiūrint į parti
Vokiečiai įvairiais būdais jų skirtumą, kad iškovojus Lie
laisvę — autonomiją”.
stengiasi paimti į savo rankas tuvai
Toliau,
kalbėtojai
aiškino: au
Lenkijos miestų Przasznyszų.
tonomijos
svarbumą,
kovos būdą
Gerierolas Hindenburgas ne
nustoja vilties dasiirti iki No- nž autonomiją, baisi; Lietuvos
padėjimą dabartiniam karės lai
vogiergevsko, o iš ten ir Var
ke, aukų reikalingumą dėl nmšavos, bet tam sumanymui
kentėjusių nuo karės ir auto
įvykinti reikėtų Hindenburgui nomijos reikalams. Vienu žodžiu,
pereiti visų Lietuvų ir Lenki kalbėtojai
kalbėjo apie labai
Nėra abejonės, kad tie į svarbius lietuvių reikalus. Aiš
ją
pienai neįvykdomi.
kino nuosekliai, rimtai, mandn

Vokiečių armijos veikimas
Lietuvoj nustojo savo vertės
Hindenburgo visi naujieji pie
nai ir pasiliko naujais. Išsyk
išnaujo vokiečiams įsiveržus
į Lietuvų buvo manyta, kad
šiuo kartu vokiečiai ištikrųjų
užims visų kraštų, bet pas
kiaus pasirodė, kad ir rusai
nesnaudžia ir moka vokiečius
pavaišinti tap gerai, kad jie
netrukus ir vėl atsidūrė ties
Prūsų rubežiumi.
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Kovo (Mareli) 18, 1.M1Ū. N. 12.

DRAUGAS

Ar nori linksmybes džiaugsmo ir juoko savo namuose?

U

50 C.

SUPREME PHONOGRAFAS

Smittji

Yra idenlis dėl švenčių
Puikus savo išdirbimu ir gerumu už kainą, kurią gali nesunkiai pakelti
musą leugvais išinokesuiais. Didžiausia Sankrova Fonografų Rekordų.

Patenkinimas
Ovarantuojamas

VELTUI

Dainų

"Vi «»

r

Bandymas

i*'_ ___

Padaryk savo namus linksmais.
Reikalauk veltui siunčiamo
šiandieną Katalogo
Su

Supreme Music Co.

DEPT. Ll

Adresuok:

Išpardavimas!

'X

v

NEW YORK, N. Y.

Išpardavimas!

f*

aukso LAIKRODĖLIS $5.50

25 S 14 GOLD Filied

triuką ar ba trubo.

196 E. Houston, St.

(*C.'

J

SPECIJALI6KAS_I6PARDAVIMA8
14 K.
GOLD lieta.
field. Al
AUKSO
LAIKRODĖLIU
stačiai Tingai
pagal rFABRIKOS
PREKŲ, kuii
kad kuuuhu
kuodaugiausia
jų šapai
išparduoti:
lAlAD 1-t
I\. UULD
ASU J
jA 1 t\ KU
U Siliciai
ADUI rvv
ritr.nę<,
^xuii»iuii jų
uuuv..
tai KAS DABAR PIRKSI PAS
PĄS MUS LAIKRODĖLį,
LAIKRODĖLI, tai augščiau
auoščinn nAt.Alnint.ua
SSnuikius daiktus kožnas uprutės
norutės orie
Im
patalpintus 25,»uikius
prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai lmlėlis (MODELIS), Ęarmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skttroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubiltavas Lenciugelis
portuotas atviras laikrodėl
Viešpaties ^Jėz.aus, Branzuoleta su laiktttdėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Eontaninė Plunksną, Pipsu Breloku, Kryželis su išvaizda
išvi
kė, Britva, Diržas, Kaklaryšio Spilkutė, Sagučiai dėl manketų, marškinių ir kalnėnų, Žiedas, Peilukas.
Taigi kas dabar iškirps tą apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 een. (markėmis ar kvoderj), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25 dovanais prie
laikrodėlio VISAI DYKAI.
Kada apturėję siuntinį persitikrinsit, jog laikrodėlis yra tikrai 14 K. GOLD field, GVARANTUOTAS ANT 20 METU, SU GARSIAUSIU PASAULYJ
MECHANIZMU, o tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų mos su noru
sugrąžįsim rankpinigius. Todėl aišku, jog perkant Itlikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE R1Z1KUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes ji pataisysim arba išiuaiuysitn 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 apgavingontis, galinčiomis garsintis šiame laikrašty
je, taip lygiai ir su firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką ar moterišką laikrodėlį,su dovanom
stačiai, pagal FABRIKOS PREKŲ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ką kas yra gar
sinta. Adresuokit:
NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, 90 WEST BR0ADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

SS;

Gumines ir Metalines

Antspaudos

Užsiprenumeruokite
Ieškau Motiejaus Jonaičio, paeina
iš Suvalkų gub. Igliaukos
parapijos,
Vesalaros kaimo. Keturi metai atgal
jis gyveno Minersville Pa. Turi apie
34 m. Juodu gerbiniuotu plaukt;, 5 pėtty ir 5 coliu augštumo. Ant vieno žando
yra didelis randas. Akys žilos ir la
bai stačios. Jei kas ji žinotu gyvą ar
įnirusią praneškite adresu.
Mrs. A. Jonaitienė.
14 Clapp str., AVorcester,

Pranešusiam tikras
5

teikta

doleriai

žinias bus su

Siųskite Pinigus į Lietuvą

dovanu.

Ieškau savo brolio Urano Labamiško, angliškai rašosi Ėrank Lupiu.
Daugiau kai pusė metu nežiniau kur
jis yra. Vyras šviesus, apie 30 m.
amžiaus. Jei kas apie jįi žinotu arba
jis pats malonėkite prat lesti šiuo ad-

ręsti:
Labanauskas

J4I Manebester st., Manebester, N. II.

Ješkatt savp sesers Marijonos jBarealtės po v,»>u. Tjutckuvienė. Ji iš
važiavo su Jonu Visneckiu 1915 m.
Abudu paeina iš Suvaiką gub. Mari
jampolės pavieto. Išsivežė su savim
ibi vaiku: bernuką 11 m. ir mergaitę
7 m. Girdėjau, kad" ji gyvena Clticagoje. Nežinau, ar ji gyva ar mirus.
Petronė

4657

Shermau

MOSKVA TOBACCO CO. Dep. A 92 We»tBroadway, New York, N. Y

Mass.

12—15

Antanas

PENKIOS DOVANOS DYKAI
Iš PRIEŽASTIES APLEIDIMO SAVO
BIZNIO, priversti tuojaus
išparduoti savo kttogeriausj I ntos rųšies TABAKĄ absoliutiškai pusIvkiai, ir kad kuogreičiatt išpardavus, perkantiems 40 pakeliu Tabako
duodame Y18AT DYKAI augščiau patalpintas sekančias dovanas: 1)
Paauksuotas Laikrodėlis su Gvaraoeija ant 5-kitj metą, 2) Brelokas, .1)
32 Kalib. Revolveris (Modensj, 4 Peilukas iš angliško plieno, 5) Sigarnyčia.
40 PAKELTŲ tojo TABAKO (Bogdanotv,
Sultan, Mesaksttdi,
Stamboli, visi 1-mos rūšies)' ir tas 5 dovanas išsiųsim kožnam kas
prisius 25 cent. rankpinigių (markėmis). Likusius gi $5.75, ir 50 centu
už persiuntimą. tĮovauą apmokėsit priimdami siuntini ir po persitikri
nimui jog tas Tabakus ir Dovanos yra kuogeriausios rųšies. Basinauduokit tuojaus iš tojo nebūto išpardavimo siųsdami rankpiuingius sta
čiai prie:

Barcaitė

st., Denver, Colo.

—————J—M———»

rnc<-.'.

Pakol Rubliai yra pigus
Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus į Lietuvą. Negirdėtinai
pigi kaina rublių.

Naudokitės proga!

letą rublių.
10 rub. už $5.05
I'*», $9.95
$14.90
t 9
9 9
$19.80
9 9
9 9
$24.70
9 9
9 9
$36.75
9 9
9 9

Leidžia Jonas Kerdiejus ir Ko.
Apart satyriškų ir humoristiškų straipsnių “Tarkoj” telpa
nuolatiniai tarkainių ir iinių-korespondencijų skyriai, telpa
apysakutes, pasakaites, feljetonai, eiles, teatrališki komiški
veikalai, eforizmai, juokai, juokingi išsireiškimai, galvosū
kiai ir tt.
Taipgi telpa lietuvių geriausių piešėjų juokingos
karikaturos-paveikslai. Karts nuo karto telpa ir humoristiškai-muzikališki dalykėliai.
Prie “Tarkos“ susispete visi gabiausi lietuvių rašytojai juokdariai

kaina metams:

“Tartos"

Suvilnytose Valst. $1.00,

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 money 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 negali

Rašykite šiuo antrašu:

Tarka Publishing Co.
366 W. Broad way,
P. S.

DRAUGAS PUB. CO.

Reikalingas
kas.

geras vargoninin

St. Casimir Rectory,
Plymouth, Pa.

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

s—n.

Pa ieškau

Onos Rraždžiueioa

25 metų, gyvenančios,
Brocktone.

rodos

Prašau atsiliepti mano adresu :
Magdalena Kavoliūnaitė.
655 W. 14 st.,

Chicago, III.

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

C06Ų,

9—13

P. Petiiškl
Malnord nvp., Senttle,

AVasb.

Chicago, III.

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

Ar Nori Pelnyti
Kas greitai pasiskubins ntipirkt se
kančias prapertes, tie greitai galės
daug pelnyti, nes parsiduoda beveik
pusdykiai: 2 lotai ant Union, nve., ir
38 gatvės verti $1200, bus parduota
už $600. Stuba ant Wallaec ir 36 gat
vės ant 2-jų familijų 4 ir 0-kių kam
bariu, raudos neša $19 į mėnesį už
$1600. Labai puikus mūrinis namas ant
Emerald avė., ir 30 gntvųs dėl 6 fa
milijų 3 lubų augščio,
rando* neša
15 procentą už $5500. Kampinis lo
tas su dviem stuboms dėl 3-jų famili
jų randos neša $30 į mėnesi už $2600,
randasi netolį Kedzie ir Archer (prie
Urane didžiųjų šapų) Jr puiki farmą
40 akru geros žemės su stuba ir pra
dirbta žemė, tarp lietuvių už $500.
Nekuria* prapertės gali pirkti įmokė
jus kokius $200, o kitus ant Ibėnesio
po $15. Apart'augščiau paminėtų turi
me dar daug visokių pigių namų lotų
visose dalvse miesto, taip-pat ir viso
kių farmų, nes fttūsų speciališknmas
stdeškot gerus bargenus. Taip gi bildarojam visokius
namus ant ordelio,
klausiantiems paduodame kainas, skoli
nant pinigus ant lengvų išlygų ir tt.,
galim užtikrint niekur pigiau nerasite,
meldžiam persitikrint. Meldžiam atsi
lankyti dėl platesnio paaiškinimo.
J. 8INKKU8 Ar OO.
3151 Se. Halated Str, Chicago, UI.

Savaitinis

Lalkraiti>

“SAULE“
Jan 25 matai, kaip Meiną
tjtaratakas ir Pčtnyčia. Preaumerrta kasztuoja metama: A*en.hafc
$2.50 metama, putei metų $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metama,
$1.75 pusei mettį.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį paaižiurCjimai dykai, ad
resuojant

W. D. IOCZSOWSI1 — CO.
Mafcanoy City, Pa.

ATSIDARĖ DIENINĖ MOKYK
LĄAnt Town of Lako,
Daria
Sųuare Parkelyje, atsidarė Die
ninė Mokyklą. Norintieji išmokti
anglišką kalbą, aritmetiką ir ki
tas mokslo šakas, atsilankykite
pirma valandą po pietų.
A. Strikulis, mokytoju.

10—12

Mstillni intspagda, gi
lini RiMotl klšmlije, labai tinki
nu driBgystėns ir kutens. Da
ryti Iš AlumlHO, niradija ir lugvl
nešioti.
|s|iu$og didiną parodo
pavelkslills apačioje.
Ni. 111

KAINA TIKTAI $3.50
No. 102

| Sieniniai Paveikslai!

No. 105

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Šv. Kazimiero,

Toki pat, kaip No. 101

tiktai didesne

Kilniu giin atsparia. Tinka dringysteas ir parinkąs ypa-

tonss.

Dailiija dtžitije, ksaa ran

dasi padaškatl jaodilt.
Kaina tiktai $1.50

Norėdami paveikslų gauti, paminėkite vardų, kokio
norite, prisiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.'
/

Adresuokite:

Pavyadia | spaudos No. 101

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street,

Chicago, III.

_

Dr.

1800 W. 46th Street,

So. Boston, Mass.

Kas prisius $2.50 tas Jaus metams "Tarką,, ir "Drangą"

Visokiais reikalais adresuokite:

Antanas Zitnniekas. Keliaujan
tis ‘Draugo agentas
lankosi
dabar po Pennsylvanijos lietuvių
kolonijas.

Užrubežlou $1.25.

Daugybei reikalaujant, “Draugo” Adminis
tracija pradeda priiminėti užsakymus antspaudų
ir žymių draugystėms, kuopoms,
bažnyčioms,
biznieriams,
notarams ir pavienioms ypatoms.
Padarome greitai 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 tikrą kainą.
Is daugelio čia paduodame porą pavyzdžių:

zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus^ Sald. Šir.
dies Šv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Šv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Šv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.

$98.00
$147.00
$196.00
$245.00
$49000.

Šis kursas yra geras tiktai dabar.

Seniau ėjusią iš Lavvrence, o dabar iš S. Boston, Mass.

ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies F. Jė

už $49.00
„
,,
,,
„
,,

“TARKĄ”

Šv. Antano, Šv. Petro, Šv. Jono, Šv. Juozapo, Šv. Onos,

Dabartine rublių kaina yra sekanti:'
20
30
40
50
75

redaguojamą juoką ir pašaipos mėnesinį laikraštį

Kaina $4.00

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

100 rub.
200 ,,
300 „
400 „
500 ,,
1000

Lietuviij vien’ntėlį bepartivį-progresivišką, populiarišk&i

Lungoj|

■

Kūdikiams
iki 1 metų pusė
šaukštuko atskiestame vyno stik
leliu virinto saldinto vandenio.

Stebuklingasis kartusis Vynas

Gaunamas tiktai

NAUDINGAS VYRAMS, MOTE-

Poszka’s Ąptiekoje

ROMS IR VAIKAMS.

3121 So. Morgan St.

Chicago.

Padarytas iš geriausių žolių ir
geriausio vyno.
Kainą už butelį $1.00, siunčiant, rxTT:r:?:::rr;i::rri:xEr:m;EErrxr;
į kHus miestus $1.25.
Tel. Randolpti 9246

Ii

A. A. Šlakis

Gelbsti visose ligose, kurios ki
ta iš neveikumo kraujo k. t. ne
ADVOKATAS
virškinimą, skausmų pilvo, kepe
19 SO. LaSALLE St.
nų, inkstų ir tulžies, neuralgi
(Room 1014) Chicago, III.
jos, galvos, svaigimą, padagros,
Ret. 3265 So. Halated St.
kirminų, dirksnių, diabete, šal
Tel. Drover 5326
čių, karštinių, skrupulų, žaizdų, Lui i ijit j.
j .1.2'J
.
karbunkulio, vėžio, heraoreoidų,
Moteriškė nesveikumų; išblišžimo
Vyriškų ligų: plonumo, silpnumo,
skausmų
nugaroje
kauluose,
Ir NaHai Kada Laikrsšlį "UETUU?"
raumenuose. Vaikų ligose, tymų,
Gal nrilnal kur |ą H0*17
bronchitis, kosulių, vasarinių ir
tt.
Eina |au 21 matus Chlea|o, llllauis kas
Kaip vartoti — Imk prieš
Ntnyila Ir $a4uo4a Sauflauslal geri| (r
kiekvieną valgį ir eidamas gulti.
svarbią Birią Ii Amerikos, Europua Ir
Augusieji: Vieną arba du šauk
visu (vlala, a prauumarata kattuo|a ma
tui Ilk $2.00, puti matą fl.OO.
štu ant sykio.
Vaikai: 1 iki 12 metų vieną
Raiyk aSraau:
arba du arbatiniu šaukštuku,
A. OLSZEWSKI,
atskiesto vyno stikleliu virinto
32S2
Sa.
Halated lt., CHICŠ80. ILL
pasaldinto vandens.

“LIETUVA”

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.

Chicago,

46thSt.

1
III

Kas nori tikraigeral aprūpinti savo pinigus ir
nebijoti,

kad jie prapultų, tegul kreipiasi j

Mikoio 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 kiakvlenam patarnaus teisingiau negu kur kitur.

670 West 18th St., Chicago,

kamp. Union Avė.

SKAITYKITE “DRAUGĄ"!

8

DRAUGAS
Kovo (March) 18,1915. X. 12.

rrrnrrrrrriTrr’"
P hune Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS

“Kare - kainos sumuštos - Karš” Viskas už $5,95

Cydau Vyrų. Motsrių Ir Vaiky Ligų.

4613 8. Ashland Avė.

Resid.

Bell

9—12 iŠ ryto
1—3 po pietų
6—9 vakare

Valandos:

LIETUVIAI!
System
SKAITYKITE

IR

KATALIKŲ

Šaltas ir nemalonus oras nesustabdo telefono.

Dr. C. Z. Vežei (Važelis
Lietuviškas Dentistas

MC8U NUOSTUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supaiindimui žmonių su mūsų tavomis. Bet tik per apribuotą laikų 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, fontauinė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8
PA8ICLIJIMAS: 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 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

arti 47toe gatvės

:

Jūs galite pasiekti kiekvieną

»>»>. >:♦> >jic- >ae< sae&MBC
Phone Drover 7000

»

Gydytojas, Chirurgas

Byliau Vyry, Motsrų Ir Vaiky Ligas

THE HIBERNIAN

Bell Telephone Building

3364 So. Halsted St.,

M

Official 100

•

Geriausia_^kušerka

BANKING ASSOCIATION

CHICAGO

Nauja

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant n«o VIENO DOLERIO ir dangias, «ž kuriuos mokam 3 nsoiimčius ant metų, kurį pride
dant kas pusė metų.
Atdaras Ėubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

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.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnovv
u

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

Rusiškas Daktaras

Chicigo, III.

Tarp Maxwell ir 14-tos gatv.

Seserų Seminarija

£

Ž

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

::

u

TT'

|

S

tapymo

I

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: lįokardu
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Mokiname Angliškai

• i

1

H

120-12-4 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

Išeivių Draugą yy
padidintas į;

talpins:

?!

visokiais paveikslėliais,

paauk

suotais kraštais parsiduoda labai
pigiai: kas prisius 30 e. pačios
markėmis,

aplaikys

12 popievų

laičių.
P. A
331B Altini An.

MAŽEIKA

Šitoji

vsnų knygą — Pradinis Mok
slas angliškos kalbos, IfiO pusi.,
vertės 30c.
Reikalaujam agento ir duo
me gerą uždarbį. Adresuokit:

t.,

Misa. W. SORKIS.
1800 S. Peoria St.

Chicago, Ui.

$165.000.00

Banka prižiurome

Suvienytųjų

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

W. J. STANKŪNAS
331S ti. HilitM tt.
Client, III.

džios.

Valstijų

vai

Moka 3 nuošimčiu*

nuo sudėtų pinigų.

Galinu

susišnekėti lietuviškai.
G. K. PostlethwaiU,

Mandagus

iždininkas
patarnavinm*

M.

Gordon

1415 So. Halsted St.

Chicago, III.

Atvira kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Sienoms lentos

Stogui lentos

Archer Lumber Co.
Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.
me į visas miesto dalis.

Pristato

Telephone Drover 6300

SAUGIAUSIA

Scotland.
"•'•'••-•••v-,-...
"
n*HM*Hii*".,*iin.>aBw A.- n*. ..**,*!•*»•*■»# •

yra turėti padėjus savo pinigus taupi-

namoj kasoj, tai yra dideliame ir tvir
tame banke, o tvirčiausia LietuviškaLenkiška banka Į vakarus nuo

Dr.

Stoek Yardų yra

S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

DEPOSITORS STATE ANO SAVINGS BANK

Gydo visokias ligas
SpecijalistS moterų ir valkų Ilgose
VALANDOS:

4633-4637 So. Ashland Avenue

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedėliomis 9—12 prieš piet.

Ne ant kampo

Šitas bankas yra po aštria priežiftra ir valstijos revizi.
ja. kuri dnoda ilgiausią gvaranciją dedantiems pinigus prie
mūsų.
Mes mokame 3 proc. metams, kas 1-mą dieną Sau
sio ir Liepos menesių.

|

Jei nolri

linksmai ir naudingai praleisti

laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Kapitalas su perviršiu

CNICABO, ILL

su konvertais ir dar pridėsiu d i-

na

Netoli Robey Street

Chicago. III.

BANK.

Seniausias, pigiausias graboriusir tirinetojas dėl pavargįlių-naž-

Chicago

34th Street ir Archer Avė.

3255 So. Halsted St.,

Lietuviškas 6raborlux

3249 So. Morgan St.,

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jusu 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 pddaryti siutai už pusę kainos $4,$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

Mašinų darbas

Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8. šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

H. ..*,
„*..»*...iaH*....*..,.*! ir»li1*.i..*.»i*Miiį«*-„..
,ia."i*u«*, «*u»a„tiui, t,*. i4MHŽ.«ž.-iiSHni.«i.».i..«*.«4>iiiS«ilėii*"iiii

Amerlea* Snhosl ot LanftvaAes

Plymouth National

T*l. Y.r*. 1130

AMERIKOS LIETUVIOIENRAŠTiS

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Lanarkshire,

Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain.

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.
Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei
Reikalauk tuojau.

-

-

Taipgi galima
25c., 50c., $100.,
vaitiniame kliube,
pinigus ir 3 proc.
kad nėra pervelu.

taupyti savo pinigus pradedant nuo
$2.50 ir $5.00 kas savaitę, mflsų 40 sa
kuris po 40 savaičių išmoka visus sudėtus
Prisirašyt į tą kliubą galima visada. Nie

Siunčiame pinigus į Tėvynę.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 461h St.

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau.

šitas bankas turi drūčiausią skarbčių, kuris suteikia ga
lutiną apsaugą nuo vagių ir ugnies, o apsaugos skryneles
(box’es) tokiam dėl pasidejimo visokių brangenybių ar bran
gių popierių, persamdomepo $2.50 ant metų.

Huckleberry Finnas

na tik 75c. su prisiuntimu.

J

“KATALIKAS”

J. J. Pauksztis & Co.

visokiais gražiais paveikslais ir
su tam pritinkančiomis dainelė
mis, su šilkinėm kvietkelėm ir su

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

RAŠYK ADRESU:

“Lietuviai Anglijoj”.
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Mossend,

j VienintelC mokykla, kuriof kiekvienas gali ifcmok, ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinffiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; tei pjau klesose dienomis ir vakarais.
Jelfiru nori išmokti greitai Anfflų kalba, ateik ar
rašyk platesnių žinių,

1741 N. 4Z1k Stntt,

Užsienyje, Europoje ir kitur
m et-ms ......... ..................... $7.00
pusei metų .. $4.00

Rev. Jos. Norbut

P. Ledilard Co., New York City

rašyti su

EINA KAS SEREOA, BROOKLYN, N. Y.

Telephone Drover 5326

VIsose dalyse Amerikos ir Kanados

orini 1
»«. 11. 1»1 SI

pusei metą .. $3.00
trims mėnesiams .. $1 75

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso uolėto, o
prenumerata kaštuoja metams
$2.00;
pusei metų $1.00. ližrubežiuose; v.tlams
$3.oo; pusei metų $1.51,

166 MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

n, linirif.

M"1-

VIENYBE LIETUVNINKU

gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

M. A. Norkūnas

• tt ir don.

(TUt

Suv. Valstijose ir Canadoje me
tams .. -................................. $5.®S

28 metų senas laikraštis

1. Vėliausias žinias iš karės.
Įįį
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietijų, Luxemburgą j;
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško

5.
6.
7.
8.

n, X cnt,

•Jujt ku.

ramaus kultūrinio darbo.
Todėl dienraštyj “ Katalike ”
bus galima aiškiai ir plačiai nuW!£sti lietuvių, o ypač Amerikos
naujokynuose
gyvenančių,
8.
Valstijų ir kitų šalių gyvenimą*,
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenė*
gyvenimo.

tijos i Lietuvą ant motocikletkos”.
4. “Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Linlith-

Man pavestu* dar
but atlieku artittiikai.

Ai
’KnUhCMH PI

Šitai py.

nn» ShlitĄ

NEW YORK.

CO.

1915 metais eis kas savaitę

’? MRC* F40n;,K
WtC/A )J
• ’O*.

i

Street,

Chicago, 111

-

ir padailintas,

;jr

•i kilu ir.
Pf.
nu«
N Elė eifi.

nty tlai.
toi ui v 4,

Kurs

Vienatinis Lietavia Išdirbėjai

g DIDELIS PASIilLIMASj

74-80 VVasbington

tuvoj bei Amerikoj

Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiau3 ir mokame trečią
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortea 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 y pati!* kai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

i!3&3:

JJieuraotyj “Katalike” žinios
tilps daug greičiau ir plačiau; j
vist.* pajudirtus ūiūfų gyvenime
klausimus kuopiačiausia atsiliep
sime.
Dienraštis ‘Katalikas’ yra be
partyvis laikraštis ir prisilaikys

Užsirašyk sau ar savo pažistkmiems Lie

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600—4602 S, Wood St. Chicago, III.

j
1

“KATALIKĄ”

ženk

inkaro

F. Ad. Richter &Co

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

i

"•TT:T* 7'KTSgiTSS«NW r Įą

NEIO iup.

laiškams

Amerlk, Lietuvią Dienrašti

Eipeller

siai iš

TBEmrasgm

.

. k. Norkūnas,
:

PUB.

180GkW. 46th St.

Tolefonas Canal 4346
.j ..i ’įj ..į. n-33

! <t)’UUGV5TE
VYTOJO VJIkOO '

Popieros

DRAUGAS

LIETUVIŠKA BANKA

Vienaoiyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimei ir išauki ėjimai. Seminarijoje
prie reguleriikojo
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.
GEROS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kieipties prie Motinos Perdėtinės
iiar antrašai

12 POPIERŲ DYKAI.

Richterio

veikslo.

Adresuokite:

Nedėliomis 9 iki 12 dienos.
.. I.,.ii.i..4ul4.

CHICAGOJE.

n

tikro

lu, kaip ant pa

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

Valandos: 9 iš ryto iki 8 po pietų.

—i'
NMSSCMMSSMMSMMI
IMMMMOMMSMSMI
Lietuviškųjų Švento Kazimiero

New York City.

Visi užsisakykite

Kaina 20 c.

Ofisas 1335 So. Halsted St.

M

Henry J. Schnitzer

reikalauk

su

“Tautos Fondui“

Mes galime pasakyti kas tau skauda ir
nuo kokios ligos kenti. Mes gydome vi
sokias chroniškas ligas. Patarimas veltui.

adresas:

1

Tėvynės meile.
D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimierą.
Pranas

Chicago, 111.

Rusai —
Daktarai
Specijalistai

Laikraštis eina du kartu į menesį
Kaina 75 c. metams
Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.

141 VVaahlngton St.

visada

Puse gryno pelno skiriama

............. ........u*..„.. M..... .... ..a, „a. na. »a-us ■.•^na..ua.4.a

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

HiCį tisikirpkit

3
4

S

Spacijallstas Surgery Ir Benlto-Urlnary Ilgose

1346 So. Halsted St.

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios.
Paduoda gražių doros apysakų- trumpai sakant

v.

ir

25 ir 50 centų

2

Ofiso Valandos: 8—9:30 iš ryto
1—3 po pietų
6— 8 vakare.

“TIKYBA IR DORA“

Atsiųskite man adresus visu
savo draugų ir pažįstamų gyve
nančių Amerikoje, tai gausite
nuo manąs GRAŽIĄ DOVANĄ

mėgdžiojimų,

aptiekose ir tie

Šv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. U.

1
■BKSMSIšB

■DOVANĄ?

pa

Pain —

TURINYS

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Knyga

Šv. Kazimieras

Tel. Drover 5052

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua;
ekolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčių).

Ar norite gaut

8AU3OK1E8

(kampas 34tos)

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,

»»*•

Philadelphia, Pa.

Chicago Telephone Company

JONIKIENE

O.

3654 Richmond St.,

y

Tel phone Drover 1924

1644 Wabansi# Avi.

“ŽVAIGŽDE”

Telefono Kelias

ir Akušeras

8ENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Redakcijos

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

nioje dienoje tai

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
«•<♦> <♦> <♦>'

JAU

vietą, būdamas

DR. A. J. TANANEYKZE

& : W£3ffl»£3fl«6C <♦>

ĮKURTA 1807

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

savo ofise ar namuose. Malonus kelias nemalo

Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po
piet ir 7 lig 9 vakare.

CHICAGO, ILL.

:

$

vpatisko atsilankymo vartok Bell linija.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991,

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

arbą draugiškuose dalykuose reikalaujančiuose

4712 So. Ashland Avė.

LAIKRAŠTĮ

SAVAITINĮ

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

“ŽVAIGŽDE,,

Kerne tolumas yra faktorius biznio reikaliuose

LIETUVIŲ

“ŽVAIGŽDĘ”

swr

' ‘

■ Tel. Drover 7042

PLATINKITE

Chicaf

III.

Duodame paskolas ant nejudinamo turto.

