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KITI KALTI.
Neretai girdisi tarp lietu 

vių katalikų, kad ir nenoro 
mis, išreiškiamas nepasitikė-■w ’ •
jimas iš Apaštališkojo Etosto, 
kad šis savo valdiškuose raš
tuose neskiria Lietnvos nuo 
Lenkijos. O paskutinysis iš 
karės priežasties šv. Tėvo lai
škas į a. a. Gniezno ir Pozna
niaus arkivyskupą Likowskį 
(Act. Apost. sedis No. 4 už 
1915 m.) kaikur, pasirodo, net 
pavydą sukėlęs delei labai di- 
delios užuojautos lenkams 
Iš tos priežasties, rodos, ue- 
prošalį būtų išdėstyti sekan
čias mintis.

Apaštališkojo Sosto tikslas 
yra, kaip tai visiems žinoma, 
ganyti visų-visas Kristaus a- 
vis. Jo veikimą ribos apima 
visą pasaulį. Iš to išeina, kad 
Ap. Sostas tai virštautė įstai
ga. Turėdama/ savo užduoti
mi vien tik žmonijos išgany
mą, į jos tautiškus dalykus, 
kaip tokius, jis visai nesiki
ša. Iš to atžvilgio jis vien tik 
skaitosi su faktais; pats jis 
tautiško jausmo nežadina, bet 
esančiosias tautas jis tinka

mų, kurios vien tik nuo mū
sų pačių paeina ir kurios bu
vo viešai apskelbtos. Čia kal
ba gali būti apie meiuorija- 
Ius, laikraščius, brošiūras ir 
knygas svetimose plačiai žino
mose kalbose. Iš tokių knygų 
vienatinė yra kun. kan. Pra
puolenio L’Eglise polonaise 
en Lithuanie, plačiai žinoma 
ir tiek daug kraujo lenkams 
prigadinusi.

Iš brošiūrų man žinoma vien 
tik kun. Galdiko knygelė ajffe 
blaivybę Lietuvoje, prancūzi
škai parašyta, o ir ta pati ne
žinia, ar pasiekė Vatikaną. 
Užrubežio laikraščių net ke
letas yra rašę apie bažnytinį 
gyvenimą Lietuvoje. Iš kata- 
likiškųjų, Paryžiaus La Croix 
prancūziškai ir La Vera Ro
ma itališkai yra patalpinę po 
keletą straipsnių apie tą klau
simą. Belgijoje vienas fla
mandų laikraštis atspausdi
no 1911 m. vieną straipsnį iš 
La Croix paėmęs ir flamandi
škai išvertęs. Voco Trentina, 
Austrijoje itališkai einąs taip 
pat vieną straipsnį apie mūsų 
judėjimą patalpino. O 1913 
m. pasirodė Ryme vienintelis 
numeris Bolletino Cattolico 
Lithuano. Nekatalikiškuosiuo
se užrubežio laikraščiuose

tu laikytų. Tie raštai buvo la
bai ir labai naudingas darbas.

Bet iš antros pusės, Vati
kano prelatai, skaitydami 
tuos raštus, kokį supratimą 
galėjo ingauti apie mūsų kraš
to kultūrą ir apie tautiškojo 
lietuvių judėjimo svarbą ir jo 
pažangą? Jiems turėjo rody- 
ties, kad mūsų tautiškas ju
dėjimas tai tik skysta, dar vi
sai nesuvirusi putrelė, kurio
je, jos paskanimui Ridėtieji, 
visokie, labai įvairūs, kartais 
labai negardūs prieskoniai, 
gana stipriam karščiui vei
kiant, didelio  je betvarkėje an- 
gstose, anuojasi tarp savęs. 
Senieji kunigai, dvarponiai ir 
kiti prigimtieji tautos vado
vai nuošaliai laikosi arba net 
priešingai veikia. O jog tie 
ir išlaikė katalikybę Lietuvo
je. Lietuvių judėjimą suda
ro daugiausia iš liaudies pa
einą praščiokėliai. Tiesa,, jų 
tarpe jau yra šiek tiek prasi- 
trynusių, tečiaus vis tai dar 
visai nenusistovėję gaivalai. 
Toliaus, septynios dešimtįs 
Vilniaus vyskupijos lietuvių 
kunigų padavė memorijalą. šv. 
Sostui link savo vyskupijos. 
Žinoma, tai labai svarbus do
kumentas ir tai tikras žen
klas, kad dkug tiesos turi bū-

mai geibia ir prie kieknenos daugia<1 ražyU apieti ir lietuvi^pusėję. Tėčius
iautos ypatybių savo
jis rūpinasi prisitaikinti.

Be abejo Apaštališkasis So
stas tos pačios taktikos laiko
si ir iš atžvilgio į lietuvius, — 
Lai bus ir taip, man atsako
ma. Bet kaip išaiškinti, kad 
Šventasis Sostas valdiškuose 
savo raštuose niekur nekalba 
apie lietuvius, kaipo atskirą 
tautą? Lietuviams visai ne
malonu yra, kad jų tėvynė vie 
šuose Bažnyčios dokumentuo
se laikoma yra Lenkijos dali
mi, kokia ji nei jurisdiškai, 
nei istoriškai nėra buvusi. 
Tuo nemaloniau tai yra šian
dieną, kuomet bažnytinis Lie
tuvos gyvenimas žymiai yra 
pažengęs pirmyn. Visos et
nografiškosios Lietuvos vy
skupijos gali pasigirti labai 
svarbiomis ir rimtomis kata 
Ūkiškojo gyvenimo Įstaigomis, 
kurios Lietuvoje yra gimusios 

, ir Lietuvai tarnauja./Jos ga
lingos apšvietimo, katalikiš
kos spaudos, blaivybės ir ki
tos draugijos, kaip tai “Sau
lė”, “Žiburys”, “Rytas”, 
Šv. Kazimiero Draugija ir k., 
su savo skaitlingais skyriais 
ir mokyklomis, tai tikras gar
bės vainikas Lietuvos dvasi
škuos veikimui puošti. Patys 
lenkai tai pripažįsta, kad ir 
velniškos energijos apraiška 
— djabelska energija (p. Ja- 
strzębiec) — visi tai vadina
mi.

Vis tai yra tiesa, atsaky
čiau. Bet kns tam kaltas? 
Visam dalykui kaip reikiant 
išdėti daug reikėtų laiko ir 
darbo. O tuo tarpu gal nebus 
be naudos šis paaiškinimas. 
Dalykas yra visiems žinomas, 
kad šv. Sostas veikia remda
mos žiniomis, kokias iš kur 
gauna. Tarp tų žinių yra to
kių, kurios paeina nuo mūsų, 
bet daugiausiai, tai niekam ne 
naujiena, jų paeina nuo lenkų 
arba nuo per lenkiškus aki
nius į Lietuvą žiūrinčių. Kal- 
besiu čia, kaip šv. Sostui ga

ypač einančioji Ryme 
prancūziškoji l’Ifalie yra ga
na daug apie mūsų bažnyti
nius santikius rašiusi. Bet 
šie laikraščiai šitame klausi
me neturi didelios svarbos. 
Memorijalų man žinomų yra 
tiktai du: lotyniškasis iš 1906 
m. ir itališkasis iš 1912. Tai 
jau beveik ir visi mūsų kata
likiškieji viešai apskelbtieji 
dokumentai, kurie galėjo su
pažindinti šv. Sostą su Lietu
vos gyvenimu.

Kas tenai aprašoma? Visų 
tų raštų tikslas buvo beveik 
vien tik perstatyti netikusius 
bažnytinio Lietuvos gyveni
mo santikius. Ir mūsų gyve
ninio vien tik ydos tenai ap
rašomos. O kas mūsų nuvei
kta, išėmus Bolletino Cattoli
co Lituano, kur kalbama ir a- 
pie Dailės Draugiją, tenai ne
rasi nei žodžio. Tenai* rašo
ma, kad kunigai lenkai į lie
tuviškas parapijas siuntinėja
ma, o lietuviai į lenkiškas, 
Įkad lietuviams lenkiški pamo
kslai sakomi ir priedinės pa
maldos lenkiškai laikomos, 
kad lenkiškieji ponai bažny
čiose per pamaldas riaušes ke 
lia, kad bažnyčiose mušamasi 
ligi kraujo, kad paskui eina 
suėmimai, teismai pilni skan- 
dališkų scenų, kalėjimai ete. 
Memori jalai kalba taip-pat 
vien tik apie tamsiąsias mū
sų gyvenimo puses 

Aš visai nemanau peikti tų 
rašytojų, o priešingai aš prieš 
juos galvą lenkiu užtat, kad 
jie drįso užrubežio katali 
kams parodyti lenkų Lietuvos 
bažnyčiose daromą biauriau 
šią niekšystę, kuomet jų garbė 
kaipo kankinių už katalikybę 
skaiščiausia šviesa visur žibė 
jo. .Tie parodė, kad tiems pe
nams ne tiek lietuviškųjų dū
šių išganymas rūpėjo, kiek tos 
lietuviškos dūšios per lenkiš 
kai giedamas dievobaimingas 
giesmes su lenkų labiaus su 
siartintų, ją pamylėtų ir il-

naus;

li išrodyti Lietuva sulyg ii- gainiui ją savo prigimtu daik

negalima užmiršti, kad tai be
veik vien pačių jaunųjų kuni
gų darbas. Bet kodėl prigim
tieji Apaštališkojo Sosto or
ganai t. y. vyskupai niekuo
met nėra skelbęsi kaipo Lie
tuvos vyskupai. Vis tai kaip 
sakyte sako, kad iš atžvilgio į 
ta judėjimą reikia laikyties 
kiek galima atsargiau. Ant 
galo nežinia, ar yra tas judė
jimas šiokių - tokių katalikiš
koje rimtesnių pasėkimi} su
silaukęs.

Iš tikrųjų sakyčiau, tokias 
žinias mums tepristačius, 
Apaštališkojo Sosto atsarga 
iš atžvilgio į mus rodos visai 
išteisinama.

Bet kas link pačių žinių iš 
mūsų pusės, negalima ne pa
tėmyti, kad du paskutiniuoju 
faktu puola į akis: tai stoka 
informacijų užrubežinėje ka
talikiškoje spaudoje link mū
sų nuveiktųjų darbų katali
kiškoje pakraipoje ir tas mū
sų vyskupų nesisakymas e- 
saut Lietuvos vyskupais.

Kuo išteisinti tą mūsų ne
norą pasisakyti užsienio ka
talikams, o ypač šv. Sostui, ką 
esame nuveikę katalikiškoje 
dirvoje, palieka kitiems tai 
atsakyti. ,Gana keistai išro
do, kad mes savo katalikišką
jį visuomenį veikimą skelbia
me kad ir per Paryžiaus Les 
Annales dės Nationalites pa
sauliečiams, kurie vargiai tą 
pakraipą brangina, o beveik 
visai nieko neduodame žinoti 
apie tai katalikiškajai spau
dai, kurios skaitytojams ypač 
tai gali rūpėti ir kurie mums 
galėtų padėti.

Antrasis faktas, t. y. kad 
mūsų vyskupai nesiskelladavo 
Lietuvos vyskupais, daug len
gviau yra iSteisinamas. Ne 
labai senai dar bažnytinis gy
venimas beveik vien tik sa
kramentų patarnavimo ribo
se kaip replėmis sugniaužtas 
laikėsi. . Ir Žinoma tuo Lie
tuva nesiskyrė nuo Lenkijos.

kiškasis visuomenis gyveni
mas taip šankiai dabar varo
mas pirmyn, visai nebuvo. 
Taigi aišku, kad iš to atžvil
gio skelbti skirtumą tarp Lie
tuvos ir Lenkijoj ligi paskuti
nių laikų nebuvb pamato. O 
garsinti tą skirtumą iš kitų 
atžvilgių tai r ? vyskupų dar
bas.

Bet šiandieną! tai jau kas 
kita. Lietuva jau ingijo savo 
skirtiną bažnytinę išvaizdą. 
Turi savo katalikiškas visuo
menės įstaigas, savo rimtus 
veikėjus, kurių ■ žodis visuo
menėje sveria. Į Taigi Lietu
va jau pasiekė tą katalikiškos 
kultūros laipsnį, kuomet jos 
vyskupijų viršininkai savo ra
štuose, ypač į šv. Sostą, gali 
sarę Lietuvos vyskupijų virši
ninkais vadinti. Ir mūsų vy
skupai, matydami tą bažnyti
nio gyvenimo pevmainą ir ži
nodami, kaip svarbiu daiktu 
laiko jų valdomieji katalikai 
pabrėžti tą skirtumą, vien tik 
laukė tam tinkamos progos. 
Dabar eina paskuos, kad Lie
tuvos vyskupai ketina šv. Tė
vui perstatyti, lllip tai kitų 
šalių vyskupai <aro, nuosto
lius, kokius yra padarius ši ka 
rė Bažnyčiai Lietuvoje ir tai 
jau aiškiai pasakydami, 
kalbama apie «Sf$ą 

voje. Tokios paskalos nie
ko nenustebina, nes dabar jau 
randasi tam tikros aplinky
bės. Rusi} valdžia tokiam -vy
skupų žingsniui, galima tikė
ties taip-pat nesipriešins, nes 
dabar ir apskritai sakant kata 
likybei, bent mūsų krašte, iš 
Petrogrado kiek laisvesnis vė
jas pučia. O tokiose aplinky
bėse ir Apaštališkas Sostas, 
atsakydamas vyskupams, be 
abejo atras ir mums tinkamą 
paguodos žodį, o būdamas 
virštautė įstaiga, Lietuvą pa
vadins Lietuva, o ne. Lenkija.

Iš to kas augščiaus pasaky
ta savaimi veržiasi mums pa
tarimas : ką lenkams pavy
dėti simpatijų, darbuokimės 
patys kiek galima stropiau; 
o jeigu išmintingieji mūsų sie
kiai ne visur dar teįvyko, tai 
neužmirškime, kad ir visuo
menės gyvenimo atsitikimai 
turi savo eilę, nes prigimtis, 
kaip sako sena rymiečių pa
tarlė, savo žygiavime ne mėg
sta šokinėti — natūra non 
amat saitus.

K. Vt.

VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO LIEPOJy.

MIRĖ ROTHSCHILD’AS
Londone pasimirė vienas 

turtingiausių Anglijos finansis- 
tų baronas Nathaniel Komsctiil- 
das. Jisai buvo pagarsėjęs ir 
kaipo politikierius ir tūlą laiką 
buvo Anglijos parlemento nariu, v 
Intekme Rothschildų į AnglL į 

jos politiką buvo didelė. .Jie in- 
giję milžiniškus turtus daug svė
rė anglų viešame gyvenime.

Mirusis Nųthaniel Rothschil- 
das paliko turto apie 2.000.000- 
000 dolerių. Rothschildai kilo 
iš žydų neturtingos šeimynos.

GINČAI DEL ADRIATIKO.
Italų laikraštis “Giornale d’ 

Italija”, pažymėdamas rusų 
spaudos išvedžiojimus, kad da
lai negali turėti jokių priekabių 
prie Austrijos provincijų, gulin
čių ties' Adriatiku, nes ten dau
giausiai randasi slavų, pastebi, 
kad, nežiūrint, kokios permainos 
gali įvykti tose provincijose, Ita
lija privalės ten turėti daugiau 
intekmės už kitas Europos vieš
patijas.

BOMBARDAVO LIEPOJŲ.
Rusi} ofieijaliai pranešimai 

kad nesenai vokiečių,ka
riškas laivas bombardavo Lie- 
pojų. Paleista miestan apie 300 
šūvių; užmušta: vienas ramus gy
ventojas, keletas sužaista. Taip 
jau nuostolių padaryta nedaug.

SKANDINAVŲ APATI
JOS SUDARO SUTARTĮ.

Se-

PRANCŪZIJA DUODA 
PINIGUS.

Prancūzijos valdžia inešė 
natan sumanymą suteikti pasko
las Balkanų viešpatijoms: Grai
kijai, Serbijai, Rumunijai. Bul
garijai ir Juodkalnijai. Senatas, 
aptaręs šį pasiūlymą.

| Jau išėjo iš spaudos 1 numeris

! “Pažangos”
Literatūros, Mokslo, Politikos ir

1 " M —— ■ i ■■

Visuomenes Mėnesinio Žurnalo
“PAŽANGA,, eina tautiškai-krikščioniškoje 

dvasioje.
“PAŽANGĄ” leidžia “Draugo” Bendrovė. 
“PAŽANGĄ” veda 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.
1800 W. 46th Street, - Chicago, III.

RIAUŠIES INDIJOJ 
NUMALŠINTOS.

ANGLIJOJ VAROMA AGI
TACIJA UŽ BLAIVYBĘ.

VOKIETIJOJ PUTINAMA

BLAIVYBĖ.
Iš ISPANIJOS IR KYNIJOS 

SANTYKIŲ.
Kynijos sostinėj Pekine skel

biama, kad dabartiniu laiku tu
rės paaiškėti kurion pusėn pa
links Japonijos ir Kynijos poli
tika. Japonai suteikė kynams to-

. . kadnutarė .„ ., .... v. . v ... i išpildytipaskolinti sionis viešpatį joms l. , . ..... . . v
dolerių (gal fran. i kad kyna,jsile,stų japonu. 1 S«-

,»akola. kaip diplo-v?d.u?m/ pol,‘,k’’J"'™
. . .. ... TJ ,, i retų būti duota dideles pnvile-matai, spėja paskubins Balkanų .. .. ... .

270.000.000 
kų?) Toji paskola.

viešpatijų prisidėjimą prie karės.

AUSTRIJOJ NERAMU.
Austrijoj, paskutinių dienų 

laikais, pradeda vis labiau apsi
reikšti nepasitenkinimas dabar- 
tinia karė ir jos pasekmėmis. 
Visoje šalyje cenzūra baisiai vei
kia, — mažiausių žinių, palie
čiančių karę nepraleidžiama. Sla
vų tautos kelia maištus, kurie 
kiekvieną valandą eina smarkyn. 
Vengrijoj tikra suirutė. Buda
pešto laikraščiai praneša, kad 
ačiū pasidarbavimui ministerių 
pirmininko gr. Tišos, plačiau 
pradedama kalbėti apie taiką, 
net spaudoje jau apie tai užsi
menama. Vengrijos patrijotai 
tikisi, taikai Įvykus, atgauti 
Vengrijos neprigulmybę. Taika 
galėtų, žinoma, Įvykti tik su Ru
sija. Austrija, tada turėtų liuo
sas rankas veikti prieš Italiją.

VARGAS.
RUSAI BOMBARDUOJA 

TURKŲ UOSTUS.
Reutero telegramos praneša iš 

pranešimą, kad rusų Juodųjų 
jūrių laivynas bombarduoja tur
kų Mažosios Azijos Junguldako, 
Kosiu, Kilinli ir Eregli uostus.

kilis nepaprastus reikalavimus, Sunaikinta tose vietose daug na- 
tie jų jokiuo būdu negali mu.

Japonija reikalauja,

gijos Kynijos provincijose, ky
nai galėtų tik iš Japonijos pa
sitraukti ginklus ir amuniciją ir 
liuosai būtų skelbiama Kynijoj 
būddizmas. Kynija visus tuos 
reikalavimus atmeta ir rengiasi 
į karę, tą patį daro ir Japonija.

DARDANELIAI TEBESILAIKO.
Reutwo telegramos praneša iš 

Konstantinopolio Londonan, kad 
talkininkų laivynas be paliovos 
bombarduoja Dardanelių siau
rumos portus ir, nežiūrint, pa
darytų didelių nuostolių, Darda- 
neliai tvirtai laikosi ir nei nema
no pasiduoti.

ANGLIJOS VALDŽIA TAIP. 
PAT PRIEŠ SVAIGALUS.

, . , Anglijos karalius Jurgis pa-
Tndijoj, apiėltnkėse Tochi įvy- j|arja kancleriui Llovd — George 

pradėti tinkamą kovą su gir- 
tnoklybė, kuri Anglijos kariuo
menei atneša daug nelaimių ir 
pagal kai-kurių politikierių nuo
monės yra aršesniu priešu ir už

INDIJŲ SUKILĖLIAI 
NUMALŠINTI.

ko susirėmimas tarp anglų ka
riuomenės ir 10.000 vietinių su
kilėlių, kurie po smarkaus mū
šio, netekę daugybės žmonių, pa
sitraukė. Daugiausiai riaušinin
kai veikia šiaurinėj Indijoj apie- i pačius vokiečius. I’ats karalius 
linkėse Tochi upės,»Jiuri išteka (prisiža«lėjo daugiau nevartoti
iš Afganistano ir plaukdama ■svaigalų ir savo pavyzdžiu ki- 
Pnnjaho link. susilieja su Kura-,tus paskatinti prie blaivybės.
mo upė. Kada turkai paskelbė j ____________
“šventąją karę” buvo manyta, 
kad visi Indijos gyventojai at
silieps, bet pasirodė, kad tik

SKANDINAVŲ VIEŠPATIJŲ 
SUTARTIS.

“Novoje Vremia” Petrogrado 
rusų oficijalis laikrhštis praneša, 
kad paskutinioj Skand’inavų 
•\''iešflatijų konferenojjo'j, Žuvė- 
dijos, Norvegijos ir Danijos ka
raliai sudarė tarp savęs sutartį, 
pagal kurios, rusams užpuolūs 
Žuvėdiją, Norvegija ir Danija 
pagelbės Žuvėdijai, jeigu-gi Da
niją užpultų Vokietija, tai tada 
Žuvėdija ir Norvegija padės Da
nijai, ir rusams pasikėsinus ant

18,000 ŽMONIŲ ŽUVO 
VIENA DIENA.

Šveicarijos laikraščiai praneša, 
kad mūšiuose ties Lyutta, siau
rinėj Vengrijoj, austrijiečių ka
reivių vieną dieną žuvo 18.000. 
Rusams pradeda ten geriaus sek- 
ties.

DEDASI KONSTANTI
NOPOLYJ.

, , . Amerikos laikraščiu korespon-mazas skaičius žmonių pasirengė i , . . - n i. . , r, v. . dentai praneša is Bukarešto apiei tą karę. Retkarčiais gauna-: „ ... ,. ....1 Konstantinopolio padėjimą. Su
lyg tų žinių Konstantinopolio 
apielinkėse randasi 200.000 tur

tą karę. Retkarčiais 
ma žinių iš vokiškų šaltinių apie i 
dideles riaušės Indijoje, tik nie
kados tos žinios nepasitvirtina.

KAS

kų kareivių, kurių pareiga ginti 
Turkijos sostinę, tai kareivijai 
trūksta amunicijos. 4 devizijos 
turkų kariuomenės randasi ant

Notvėgijos. Žuvėdija ir Danija 
O tų įstaigų, kuriomis katali-' parems Norvegiją.

SERBIJOS GYVENTOJU PA
DĖJIMAS PAGERĖJO.

Romoje gauta iš Serbijos ofi- 
cijalių žinių, kurios praneša, 
kad pagelbėjus draugiškoms 
viešpatijoms, tame skaičiuję ir 
Jungtinių Valstijų, Serbijos gy
ventojų padėjimas šiek-tiek pa
gerėjo.

VOKIETIJOJ PLATINAMA 
BLAIVYBĖ.

Amsterdamo laikraščiai pažy-į8H’,w GMlipoli t»rP Konstanti- 
skiltyse, du»4 Vokieti- nop°l>° ir Adrianopolio. Turkaimi savo 

joj pastaruoju laiku vedflma at
kakli kova prieš svaiginamus gė
rimus. Vokietijos federalė tary
ba išleido prisakymą visų valsti
jų viršininkams užginti pardavi
nėjimą svaigalų. Prasižengusieji 
prieš tą prisakymą bus baudžia, 
mi 2.500 dol., arba metais kalėji
mo.

ypač bijosi Bulgarijos. Senatas, 
valdininkai ir turkų Rosto įpėdi
nis yra linkę prie taikos, tik jie 
permažai turi intekmės. kad su
valdžius karės viršininką Enver 
Pašą Konstantinopolį dabar 
valdo vokiečių pasiuntinis, kurio 
paliepimų ir prisakymų turi visi 
klausyti.



e DRAUGAS

LIETUVOJ VOKIEČIAMS 
NESISEKA.

' A r

AMERIKOJ ŽYMIAI PUO
LA SALIONŲ GALE.

ŽUVO GARSUS ORLAIVI- 
NINKAS STITES.

NUSKENDO DU ANGLU 
LAIVU.

Vokiečių pavandeniniai lai
vai nuskandino du anglų laivu; 
“Crown of Castile” ir “Plami- 
nijon”. Žmonės išgelbėti.

RUSAI SUĖMĖ DU AUSTRI
JOS REGIMENTU.

Rusų kariuomenės veikimas 
Vengrijoj pasižymi veiklumu. 
Ties upė Ondava rusams pasise
kė paimti j nelaisvę du Austri
jos regimentu. Laukiama, kad 
neužilgo rusų armija įsiveržus į 
Vengriją, privers Austriją pra- 
šyti taikos.

VOKIEČIAI SUMUŠTI TIES 
____  KRASNOPOLIU.

Petrograde paskelbta ofieija- 
liai, kad rusų kariuomenė vei
kiantįjį į vakarus nuo upės Ne
muno sumušė vokiečius netoli 
Krasnopolio, paimdama nelais
vėn 600 vokiečių kareivių.

RUSAI TRAUKIASI NUO 
KLAIPĖDOS.

Berline gauta žinių iš Prūsų 
karės laukų, kad keli pulkai vo
kiečių kariuomenės atmušė ru
sus nuo Klaipėdos ir bepaliovos 
juos veja tolyn į Lietuvą.

TIES AUGUSTAVU RUSAMS 
NESISEKA.

Vokiečiai užėmę šiaury j nuo 
Augustavo miškų stiprias pozici
jos, karts nuo karto užpuldinėja 
rusus ir pridaro jiems daug 
nuostolių. Vokiečiai džiaugiasi, 
ypač tai apsireiškia Berlino laik 
raščiuose, kad jiems daug geriaus 
sekasi Prūsų Lietuvoje ir Didžio 
joj Lietuvoj.

SUŠAUKTAS VENGRIJOS 
SEIMAS.

Netikėtai Vengrijoj tapo su
lauktas parlamentas, kurio posė
džiai prasidėjo 1 d. balandžio. 
Parlamentas savo posėdžiuose tu 
rėš aptarti biudžeto reikalus ir 
daug kitų dalyku. Spėjama, kad 
parlamento veikimas surištas su 
įsiveržimu rusų kariuomenės į 
Vengriją.

GENEROLAS RUSSKIJ AP
LEIDO TARNYSTĄ.

Garsus rusų generolas Russkij, 
kuris atsižymėjo Galicijos karės 
laukuose ir užėmė Lvovą paliuo- 
suotas nuo tarnystos su pažymė 
jimu ir caro padėka. Jis aplei
do karišką tarnystą dėl blogo 
stovio Savo sveikatos.

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš 
LIETUVOS.

Rusų oficijaliai pranešimai 
skelbia, kad vokiečių kariuome
nė, sumušta rusų Simno apie 
linkėse tarp Suvalkų ir Kauno, 
pasitraukė atgal į Prūsus.

AMERIKOJE.
HUERTA GRĮŽTA | MEKSIKA.

Washingtonp gauta žinių, kad 
gen. Vietoriano Huerta apleido 
Ispaniją ant laivo “Antonio La- 
pez” ir keliauja Meksikon. Was- 
hingtono diplomatai spėja, jog 
Huerta norįs pasinaudoti Meksi
kos suirutėmis ir pakelti naują 
revoliuciją Reiškia, kad Meksikoj 
visi sumišimai prasidėtų iš pra
džios.

20,000 DOL. UŽ JUNGTINIŲ 
VALST. PILIEČIO GYVASTĮ

P-niai J. B. McManus, žmonai 
nelaimingai žuvusio nuo Meksi
kos riaušininkų rankos Jungti 
nių Valstijų piliečio, gavo nuo 
Meksikos valdžios 20.000 dole 
rių atligynimo už vyro mirtį.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ IR RU
SIJOS TAIKA SUSTIPRINTA.

Jungtinių' Valstijų sekretorius 
Bryanas ir Rusijos pasiuntinis 
Amerikoje Jurgis Bachmetevas 
pasirašė ant taikos traktato, ku
ris toms dviem viešpatijom už
tikrina draugiškus ryšius. Trak
tato dapildymas įvyko "VVasliin- 
gtone.

VILLOS KARIUOMENĖ REN
GIASI MūšIN.

Geųer. Acosta, Vilios kariuo
menės vadas apleido su savo 
pulkais Cauanea’8 miestą ir sku
biai maršuoja prie Naco, kur 
įvyksią susirėmimai tarp Vilios 
ir Carranzos kariuomenės.

DEL JAPONIJOS IR KYNIJOS 
SANTYKIŲ.

AVasliingtone atsibuvo pasita
rimas tarp Jungtinių Valstijų 
sekretoriaus Bryancų Japonijos 
ir Kynijos pasiuntiniu. Ištikę 
nesusipratimai Tolymuose Rytuo
se tarp Japonijos ir Kynijos 
pradeda priimti aštrias formas 
ir Jugtinių Valstijų valdžiai, 
kurstomai iš visų pusių prisiei
na padėti daug atsargumo, kad 
ne inklimpus į tas visas suiru
tės. Pastarame pasitarime buvo 
kalbėta apie santykių pagerini
mą tarp Japonijos ir Kynijos. 
Kokios pasekmės davė tas pasi-

J kalbėjimas niera tikrų žinių.*

! IŠNAUJO PRADĖS KOVĄ UŽ 
BLAIVYBĘ.

Ateinančiuose kongreso posė
džiuose AVasliingtone žadama iš
naujo pradėti kovą už įvedimą 
pilnos blaivybės Jungtinėse Val
stijose. Sheppard senatorius iš 
Texas’o valstijos savo prakalbose 
pažymi, kad naujieji žingsniai 
blaivybės linkui bus pasekmin- 
gesni, nes dauguma ir karštų 
blaivybės priešininkų permainė 
savo pažiūras ir parems blaivy
bės idėją.

MIRĖ PERYSKOPO 
IŠRADĖJAS.

Morganas Robertsonas, vienas 
iš geriausių Amerikos novelistų 
ir išradėjas pervskopo netikėtai 
mirė-viename Atlantic City vieš
bučių, New Jersey valstijoj. Ve
lionis savo išradimą, peryskopą, 
pardavė valdžiai už 50.000.000 
dolerių.

NAIKINA SALIŪNUS.
Uždaryta 100 saliūnų Kansas 

City mieste. Prieš tuos saliūnus 
pakėlė protestą minėto miesto 
mokyklių taryba ir prirodžius, 
kad jie blogą intekmę turi ant 
vaikų gyvenimo, juos tuojau už
daryta.

TURTUOLIŲ PALAIDUMAS.
Milijonierius Edvardas B. 

Mc Lean parengė Palm Beach’e 
pramogą, kurioje keletas mergi
nų turėjo šokti su_ nugirdyta
meška. <Yisa ta puota buvo 
parengta, kad palinksminus 
McLean’o įpėdinį, kuriam po tė
vo mirties teks 100.000.000 do
lerių. Kiekviena su meška
kanti mergina gavo čekį 1,000 
dol. vertės, kurių nei nematė, 
nes tuojaus po puotos McLean 
paskelbė juos netikrais.

MAŽIAU SIUNČIAMA PINIGŲ 
UŽRUBEŽIN.

SARA BERNHARDT ATVA
ŽIUOS 1 AMERIKĄ

Pagarsėjusi visame pasaulyje 
artiste, Sara Bernhardt, žada šiais 
metais apsilankyti Amerikoj. 
Nuo kelionės į šį laisvės kraštą 
nesuturi jos ir baisi nelaimė, 
atsitykusi su ja. Nesenai jai bu
vo padaryta operacija, per ku
rią daktarai pripažino reikalingu 
nupiauti jai vieną koją. Ameri
kiečiai spėja, kad tai bus pasku
tinis pasimatymas su garsia ak 
tore.

IŠBRAUKTA VOKIEČIŲ TAU
TIŠKAS HIMNAS.

Ontarijo provincijoj Kanadoj 
naujuose vokiečių kalbos, rank- 
vedžiuose apleista vokiečių tau
tiškas himnas “Deutschland 
Ueber Alles”.

TALKININKAI NUPIRKO AR
KLIŲ Už 18,000,000 DOL.
Kansas City vietiniai arklių 

ir mulų vertelgos sudarė su 
Prancūzijos valdžios agentais su
tartį, pagal kurios turės prista
tyti 26.000 arklių artilerijai. Pir
miaus buvo sutarta pristatyti 
72.316 arklių. Išviso už 18.000.- 
000 dolerių.

ATSISKYRĖ NUO MEKSIKOS 
YUKATANO VALSTIJA.

Ateina žinios, kad Meksikos 
valstija Yukatan pasiskelbė ne- 
prigulminga ir jos armija, suside 
danti iš 40.000 kareivių gins 
naujos valstijos tiesas. Sakoma, 
kad Yukatan valstija pasiduo-1 
sianti po Jungtinių Valstijų 
globa.

ŽUVO KITAS GARSUS ORLAI- 
VININKAS.

Žuvusio Panamos parodoje 
orlaivininko Beachey’e draugas 
Fęank Stites susilaukė tokio 
pat likimo. Stites darė bandy
mus su savo orlaiviu Universal 
City miesto apielinkėse, Califor- 
nijoj. Pasikėlęs ant 200 pėdų 
ore nriStojo kontrolės ant maši
nos ir nupuolė žemyn, užsimuš- 
damas ant vietos.

ŽINIOS B LOVOS.
NUSINUODIJO POLITŪROS 

SPIRITU.
Alsėdžiai. Telšių apskr. Palai

dota du ūkininku, mirusiu nuo 
įsigėrimo politūros spirito. Bu
vo taip: Šeštadienį, žydams at- 
šabašavus, 4 girtuokliai atsimi
nę laimingą šias dienas, kada 
kiek kartu susieidavo miestelyje, 

š0'1 tiek kartu įsigerdavo. Dabar 
vienas iš jų sugalvojo naują 

malonybę”. Ėmęs pusbutelį 
medžio spirito, paprastai sakant 
politūras, praskiedė anodija, 
kvapui įlašino Hofmano lašų ir 
pasidarė skanus “trunkas” 
pamėginę atkartojo dar ir dar

Pradžioje Hų metų žymiai m-jko1 iituitėj° d“ P™b"telh.. “K- 
mažėjo siuntimas pinigų H Jung. I
tinių Valstijų į kitus kraštus. 
Laike pirmųjų trijų mėnesių iš
duota tarptautiškų pinigų siun
timo blankų (užrubežin) 554.238 
arba 349.225 mažiau, negu tuo 
pačiu laiku buvo išduota 1914 
metais, ftfmet per tuos blankus 
pasiųsta 15.164.753 dol., pernai 
tuo laiku buvo išsiųsta 25.545.466 
doleriai.

KEISTAS MEILĖS APSI
REIŠKIMAS.

Tūlas Alphonse Lewig prisipa 
žino, kad jis išžudęs Terre 
Haute Baldingų šeimyną. Teisme 
paaiškino Lewia, kad jis tą šei
myną išžudęs iš meilės, mat la
bai buvo prie jos prisirišęs ir 
bijojosi sulaiku jos neteksiąs. 
Spėjama, kad jis serga pamišėlių 
liga.

IŠSPROGINO VILLOS 
TRAUKINI.

Carranzos agentai išsprogino 
gen. Vilios priešakynės strgybos 
traukinį, padėdami ant gelžke- 
lio dinamito bombas. Nelaimė į 
vyko prie Farton. 40 užmuštų ir 
keli šimtai sužeistų kareivių.

nutarusi pasiųsti savo ingalioti- 
nius, kad geriau ištyrus Prūsų 
lietuvių nelaisvių padėjimą, kad 
suteikus jiems pagelbos. Tokias 
pasiuntiniais žada būti inžinie
rius Step. Kairys ir Dūmos at
stovas Pr. Keinis, kuriuodu ir iš
važiavo į Voronežo, o paskui į 
Saratovo ir Simbirsko guberni
jas.

TRŪKSTA SODIEČIAMS 
KURO.

Naujoji Žagarė, Šiaulių apskr. 
Jau nesykį buvo rašyta apie tai, 
kad sunku čia žmonėms su miš
kais, ypač šis sunkumas slegia 
šeimynas, kurių vyrai bei penė
tojai pašaukti karėn. Kunigaik
štis Livenas keletą sieksnių pa
aukojo padraikų šakų tam tik
slui, bet tik miestelyje gyvenan
tiems neturtėliams, gi iš sodie
čių neturtėlių nei vienas negau
na. Vyrų nėra, o visi gyvenimo 
reikalai paliko. Reikia ir trobos 
šildyti ir nors šiek-tiek gyvybės 
palaikymui perkąsti. Kad nors 
žabais vargšės moterėles aprū
pinti, bet tokių geradarių nėra. 
Rodos kituose valščiuose vyrų 
paimtųjų karėn žmonos ir mo
tinos jau senai gauna malkij iš 
valdžios miško. Pas mus nei vie
na moterėlė tos malonės nepaty
rė. Kas tam kaltas, ar Žagarėą 
valsčiaus ponų nerangumas ar 
koki kita priežastis — nežinia. 
Reiktų kaip nors tuo pasirūpinti.

Iš “LIETUVIŲ DRAUGIJOS”
“Lietuvių Draugijos nukente- 

jusiems dėl karės šelpti” nutar
ta įsteigti biūras pabėgėliams su- 
rašynėti pagal jų užsiėmimo, ir 
atidengti dirbtuvės gaminti ar
mijai daiktams. Pašalpų išduota 
Kauno skyriui 2.000 rublių, dau
giau 30 mokytojams ( Suv. ir 
Viln. gub.), mokinių bendrabū- 
tin vėl priftnta 20 mokinių.

VALSTIETIS IŠRADĖJAS.
Kaunas. Pradėjus labai varto

ti degtinėj vietoje nedegintąjį 
spiritą, valdžia ėmė ieškoti prie
monių, kaii padarius tą spiritą, 
kad iš jo yjpbegalėtų žmonės tai- 
syties gėriąio. Buvo net skelbia
ma laikraščiuose premija apie 
20.000 rub., kas' tą priemonę iš-
ras- ■ T'

Dabar kaip rašo “Lit. R.”, 
jos redakcijon buvo atėjęs val
stietis Juozas Petkevičius (iš 
Taupėnų Kauno apskr.) ir pasi
sakė turįs išgalvojęs tą priemo
nę : nuo jos spiritas lieka nekenk 
smingas sveikatai, kartu gi pa
ėmus į burną tuoj vemti verčia 
Savo išradimą Petkevičius lai
kąs tuo tarpu paslaptyje.

ŪKIO DRAUGIJŲ REIKALAI.
Kauno gubernijos valdyba 

svarstė trijų ūkio ratelių įsta 
tus, būtent, Rumšiškių, Pernara
vos ((Kauno apskr.) ir Javiškių 
(Panev. apskr.) Pirmųjų dviejų 
dr-jų įstatai tapo patvirtinti. Ja- 
viškių-gi dr-jos įstatai nebe- 
s varstyta.

tekliu ir pargrįžęs į namus, pa 
vaišino savo tarnaitę. Jei būtų 
laimingai pasibaigę, nemaža pa
juokos būtų jie turėję iš blaivy
bės ir blaivininkų. Bet atsitiko 
kitaip. Ūkininkas J. iš Skurvidų 
baisiuose sopuliuose, nepaspėjęs 
susiprasti mirsiąs, staiga suspur
dėjo. I’irmadienyj numirė ir “iš
radėjas”, abu be sakramentų, li
kusieji trys tebevargsta.

DELEI PAGELBOS PRŪSŲ 
LIETUVIAMS.

Kaip žinoma, keliolika tūk
stančių Prūsų lietuvių gyvento
jų, paimtųjų nelaisvėn, išgaben
ta apsigyventi Rusijos gilumon, 
daugiausia į Voronežo, Simbirs- 
ko, Saratavo ir Smolensko gu
bernijas, kur jie šiandien ir gy
vena. Vilniaus gubernatoriui 
leidus, Vilniuje įsteigta “Lietu
vių Globą mūsų broliams lietu
viams nelaisviems pagelbai teik
ti”. Dabar gaunama nemaža 
laiškų nuo išgabentųjų nelais
vių Rusijon, kuriuose nuradama 
begalo vargingas jų gyvenimas 
nėra maisto, drabužių, pinigų.

Norėdami tiems nelaisviems 
pagelbėti, Lietuvių Globa yra

KAREIVIŲ ŠEIMYNŲ 
ŠELPIMAS.

Ežerėnai. Įsteigtas čia komite
tas pašauktųjų karėn šeimynoms 
šelpti. Įsteigėjas 2-sios gildijos 
pirklys M. Talan, kurio lėšomis 
būsią šelpiamos tos šeimynos be 
tautų ir tikybos skirtumo.

VISUOTINAS BLAIVYBĖS 
DR-JOS SUSIRINKIMAS 

VILNIOJE.
Vilniuje atsibuvo visuotinas 

Blaivybės draugijos susirinki
mą*. 17 d. vasario 11 vai. rytą 
blaivininkai skaitlingai susirin
ko katedros bažnyčioje, kur tam 
tyčia buvo paskirtos pamaldos.

Iškilmingas giedamąsias mi 
šias teikėsi atlaikyti pats Jo Mo- 
lonybė Vilniaus vyskupijos val
dytojas protonotarijus kun. K. 
Michalkevičius. Per mišias pasa
kė labai gražu pamokslą kun. 
prof. P. Kraujelis. Susirinkimą* 
prasidėjo 4 vai. po piet “Saka
lų” salėje.

Prezidijuman buvo išrinkti: 
garbės pirmininku J. M. kun. 
Administratorius Michalkevičius, 

į pirmininku kun. A. Petrulis, jo 
padėjėjais kun. Jurgaitis ir p. 
Braždžiuvienė, sekretoriais kun. 
Kriščiūnas ir L. Gira.

Susirinkimą atidarius, kun. 
dek. Stakauskas paskaitė Ekse- 
lencijos Žemaičių vyskupo Kare
vičiaus pasveikinimą, j korį su
sirinkimas nutarė atsakyti padė
kos telegrama. Beto buvo išreik-

šta įvairių liet. kat. draugijų 
nuoširdus linkėjimai blaivinin
kams. Pasiųsta telegrama Carui, 
dėkojant už degtinės pardavinė
jimo uždraudimą. Nutarta mušti 
telegramą naujajam švietimo mi- 
nisterui Grafui Ignatjevui, pra
šant, kad visose Lietuvos mo
kyklose būtų įvestos pamokos 
apie alkolio kenksmingumą. Pa
tikrinus delegatų ingaliojimus, 
pasirodė, kad^ilelegatų atsivežu- 
siųjų ingaliojimus raštu esą 67 
žmonės, atstovaujantieji 46 sky
rius.

Svarstyta šie dalykai: 1) Pra
ėjusių metų “Blaivybės” veiki
mo apyskaitą; 2) 1914 m. kasos 
patvirtinimas, 3) “Blaivybės” 
kalendoriaus ir priešalkolinės li
teratūros pagaminimo klausimas; 
4) Vyriaus. Valdybos rinkimas 
1915 metams; 6) Dalyvavimas 
visos Rusijos blaivininkų šventė
je 1915 m; 6) Delegatij sumany
mai; 7) Kito visuotinojo susi
rinkimo sušaukimas; 8) Išlaidų 
ir ineigų sąmata 1915 metams.
Svarstant šiuos klausimus, pla

čiai apkalbėta daug svarbių rei
kalų. Nemaža pakalbėta apie ka
lendoriaus

Kauno ap., Vlad. Tamašauakas, Šiau
lių ap., Žagarės v., kauon. Alek. 
Apakausku, Kauno ap., vyr. efr. Ant. 
Urbanavičius, Kaunu ap., Ant. Tik- 
keiėius, Kauno ap., Ed. žilis, Kauno 
ap., Kaz. Petkevičius, Kauno ap., 
Jon. Sleževičius, Kauno ap., Juoz. 
Venderskis, Kauno ap., Vinc. Kniuba, 
Kauno ap., S. Norkevičius, Kaunu ap., 
Pranas Banis, Ras. ap., B. Kliamka, 
Ežer. ap., Paned. v., Petras .luršouis,

tės laiko. Vėl sugrįž mokyklon 
7 d. balandžio, 1915.

Daigas.

BOSTON, MASS.
Pastarieji faktai, kurie suju

dino visą Amerikos Lietuvą, ne
pasiliko be pėdsako ir mūsų mies
te. Dargi, čia sensacijų būtaPan. ap., J. Knizin, Pan. ap., Skeb. , ■ < i

v., unt of. Juo. Lučkauskis Ežer. ap J dau«‘B»- ,,e8 knr k'tur. Šios va- 
Jon. Kuinbavičius, Šiaulių ap., Ign. landos pragnrsieję cicilikų par- 
Stalionis, Šiaulių ap. Visi mukiuose ikiltijos žmonės, tai vis gerai žilio- 
6 rugsėjo. Į mos čionai asmenįs. Jie yra išėję

Prapuolė be žinios: Savanoris A. moĮ(yĮ(i}y didelių Bostono kalbė- 
Tamokiunas, Jonas (irisas, Šiaulių ap., I • • ’ i , . • , . , .

... .. „ tojų ir redaktorių, kurie nuolatviuc. Damlaitis, šmulių ap., Pranas t
Buinauskis, Šiaulių ap., Ant Tarvai- Į kaltė-kalą į galvas, kad žmogus 
nis, Telš. ap., Juoz. Sakavičius, Telš. ne Dievo sutvertas, tik is gy- 
ap., Vinc. Nicevičius, Telš. ap., Ta-' valio išsivystęs. Tieji mokyto
jas Jurgelevičius, Telš. ap., Ign.' jaį (]a|,ar gali pasidžiaugti, kad 
Bačanskis, Šiaulių ap., Petr. šukšteris,! , . . . . . .M. L mokiniai gerai suproto jų mok-Šiauhų ap., Vin. Susą, Šiaulių ap., | . . . . „ .
Pran. Balis, Siaubų ap., Vinc. Stun-į8,9 ‘regias. taip, kaip plėšriems 
guria, Šiaulių ap., Kaz. Vaičus, 6iuu- j gyvuliams pritinka, 
lių ap., Sperackis, Šiaulių ap., Ant. į Katalikai gyvuoja po senovei. 
Daviloras, Telš. ap., Vlad. šilevskis, gyvenimas šįmet pulsuoja gal 
Telš. ap., bamb. Petr. šarauskas, Ras. I

gyviau, neg kada nors seniau.ap., kanonirai: Feliksas Jurevičius,
Šiaulių ap., Pr. Jakaitis, Kauno ap.,, Bažnyčia niekad ne buvo taip 
L. Pliuškevičins, Telš. ap., Juoz. lankoma kaip dabar. Per 40 vai. 
Kubilius, Pan. ap., Juoz. Babickis, pamaldos, kurios neseniai atsi- 
Pan. ap., Ant. Gaižauskas, Kauno ap., KuVO, bažnyčia kas dien būda-
1>~A_ _ TV------ ----  T7-- Cl-------•!-Petr. Kutra, Pan. ap., Kaz. Sungaila, vo gruste-prigrusta. Iškalbingi

i-j Telš. ap., Ipol. Lapenas, 1 an. ap., pamokslininkai tarsi griausnu 
leuuunuia Dieve Padėk” lei- Kaz- Stancaitis, Teis. ap., Kaz. šauk-,
dima Ir nri^-albnl v,- n 7->«Jis, Kauno ap., Pr. šiliunas, Kau- griaudė nurodydami tautai pa <l.m» n- priarclkobnes literatu-,U d,lei nykim0 ,„p ,ieln
ros gaminimą. Bendioji visų istan. Surkevičius, Kauno ap., Leon. j vių doros, 
mintis kad leidiniuose būtų į Sukockis, Kauno ap., Ant. Kuleša, 
daugiau gyvumo, kad knygelės Kauno ap., Juoz. Varhamauskis, 
būtų suprantamesnės. Priešalko

Per visą gavėnią kas nedėldie-

linei literatūrai pagaminti nu
tarta paskelbti konkursai. Tam 
tikslui paskirta 600 rublių.

Valdyba ir kitiems metams 
palikta ta patį, tik išrinkta 5 
kandidatai: adv. Kaz. Šalkaus
kas, p-lė B. Dombrauskaitė, p-lė 
U. Urnežaitė, kun. Didžiulis, p. 
Kaz. Daunoras.

Kauno ap., efr. Ed. Galeša, Kauno Į ni buvo surengiamos katalikų 
unt. of. Ant. Guževskis, Kauno į prakalbos bažnytinėje salėje.

Per Verbų nedėldienį susidarė 
čionai Katalikų Spaudos dr. sky
rius. Įsirašė Į draugiją kelesde- 
šimt ypatų. Į kasą įplaukė $10O

ap
ap., Ip. Zehimavičius, Kauno ap., P.
Vasiliauskas, Kauno ap., Al. Bastei 
ka, Kauno ap., Juoz. ""Žarėnas, Rau. 
ap., Jurg. Titkuris, Ras. ap., Juaz.
Mike virius, Kauno ap., Petr. Bartke
vičius, Kauno ap., Petras Urbonas/viršum.
Ras. ap., Jurgis Lenkus, Ras. ap.,
Ant. Makauskis, Ras. ap., Juozas 
Rimkus, Ežer. ap., Ant. Augustinas
Ukmergės ap., Juo. Jurgaitis, Pan

. asario 18 d. prasidėjo antro- ap., Juoz. Svederauskis, Pan. ap., A 
sios dienos posėdžiai 3 vai. po i Šanelis, Šiaulių ap., Jon. Balčauskas, '
piet. Atvyko keletas naujų dele- 
gatij iš Vilniaus gub.

Revizijos komisija pranešė 
apie kasos stovį. Po to pakelta 
klausimas apie dalyvavimą visos 
Rusijos blaivininkų šventėje. Nu
tarta, žinoma, prisidėti. Kitais 
metais- visuotiną susirinkimą nu
tarta sušaukti Šiauliuose.

Iš delegatų sumanymų svar- 
besniai buvo: patarymas leisti 
Blaivybės dr-jai nuosavį laikraš
tį, bet šiuo tarpu.dar tos klausi
mas atidėtas kitam laikui. Buvo 
ir daugiau sumanymų iškelta.

KARĖS AUKOS KAUNO G.
KABES AUKOS KAUNO GUB.
Prapuolė be žinios užmušti ir su

žeisti kareiviai: Jon. Velnonis, Kau
no ap., feldfeb. Pet. Burneika, Kau
no ap., Vlad. Šimonis, Kauno ap., 
Kazim. Mickevičius, Kauno ap., Ant. 
Lokavieius, Kauno ap., Petras Liutke
vičius, Kauno ap., Boi. Jankauskis, 
Kauno ap., Ant. Maišeiko, Ras. ap., 
Vlad. Raspeika, Kauno ap., Juoz. 
Barbalevičius, Ras. ap., V. Bagdonavi
čius Ras. ap., Jon. Uškuris, Kauno 
ap., Kaz. Barukevičius, Kauno ap., 
Pranas Uzas Ras. ap., Jon. Patinkus, 
Ras. ap., Stan. Jotis Ras. ap., Vinc. 
Artševskis, Ras. ap., Denisas Aikai- 
tis, Ras. ap., Mik. Sumskis; Kauno 
ap., efreit. Kaz. Blizauskis, Kauno 
ap., Mikas Adamavičius, Aleks. ftči- 
panavičius Ras. ap., Jonas Stankus, 
Ras. ap., Pr. Karbauskis, Ras. ap., 
Ant. Staškevičius, Ras. ap., Stan. 
žepanda, Ras. ap., Pr. Šimkus, Ras. 
ap., Ant. Miknis, Ras. ap., Juoz. 8a- 
kalauskis, Ras. ap., Pov. Januškevi
čius, Ras. ap., Juoz. Leščinskis, Ras. 
ap., Petras Abraževičius, Kauno ap., 

jStan. Reut. Kanno ap., Aleks. T)leš- 
kevičius, Kauno ap., Ant. Gulbinas, 
Kauno ap., Kaz. Rešis, Kauno ap., 
Pov. Mockus, Kauno ap., Jon. Urba- 
nas, Kauno ap., Leonardas Baneika, 
Kauno ap., Pr. Dubivinskis, Ras. ap. 
Jurgis Starskis, Kauno ap., Jgn. Po- 
litauakis, Ras., ap., Kaz. bukaitis, 
Ras. ap., Kaz. Zbarauskis, Ras. ap., 
Aug. Kruženanskas, Ras. ap., T. Ru- 
mrta, Andr. Jurevičius, Juoz. Lapri- 
nas, Juoz. Janauskis, Jonas Dikšai- 
tia, G. Zablevskis, Ant Averenas, Jen. 
Laurinaitis, B. Kaperavičius, Kaz. 
Digris, vyr. unt. ofieier. Jnoz. Bag
donavičius, J. Pavlaičius, J. Dulias- 
kis, P. Pakalniekis, Adolf. Janišenas, 
Bt. Koudrotavičins, Peliks. Kapke- 
▼ičiua, Kaz. Kamisaraitis, Jnoz. Ėit- 
ler, Jnoz. Aimonis. Visi iki 31 d. rug- 
piflčio 1914 metų.

UBMUm KAOTVZAI: Jon. Bri- 
ssMvičioa, Kauno ap., B. Miškui, Ra- 
seiaią ap., Ant. Valuekis, Aiaulią ap., 
Mikolai Gintveinis, Bas. ap., Joms 
Vaičiulis, Kauno ap., Juoz. Vaitkus, 
Kauno ap., Kaz. Sabeehio, Kauno ap., 
Prapaa Mikalauskas, Ras. ap.. And. ▼.

•freit Romu si. Bržsrans-

Bastenis.

Ras. ap., P. Jazbutis, Telš. ap. 
‘ ‘ Gygos Garsas'

IŠ LIETUViy GYVENIMO J

TORONTO, CANADA.
Labai dėkingi esame kun. Vyš

niauskui iš Montreal, kad atke
liavo čia mūs aprūpinti velyki 
niais sakramentais, ir suteikti 
išganingų pamokinimų, bet tuc 
labiau nepamirštinai dėkingi

AMERIKOJE.
LAWRENCE, MASS.

tos šventę. 18 kovo, žmonių pri 
siriuko pilnutėlė salė, kur kun 
Vyšniauskas vaizdžiai išdėstė 

: siekius suvienytos autonomiško,1 
Lietuvos ir kokiais keliais gali

Tilpus “Dr.” No. 12 žinutė iš;ma užlaikyti nuolatinė san 
Lavvrence, Mass., pasakyta su- taika Europoj. Tankus karšti ap
rinkta aukų - $116.00. O (ne Įlodismentai Pertraukdavo jau 

kalbą. Tame tarpe nesenai susi$16.00.) Kalbėjo kun. A. Jusai
tis, o ne (Jakaitis).

Su pagarba,
J. Žukauskas

PERU, ILL.
(St. Bedė College).

A. L. R. K. M. S. III-čia kuo 
pa, 28 d. kovos, 1915, laikė su-! 
sirinkimą, kuriame buvo svar
stomi kuopos bėgantieji reikalai. 
Potam sekė programas, suside
dantis iš prakalbu ir paskaitų. 
A. Linkus kalbėjo temoje, “Įvai
rumai”. Savo kalboje nurodinė
jo, kad žmogus niekuomet ne
patenkintas šiame pasaulyje. Be 
to skatino moksleivius daugiaus 
veikti. Moksleivis S. J. Pošką 
kalbėjo temoje “Gyvieji mūsų 
reikalai. Kai-kuriems draugams 
nelabai patiko jo kalba, nes apie 
gyvuosius reikalus ne tiek kal
bėjo, kiek barės ir skundės lie
tuvių netobulumais. A. Martin- 
kus skaitė referatą “Bendrovė”. 
Referatas buvo rimtas ir užiman
tis. Tokis referatas dar geriaus 
būtų tikęs skaityti darbininkiš
kai liaudžiai ne vien mokslei
viams. V. Stulpinas pasakojo, 
“Mūsų Veikimas”. Kalbėjo 
karštai, prirodinėdamas, kad lie
tuviai kaskart knltūrizuojasi. A. 
Naugžemis skaitė straipnelį 
“Athletai”. Piešinėlis buvo ga 
na užimantis, ypač mūsų jauni 
mui. A. Naugžemis šioje kolegi
joje visuose ir visokiuose athle 
tiškuose žaidimuose - atsižymi. 
Lietuvių jaunimui jau ir reikėtų 
šis klausimas daugiaus gvildenti. 
K. Tvinskas skaitė rašinėlį, 
“Lietuvos Didvyris”. K. Ivins- 
kas dar debern jaunas, bet jau 
sugebėja parodyti savo gabumus. 
Reikia tikėties, iš tokių atžalų 
rimtų tėvynainių. Buvo ir dau
giaus norinčių šį-tą pasakyti, bet 
laiko pritrukus kita dalia pro
gramo liko atidėta kitam kar
tui.

Kas pastebėtina, kad metai 
atgal tokius literatiškus susirin-

dariusios Aušros Vertų Mot. Šv 
parapijos komitetas pardavinė 
jo “Tautos Fondo” ženklelius ii 
įvairaus turinio knygutės. Smul 
kiomis aukomis “Tautos Fondui" 
žmonės sudėjo (sumetė) $5.15

S. Dunda

PHILADELPHIA, PA.
Verbų dienos vakarą šv. Ka 

zimiero parap. bažnytinėje salė 
je vietinė “Vyčių” kuopa vai 
(lino “Šv. Barborą”. Visi akto 
riai gana gerai atvaidino sav< 
roles, ypač gerai nudavė šv. Bar 
borą (Julė Linktaitė), Rufin? 
(Stan. Driža), kornelią, (Ona 
Linktaitė), Dioskurą (J. Jak 
štvs), du jaunu čigonu ir jų mo 
tina. (Ilimutis, Norbūtas, Mie 
kunaifė).

Abelnai visas vaidinimas darė 
gerą įspūdį. Barboros. Martinos 
Rnfino. Afros kalbos gražiai 
priminė, kaipo kankiniai su 
džiaugsmu pasitik<|avo kančia* 
delei Jėzaus, kursai už visų 
žmonių atpirkimą kentėjo. Bar 
boras kalbą puikiai išrodė pago
nių garbinamųjų dievaičių tuštu
mą, tikrojo gi Dievo galybę ir 
gerumą.

Ten buvęs.

kis, Manila ap., Rkamenln v., Kudn . „>e». *»»»« va o iucį auanuo suaiBiu 
)ai« kaimo, Mik. NaavlatsMo, K*'-] kimus surengus nebūdavo norin 
*p., Salako ▼., Jobas Pragos, Pas.1
ap., Smilgių sfr. Step. Stungaraa, 
bajoras U Rasoiaių, Mik. Mikams,
~ m. ap., Potr. BsresnorHtns, Ksoao 

V, Stao. Karpis, Ras. ap., Jnooas 
Raražia S**- «P-, J®"- Stalgia, Kas. 
ap., Šia. Palošia, Kauno ap., Joa.■odaaričius, Kanno ap., ofr. Jnos.

■maii% Kaaoa ap., Joo. Cemsvičios,

čių programe dalyvauti. Šį metą 
jan net varžytinės yra; visi nori 
būti ant programo. Turbūt vis 
tai, kad čia yra lietuviškų pamo
kų klausės.

31 d. kovo moksleiviai pasi- 
linosuoja nuo mokslo ant savai-

NEW YORKK, N.‘ Y.
19 d. kovo girtybės auka kri 

to M. Jonaitis nesenai atvažia 
vęs iš Philadelphios. Jis gavę 
čia darbo apsigyveno prie lietu 
vių. Pėtnyčios vakarė parėjiu 
Jonaičiui iš darbo, šeiminink< 
pareikalavo užsimokėti $18.0< 
už kambarį. Velionis pasakė 
kad nėra kaltas, tai šeiminink< 
labai supyko ir iš to kilo kivir 
čiai, kurie buvo neilgi nes tuo, 
susitaikyta, bet, žinoma, neap 
skuta be “magaryčių” ir be 
ūžiant per naktį ligi 2 vai. įvyk< 
nepaprastas incidentas. M. Jo 

^naitis pe nedidelio triukšmo iš 
lėkė per langą nuo trečio aug 
što ir nukrito žemėn. Ant ryto 
jaus šeimininkas su įnamiais 
tarai niekur nieko 6-tą valandą 
išėjo prie darbo, bet čia juos su
ėmė polieįja, kaipo žudytojus 
M. J.

Kaltinami: šeimininkas P
Dunda, jo žmona, fl. Skodra ir 
B. Jonušas. Apkaltinti pasodinti 
kalėjimam



O R AUGA s

Ar nori linksmybės džiaugsmo ir juoko savo namuose?
SUPREME PHONOGRAFAS

Yra idealis dėl švenčių

Puikus savo išdirbiniu ir geruma už kainą, kurią gali uesuukiai pakelti 
rausą lengvais išmokesniais. Didžiausia Sankrova Fonografų Rekordų

Patenkinimas
Gvarantuojamas

DainųVELTUI Bandymas

Padaryk savo namus linksmais. 
Reikalauk veltui siunčiamo 

šiandieną Katalogo
•u triuką ar ba truboa

50 C. 
Smilėje

i>;

Adresuok: DEPT. Ll Supreme Music Co. 196 E. Houston, St.
NEW YORK, N. Y.

Pittsburgh, Pa. 87 kp. 8. L. R. K. 
A. laikys bertaininį susirinkimą baž
nytinėj mokykloj tuojau po mišparų,

4 vai. 11 ii. balandžio 1913 m. Mel
džiu visų ateiti ir užsimokėti.

Povilas Bajoras, rašt.

Bayonne, N. J. 60 kp. S. L. R. K.

A. laikys bertaininį susirinkimą 16 d. 
balandžio, 8 vai. vak. pas P. Klimą, 
57 Prospeet avė. Visi nariai kviečia
mi.

P. šedvydis, rašt.

Hudson, Pa. 73. kp. S. L. R. K. 
A. laikys bertaininį susirinkimą 13 
d. balandžio. Mikodemo Stankevi
čiaus salėje. 7 vai. vakare. Visus kvie
čiame užsimokėti ir naujų atsivesti.

P. Marcukinis, rašt.

Donorą, Pa. 8S kp. S. L. R. K. A. 
laikys bertaininį susirinkimą 11 d. 
balandžio, tuojaus po pamaldų, po- 
bažnytinėj salėje. Visi nariai privalo 
pribūti į susirinkimą, nes yra svarbus 
reikalai.

P. Mileška, rašt.

Minersville, Pa. 24 kp. S. L. R. K. 
A. laikys bertaininį susirinkimą, 18 d. 
balandžio, nedėlioi 3-čią vai. po pie
tų, Auglekasių salėje. Kviečiami visi 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
bus svarbių svarstymų, geistina, kad 
seni nariai atsivestų nors po vieną ' 
naują prisirašyt prie taip naudingo 
susivienijimo.

J. A. Lazarevičius, raštin.

Waterbury, Conn.
Dr. šv. Petro ir Povilo ir 130 kuopa 

8. L. R. K. A. laikys susirinkimą 11 
d. balandžio apie pirmą vai. po pietų, 
naujos parapijos svetainėj po No. 
49 Congress avė. Malonėkite visi su
sirinkti ir atsivesti naujų narių.

Pranas žipis, rašt.

Chicago, III.
99 kp. Sį L. R. K. A. laikys susi

rinkimą nedėlioj, 11 d, balandžio, 
tuojau po sumos. Susirinkimas bus 
šv. Jurgio svetainėj No. 18.

M. Gurinskaitė, rašt.

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga 

•— žmogaus geriausias draugas’’. Bet 
svarbu, kad draugas — knyga būtų 
gera ir suteiktų skaitytojui nau
dą, Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Turistas”. Parašyta 
žinomo anglų rašvtojaus Charles 
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir 
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygą susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik............................................................ $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Tvistą’’ yra “Huckuberrv Filmas” 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Tvistas rodo gy
venimo tragediją, taip- Huckleberry 
Pinnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge- 
bia perkelti skaitytoją į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirmą draugą Tarną 
Bamyer’i, kad skaitytojas su didžiau-Į 
siu žingeidumu seks tų liDksmių 
draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži
nas. "Stoknoju vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6VjX8'/2 colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu ........................... 75

Tikras malonumas skaitytojų1 (ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė Sv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis. Ypač 
skaitytojų patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas. Ligšiol 
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) Sv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai.

■ Parašė kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kazi
mieras jannomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė knn. F. B. Herafi-

Velykų
Dovana

Nėra geresnes dovanos tavo gi
minėms Lietuvoje, kaip pasiunti

mas jiems keletą rublių pavasa

rio reikaalms.

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

letą rublių.
Dabartine rublių kaina yra sekanti:

10 rub. 
20 „ 
30 ,, 
40 ,, 
50 ,, 
75 ,, 

Šis kursas

už $5.05 
a, $9.95 
,, $14.90 
,, $19.80 
,, $24.70 
„ $36.75

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

už $49.00
$98.00
$147.00
$196.00
$245.00
$49000.

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 -derį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
lanku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu 
adiesu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pri rešime 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

Visokiais reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

W. 46tli Street, Chicago, HL

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

Mašiniį darbas Sienom* 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

nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškini ir gabiai 
apibūdindamas savo tėmą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė? 
Dievas visados ir visur tave mato. 
M irsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skal- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu-' 
nija. Meidingumas į šv. Mariją Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek tyra nuodėmių. Kaina .5

Ar Kjrlstns turėjo brolių ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimą viršminėtoj knygutėje. 
Kaina ...............................................................

Ieškau aavo puseaerės Onos Klimy- 
tės. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pavieto, Jooiškė* parapijos, Joncunų 
kaimo. Antri metai Amerikoj. Ji 
pati ar kas kitas atsišaukite šiuo 
adresu:

A. VUcanakaa
Box 11S., Sundarland. Masą.

Ieškau savo tikro draugo Pran
ciškaus Šiito. Paeiaa iŠ Kauno gub. 
Šiaulių pav., Joniškėa par. Ropinin- 
kų kaimus. Antri metai kaip Ameri
koj. Jis pats ar kitas lai atsišaukia 
šiuo adresu:

A Vilčauakaa
Boz 218, Sunderland, Masa

DYKAI' 14 GOLD Filied aukso LAIKRODĖLIS $5.50
• '-o 'IMAS 14 K. GOLD field. AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal FABR1KOS PREKJĮi, kad kuodaugiausiai jų išparduoti:

tai KAS DABAR PIRKS PAS MUS LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patalpintus 25puikius daiktus kožnas aprutės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip taii Im
portuotas atviras laikrodėlis (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubiltavas Lenciugelia 
su Breloku, Kryželis su išvaizda Viešpaties Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kalibro Revolveris (MODELIS), Fontaninė Plunksną, Pip- 
kė, Britva, Diržas, Kaklaryšio špilkutė, Sagučiai dėl manketų, marškinių ir kalnėrių, žiedas, Peilukas.

. Taigi kas dabar iškirps 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. GOLD field, GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ, SU GARSIAUSIU PASAULYJ 
MECHANIZMU, o tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit likusius 45.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi nepatiktų mes su noru 
sugrąžįsini rankpinigius. TodeL-ąišku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE R1ZIKUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVA- 
RANTUOTI ANT 20 METU, ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes jį pataisysim arba išinainysim ant kito VISAI DYKAI. IS KANADOS visi pini
gai turi būt prisiųsti iš kalno.

PRANEŠAME jog MUSŲ KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, galinčiomis garsintis šiame laikrašty- 
i je, taip lygiai ir sn firma iš St. Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERĄ vyrišką ar moterišką laikrodėlį su dovanom 
Į stačiai, pagal FABRIKOS PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ką kas’yra gar- 
1 sinta. Adresuokit: NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, 90 WEST BR0ADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

PARSIDUODA FARMOS.

Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir 
sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę 
ir gauna iš tų žemių visą maistą. Ne
reikalauja prašyti, kad bošas duotų 
darbą, bet jaučiasi patys .ant savęs 
bosais. Žemės gera ir derlinga. Oras 
toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng
va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir 
visokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 do
lerių už akrą,. '

FRANK BARONAS, 
Millerton, Mich., Mason Co.

12—19.

FARMOS! FARMOS!!
čia jau yra pirkę farmas apie 300 

lietuvių, ir beveik visiems lietuviam* 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fonutain, Mich. yra geriausios kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fonutaino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos genies nuo $8.00 iki 
20.00 už akrą. •;

Fonutain yra didžiausis centralinis 
lietuvių miestas? Jame randasi 18 Sto
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios 
nuo 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.

Flain-En3

CIGA&ETTEŠ
10 for S Cents

Mining? Ktspnai ŽMnato *
FiSJ 2i«a Kuinai turi būti tusertueti 

norint e-autJ »ininra»ardownM

< a'įss; &bhs«

vieni ir danęfen Kertinei

p.^lorillard company ' 1
New York City X1' A

Ieškau Motiejaus Jonaičio, paeina 
iš 8uvalkų gub. Igliaukos parapijos, 
Vesalaros kaimo. Keturi metai atgal 
Jis gyveno Minersville, Pa. Turi apie 
34 m. Juodų gerbiniuotų plaukų, 5 pė
dų ir 5 colių augštumo. Ant vieno žando 
yra didelis randas. Akys žilos ir la
bai stačios. Jei kas jį žinotų gyvą ar 
mirusią praneškite adresu.

Mrs. A. Jonaitienė.
14 Clapp str., Worcester, Mass.

Pranešusiam tikras žinias bus su
teikta 5 doleriai dovanų.
12—15

▼argoaininkM gerai supras t auti* mi
to amatą ieško vietos lietuviškoje pa
rapijoj. Reikalaujant atsišaukite į 
“Draugo” Redakciją.
•-lt.

Reikalingas tuojau geras prityręs 
barberys, galintis kalbėti, lietuviškai 
lenkiškai. Darbas ant visados.
1724 W. 44th st., kampas Hermitage

Chicaga, IU.

Tikras Barmenas
80 akrų dalis išdirbtų, šiek-tiek 

reikia valyti, nauji 4 kambarių medi
niai namai, lietuvių kolonijoj, netoli 
geležinkelio ir didelio miesto. Apie- 
linkė gerokai apgyventa. Laukas ly
gus lengvas valyti. Žemė geras juod
žemis prie molio. Kaina ir sanlygos 
prieinamos. Daugiau žinių klausk ar 
rašyk pas.

JOHN WAISVILLA, GRIMMER 
LAND CO.

1286 Milvraukee avė., Entrance Pau
lina St., CHOCAGO.ILL.

DIDELI PINIGAI. ANT DVIEJŲ 
VAISIŲ ŪKĖS.

Didelė proga darbininkui pataisyti 
savo gyvenimą įsitaisant ūkę. Mažu 
išmokėjimu iš kalno gali nupirkti ūkę 
Arkansas ir Louisianoj, kame euro
piečiai labai prasigyvena ant akini
mų, kurie parsiduoda po $12 ir $15 už 
akrą. Pasakyk rašydamas kad esi 
lietuvis ir mes jums pranešime apie 
lietuvius, kurie gyvena tose valstijose, 
maloniose klimato aplinkybėse. Rašyk 
šiandieną dėl pilnesnių žinių į L. M. 
Allen 718 La Šalie Station, Chįj'ago.

Farmos,
Geriausios Farmos!

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodais užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Žeme molis su juodžemiu ir molis su 
smielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugyę far
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj x Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Scottville, Mason 
County. Michigan. Kuris yra turgau- 
niausis fnrmerii; miestas visame Sta
te Mieli. Viduryje derlingiausių b 
gražiausiu lygių laukų. Keliai žvi- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslainės ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynus ir 
pustynes. Ant tokių žemių yra var- 
pustynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į Scottville, Mich, aš turiu geriausių 
žemių su moliu juadžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame krašte. Nusipirkęs nuo manės ze 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (mapą) lietuvių kolonijos ir far

mų kataliogą. Adresas:

Anton Kiedis

Peoples State Bank BI 1g. 

Scottville, Mich.

REIKALINGI DARBININKAI.
Randasi keliolika gerų vietų ant 

farmų, kur galima uždirbti nuo 
$35.00 iki 50.00 į mėnesį — gaunant 
valgį ir kambarį. Darbininkai turi bū
ti negirtnokliai ir suprantanti mažu
ma angliškai. Darbas užtikrinamas 8 
mėnesiams, o gėriams darbininkams ir 
visą laiką. Proga sutaupyti pinigus! 
STASYS DRANGELIS. CALVIN,

N. DAK.
Norintiejai važiuoti delei žinių ir 

sutarties kreipkities laišku arba ypa
tiškai (nuo 3. Iki 8 vai. vak.) pas.

P. MULEVIČIŲ. IMM. AGENTU 
1800 W. 46th st., (“Draugo” Redak.)

' CHICAGO, ILL.

Parsiduoda dviejų gyvenimų meili
niai namai. Viskas įrengta _ pagal 
naujausių reikalavimų. Paraidnodn, 
nes savininkas nori išvažiuoti iš Cbi- 
ragoa. Prekė $2400.
4613 So. Robey st., Chicago, III.
16

Tikietas Už Dyka 
Farmos 1915 Farmot

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

Cho. Zekas & Co. 
127 N. Mirtim St., Rm« 108 

Cfcicigo, III.
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Jo šventenybės Popiežiaus Beaedlkto XV Santaikos Mald 
lėgązdinti baiyenybių karės, kuri naikina žmnnėą ir tautas, mes kreipia- j 
mfi, o. Jėzau, t Tavo mylimiausi?. SirdĮ, kaipo musų paskutine vilt) O, 
Mielažirdingaą Dieve, su atari mis met meldžiame Tavęs užbaigti šita bai 
8ia bausme: O. Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame .antakis, ku
rios mes trokštame. IS savo Svenf įaustos Širdies Tu Ižplldei pasauliui die
viška pasigailėjimą, idant uiaibaiatų nesutikimai ir vien tik meilė tarp 
žmonių vležpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė 
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; iitoje valandoje. kuri taip baisi 
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartų lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuekaitimn skaičiaus mo 
tinų, kurios kenčia sopulius dei jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės žei 
mynų, nuo kurių atimti tėvai; -atigailėk Europos, ant kurios užėjo iinai 
kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mus. panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuokltos.Tu. Ku
ria lietai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados Saukiant A- 
pažtalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais 
mielaiirdingumo ir sustabdei siaučisnžiaa vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musų ižtlkimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybe. Ir 

, Tu. o. Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sialvartot laikais, buk ir 
'dabar arasų pagelba. užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915

Tas didelis jo paties parašu pa

veikslas Popiežiaus Benedicto XV 
su Jo Šventenybes Santaikos Mal

da parsiduoda “Draugo” Knygyne.

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po- 
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais' 
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia. 
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties 
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

• Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.
Norint galime prisiųsti su gražiai rėmais, kurių 

kaina nuo $1.50 ir augščiau su prisiuntimu. Reikalau
kite tuojau. Reikalavimus siųskite į “Drango” Re 
dakcijų.

1800 W. 46th Street.
CHICAQO, ILL.

aa; .... .A 4-..v .
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“Karė - kainos sumuštos — Karš” Viskas už $5.95

MOŠŲ NUOSTUOLI8, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. , 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- i 
lindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me litą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai- ■ 
iu iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių fiuvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save 
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.

EXCELSIOR VVATCH CO.
DEPT. 991, : : CHICAGO, ILL. ■

rrn:::rrrrrEĮ,
Phone Drover 4247

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyry, Moterių Ir Vaiky Lipt.

Resid. 4613 S. Ashland Ava. 
Valandos: $—12 iš ryto

1—3 po pietų 
6-9 vakare

12.333:IXnUX2XXX13'I3rTXta

Bell System

AMERIKOS
LIETUVIU D1ENRASTI5

VISUOMENES,

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI

KAS’
visokius
nas indoniių straipsnių.

’ Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai • krikstioniškoje dvasioje.

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ........................... $5.00.
Pusei metų ......................... 3.00.
Trims mėnesiams ............. 1.75.
Dviem mėnesiam ............... 1.25.
Europoje metams .... 7.00.

Praneškite savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui.

g o

paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
s atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil-

TAIPPA7 UŽLAIKOMA

Didžiausia Kairėj ir Muzikos Krautuve
REIKALAUKITE katalogo

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

ALb 3249-53 South Morgan Street 
CHICAGO, ILL., U. S. A.

ZiLU

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1867 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan- 

fiau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metą, kurį prids- 
dam kas pusė metą. -
Atdaras Subatos 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 morgičius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

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 j mėnesį 
Kaina 75 c. metams

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

1644 Wabansi3 Avė. Chicago, III.

H
Lietuviškyjy Švento Kazimiero

Seserų Semi n ar i j a
C H I C A G O J E.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aituonių įky
rių pradini mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimai ir isaiklėjimui. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arbn ir atskyriam, yra mokinama: mazika. paiiy- 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GESOS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS. 
Reikale meMžis^a kieipties prie Motinos Perdėtinie 

liur antraia

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

ametr

Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

savo draugų ir pažįstamų gyve- B 
nančių Amerikoje, tai gausite ■ 
nuo manęs GRAŽIA DOVANĄ |

Henry J. Schnitzer 
141 VVUshington St.

New York City.

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (V eželis
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47to» sratvCa *

,<♦> >3K< >S»; 3MOMK
Phone Drover 7800 *

* Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po § 
į piet ir 7 lig 9 vakare. y-

DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas $ 

ir Akušeras 
Bydaii »ycy, Moterų Ir Vaiky Ligas 

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO

į Telphoa e Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St..
(kampas 34tos)

CHICAGO

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., CHICA60

Rusai
Daktarai
Specijalistai

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

Ofisas 1335 So. Halsted St.
Tarp Maxwell ir 14-tos Įęatv.

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

Tolefonas Canal 4346

1,

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Rootų 1014) Cb)cagorlll. 

Kės. 32S5 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Eliaa, Savininke.. 
4600--4602 S, Wood St. Chicago, UI.
Prilipame pinigus { Banką užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trecią 
procentą Vatomis 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 ypatiškai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

. A. Norkūnas,
Vienatim* Lietuvi* Išdirbėjaa

t

Tai. Yards 113S
Lietuviškas Graborius

Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pa vargeli ų-naš- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3315 Aabyrn iri CHICABO, IU

.Tei taij), 

telefoną.

AR RENGIES DANGINTIES?

tai neužmiršk prisakyti perkelti jūsų

greit gauk

ŠAUKK OFFICIAL 100
(Nieko nekaštuos)

Paduok savo užsakymus iš anksto ii 

patarnavimą savo naujoje vietoje.

Visi rašyti prisakymai turi paduoti telefono nu

meri ir seną adresą, taip-pat numerį namų,' lubų 

ar kambario naujoje vietoje.

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

w “ŽVAIGŽDĘ” -w
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 
f 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.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100
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Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

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

Šv. Kazimieras jaunuomenes idealas. K. 

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

U.

Kaina 20 c.
Pusi gryno pe no skiriama

“Tautos Fondui”

Adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St. - Chicago, III
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BAU UO KIBS pa- 
■ėfdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Richterio 

Pain — Eipeller 

bu inkaro ženk

lu, kaip ant pa- ' 

veikslo.

25 ir 50 centų' 

aptiekose ir tie
siai iš

F. Ad. Richter & Co j
74-80 VVasbington j 

Street,

NEW YORK.

..Š,miL i. ,Hh

fUžsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- Į- 

tuvoj bei Amerikoj

Išeivių Draugą”
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
H 2. ‘‘Seno darbininko atminimus’’ užvadintus “Svieto •* 

perėjūnas’’ (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).
Kun. Norbuto kelionę j Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos’’.
“Škotijos Lietuviai”!! Lanarkshire, III Linlith- 
gowsbire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj”.
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.

8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, 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 centą).
Adresas:

H 3.
įui
Q

4.
h.

L: 6.
Ši — 
H Z.

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SF.REDA, BROOKLYN. N. Y.

Ir paduoda daugiausia* gerų ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso t.vieto, o 
prenumerata kaštuoja melams tt« $2.oo; 
pusei metų $1 oo. Užrubež-uose; sieisms 

$3.oo; pusei metų $1.5f .

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

Ar Skaitai Kada Laikrailį “LIETUtA?” 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”%
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenun-.erata kaštuoja me- 
•ui tik $2.00, pusei metų £1 00.

Rašyk adresu:

A. OLSŽF.WSK1,
3252 So Halsted St., CniCAGO, 11.1.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

‘‘SAULE’'
Jau 25 metai, kaip išeina >74 G- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumer.'- 
ta kasztuoja metams: Amenkatjc 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO- 
Mahanoy City, Pa.

i 1 ‘ e 1 " " e ..........

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jusu pi

nigų ant drabužių. Sanitariškąi4švalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kair.es $4.- 

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

*

visokiu ženklu 
draugystėm, o y 
patingai: jįokardr 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotb 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu, dar
bus atlieku artis
tiškai.

N. A. Norkūnas
166 MtLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Mokiname Angliškai
Visose dalyseAmerikos irKanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tohulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; tei p jau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašy% platesnių žinių.
American Sehool «f Lan<ua|ee

1741 W.#«7t» Strnl, Chicago, III.
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Plymouth National 
BANK.

Kapitalai bu perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka įnižiuromt 

Suvienytųjų Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu/ 
nuo sudėtų pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Po8tlethw&ito, 
iždininką*.

Mandagu* patarnavinui®

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

Tūkstančiai Dolerly
Kasdien yra žmonių išleidžian i 
pasiklausymui garsių daininbų 
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite 
girdėti savo namuose viskų mū
sų garsiuose- gramafonuose, ku 
riuos parduodame už grynus pi
nigus ar ant išmokesėių.

Po $1.00 i mėnesį
3 mėnesiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 daininkų ir muzikališkų 
gabalėlių dykai. Raštiška gt»- 
rancija ant 15 metų. Rašyk mums 
reikalaudamas mūsų nemokamo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PH0N06RAPH CO.

91 E-4th Street. Dept. 10d
NEW YORK, N. Y.

Specijallst* moterų Ir valkų ligose

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

•:::::: :: jasEtatl :: i xx3 333 xx 3 3 □ 3 •jeess’ •

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

Gydo visokias ligas

3255 So. Halsted St.,

S
Jei nori linksmai ir naudingai praleisti 

g la Ką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštinirfko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

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

DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St. Chicaj'’ III.

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerų katalikiškų paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslų,kaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visų esančių Šventųjų; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ponų V. Jėzaus, Sald. Sir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, 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:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street, Uiicago, III.
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