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Ką tik išspauzdinta nauja 
dramatiška knyga “Karės Me
tu”. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo. Tinka scenai. Kai
na 15c. Reikalaudami adre
suokite: Draugas Pub. Co., 
1800 W. 46th st., Chicago, 
Illinois.

KAIP Į TAI ŽIŪRĖTI?
Dar. nenustojo laikraščiai 

rašinėti, dar tebėra naujas ka
pas a. a. kun. J. Žebrio ir J. 
Gilmonaitės, kurie krito auka 
lietuviškųjų banditų, kaip štai 
šiose dienose išgirdome ban
dymų papildyti panašių žmog
žudystę su kitu lietuviu kuni
gu, kun. J. V. Kudirka, King- 
ston, Pa. klebonu.

Balandžio 8 d. pusėj dešim
tos valandos vakare, kad kun. 
Kudirka nieko blogo nema
nydamas sėdėjo savo kamba
ryje ir skaitė, pasklido smar
kus sprogimo — ekspliozijos 
garsas, nuo kurio sugruvo 
priešakinė namų dalis (gon- 
kos) ir išbirę jo klebonijos lan
gai. Žeiste nieko nesužeidė, 
tik ačiū nevykusiam užtaisy
mui dinamito.

Kas gi norėjo kunigui ir 
kitięms esantiems klebonijoj 
atimti gyvastį! Koks jų bn- 
vo tikslas! Jų tikslas tai 
pinigai ir kerštas. Per 
vienų tik mėnesį kuni
gas Kudirka gavo net se
ptynios laiškus, kuriuose rei
kalaujama tūkstančio dolerių 
su įvairiais gųzdinimais, jei 
jų reikalavimas nebus išpil
dytas. Kunigas manė tuos 
reikalavimus per žemais e- 
sant, kad reikėtų juos pildyti, 
bet juo tolyn, tuo' reikalavi
mai buvo aštresni ir grasini
mai didesni iki nepriėjo prie 
aktualio dinamitavimo.

Dabar klausimas kas ^tų 
banditų darbų veikė. Su sa
vo parapijonais kun. Kudir
ka gyvena sutikime, taigi iš 
jų pusės nieko blogo negali
ma tikėties. Svetimtaučiai 
plėšikai — gal būti, kad kar
tais ir ateitų prie tokio darbo, 
bet labai abejotina, ir nėra 
jokio pamato tai manyti. 
Lieka viena dar rūšis žmonių, 
tai mūsų “mokslo vyrai”, t. 
y. mokiniai ir pasekėjai gar
siųjų mūsų cicilikų laikraščių 
ir jų literatūros išauklėti.

Nemanytume taip, jei netu
rėtume po rankomis dar švie
žių atsitikimų su a. a. kun. J. 
Žebriu. Čia gi juk tai pana
šūs darbai.

Kaip ten nemanytume, bet 
aiškiai pradeda rodyties pa
sekmės mūsų “mokslininkų” 
veikimo, kuris yra vedamas 
jau nuo kiek metų. Čia nc- 

. turiu mintyje tikrų mokslinin
kų, kurių darbus mes turime 
godoti, bet tokių, kurie patys 
save vadinas mokslininkais, 
kurie skelbia mokslų tam
sioms minioms taip, kaip jie 
patys jį suprato. Reikia pa
sakyti, jog tas jų supratimas 
buvo ne kažkoks. Jis parem
tas ant keršto ir neapykantos 
vienų žmonių prieš kitus. Bet 
tuo pačiu laiku mėgiamas 
tamsesniųjų žmonių, nes su
žadina jų ir taip nekiltus 
jausmus ir išteisina jų dau
gelį blogų darbų.

Pirmieji mūsų “mokslinin
kai” savo nors ir klaidingų 
mokslų skelbdami turėjo šiek- 
tiek platesnį apie jį suprati
mų, šiokį tokį idealų, suteik
ti tautiečiams nors mažų spin
dulėlį šviesos. Jų tikslas bu
vo gražus, tik bevykindami jie 
suklydo, norėdami suteikti 
šviesų, atmesdami patį švie
sos Davėjų. Jie skelbė mok
slų be Dievo. Čia ir buvo jų 
klaida. Jų pasekėjai netik 
kų pačių klaidų padarė, bet 
ir savo idealus siaurino iki. 
nepriėjo prie šiandieninio 
mūsų ‘ ‘ mokslininkų ’ ’ idealo 
— pinigo. K

Nėra dar taip baisus daly
kas, jei žmogus apie pi
nigus ir mušto ir juos sten
giasi ingyti doru ir teisingų 
keliu, bet bloga yra tada, ka
da jis dėl jų klampina kitus 
į bedugnės purvynų, sėja tik 
kerštų ir neapykantų prieš vi
sų kas yra dora ir iškilminga. 
Tuo tik ir gali pasigirti mūsų 
“keleivininkai”, ‘šakiniukai’, 
“laisvi ečiai” ir k. Tas ir 
pagimdė šios dienos lietuviš
kus banditus, kurie sarmatą 
daro savo broliams Ameriko
je svetimtaučių akyse.

Tų dalykų pamatė net pa
tys žmonės. Teko girdėti, kad 
Naujosios Anglijos lietuviai 
renka parašus po didele peti
cija į Suvienytų Valstijų val
džių, kad uždraustų leidinėti 
žmones klaidinančius laikraš
čius. Ar toji peticija atneš 
pageidaujamų vaisių ar ne, 
bet ji parodo, kad žmonės pa
tys pradėjo matyti sau pavo
jų iš tokių “mokslininkų” pu
sės. Nes, ištikro, šiandienų 
užmušinėjama ir dinamituoja- 
ma nekaltus kunigus, bet ar 
toli nuo jų ir prie kitų ir prie 
paprastų turtingesniųjų. Juk 
tie patys mokytoja* kurie sa
vo prakalbose sėja. kerštų ku
nigams, jie sėja kerštų ir 
prieš turtingesniuosius ir ap- 
šviestesniuosius. Jų “moks
lo“ pasekmės jau pradeda-gi 
rodyties.

Žmonės pradėjo prieš tokį 
lietuvių pažeminimų veikti. 
Kų - gi turi apšviestesnieji 
daryti? Ar laukti rankas su
sidėję kol žmonės patys vis
kų atliks, ar kol pasijusime 
esu persilpni kovoti su išau
gusia banditizmo dvasia? Kol 
viskas bus per vėlu.

Ne. Kaip visas mūsų .“mo
ksli ninku” darbas tik pasise
kė ačiū apsileidimui rimtes- 
nėsės visuomenės ir inteligen
tijos, taip jis turi būti patai
sytas darbštumu. Ne grūmo
jimais, ne naikinimais, nes 
tai yra priešinga Dievo ir 
žmonijos įstatymams, bet do
ros mokinimu, apšvieta ir kė
limu tautiško susipratimo

Mes turime organizuoti 
mūsų jaunimų, rengti dorus 
pasilinksminimo centrus, pla 
tinti tikrų apšvietų, gerus lai
kraščius, knygas, ir visų laikų 
dirbti, dirbti ir dirbti.

Darbui yra plačiausia dir
va, darbininkų gi lyg mažo
ka. Tečiau to nereikia išsigą
sti. Bedirbant darbų atsiras 
daugiau ir darbininkų. Mūsų 
tarpe yra nemaža spėkų, tik 
tos spėkos išklaidytos, jas 
reikia išjudinti ir statyti į 
tiesųjį kebų. M—a.

PRADEDAMA KALBOS 
APIE UŽBAIGIMU KARĖS.

ŽINIOS APIE TAIKĄ.

Pastaruoju laiku pradedama 
daug rašyti kaip Amerikos taip 
ir Europos spaudoje apie taiką 
tarp kariaujančių viešpatijų. Tele 
gramas gautos Londone iš Ro
mos praneša, kad Austrija galu
tinai nutarusi taikytis su Rusija 
ir savo politiką nuo šio laiko ve-

RUSAMS SEKASI AUST
RIJOJ KARIAUTI

PARYŽIUI DŽIAUGIASI Iš 
CHICAGOS NAUJO 

MAJORO.
Paryžiui, gavus žinių apie iš

rinkimą Chicagos miesto majoru 
W. H. Thompsono, spauda su pa
sigerėjimu pažymėjo tą atsitiki
mą. Prancūzų laikraščiai rašo,

VOKIEČIŲ KARIŠKAS VEI
KIMAS PRANCŪZIJOJ 

STIPRĖJA.
UŽDRAUDĖ VARTOTI 

ALKOLĮ.
Prancūzų armijos viršininkas 

gen. Joffre uždraudė pardavinėti 
alkoli ant viso pločio, kur tik 
randasi armijos kareiviai. Už su

kad Sweitzero nepasisekimas: laužimą šio prisakymo kaltinin-
smnt be Vokietijos -pagelbos. pilnai parodo, jog vokiečiai Ame-; kai bus sunkiai baudžiami, 

ls 1 aryžiaus gauta žinių jog rikoje nustojo intekmės. Vienas
Austrija sutikusi sugrąžinti Ita- Paryžiaus laikraščiu taip atsi- 
lijai teritorijas Tyrolyje ir Try- liepia: “Pažvelgus į tai, kad, 
dentą su išlyga, kad Italija iki Chicago yra vokiečių kultūros ir
karės galui užlaikys neutralę po
ziciją.

Londono laikraščių korespon
dentai iš Rotterdarao praneša, 
kad visos vokiečių pastangos už
laikyti Italiją neutralėj pozicijoj 
nuėję niekais.

Kol kas visoms toms paskaloms 
negalima pilnai užsitikėti, nes 
gaunama ir priešingų žinių. 
Aiškus tik vienas dalykas, bū
tent, kad kariaujančios viešpati
jos visgi pradeda galvoti ir apie 
taikos įvykinimą.

PRANCŪZU KARIUOMENĖ
ijaliai paskelbti,

kad keli pulkai prancūzų ka
riuomenės nukeliavo į Aigyptą 
pagelbėti anglams kovoti su tur
kais. Prancūzų kariuomenė Ai- 
gypte vadavauja gen. D’ Amade.

Paryžiui

R

u

apšvietos centru Amerikoj ir 
Siveitzeris Chicagoje buvo labai 
popuiiarišku, iš tų galima išvesti, 
kad jo pralaimėjimas rinkimuose 
parodo kokio tikslo pasiekė vo
kiečių politika ir kaip j juos žiū
rima pasaulyje”. t

AUSTRIJIEČIŲ ARMIJA 
TIRPSTA.

Austrijos armijos generolai 
gavo paliepimą nuo augštesnės 
valdžios, kad jie nežiūrėdami jo
kių nuostolių pasistengtų sulai
kyti rusų armiją nuo įsiveržimo 
į Vengriją. Austrijiečių pasiry- 
žymai sulaikyti rusus apsieina 
jiems labai brangiai. Paskutinių 
kelių savaičių laike austrijiečių 
armija tirpte tirpsta ir jeigu 
taip pasitęs toliaus, tai galės vi
sai išnykti. Rusai smarkiai ata
kuoja aufttryįečiius prie .kiek
vienoj progos ir eina gilyn Veng
rijos teritorijų. Austrijieeiai ti- 
kr«n7 kad jiems į pagelbą ateis 
vokiečiai, bet ir tie negalėdami 
apsidirbti su priešu kitose vieto
se nelabai skubinas pagelbėti 
savo talkininkams.

TURKIJA NORI TAIKYTIES.
Į Romą atvyko iš Turkijos du 

augštu valdininku, 'Carasso Ef- 
fendi. Turkijos parlamento atsto
vas ir Midtat Ch. Bey generalis 
sekretorius jaunoturkių partijos. 
Jiedu, kaip praneš* kai-kurie 
laikraščiai, atvykę pradėti santai
kos ryšius su savo ūtiečais.

AUKOS IR IŠLAIDOS EURO
POS KARĖJE.

Abelnas skaičius nuostolių žmo
nyse laike pirmų 8 mėnesių Euro
pos karėje išneša 5,900.000 žmo
nių. Karės išlaidos pirmųjų šešių 
mėnesių siekia, 8,400.000.000 do
lerių. Tokias skaitlines paduoda 
Italijos laikraščiai.

PASIKĖSINIMAS ANT AIGIP- 
T0 KHEDYVO.

Ant naujo Aigypto Khedyvo, 
Husseino Kemalo, nesenai už
ėmusio faraonų sostą buvo pa
darytas pasikėsinimas. Koks ten 
vietinis gyventojas, Khedyvui iš
einant iš Kairo rūmų, šovė į jį 
iš revolverio kelis syk, bet ne
pataikė. Suimtas sargybos, prisi
pažino, kad norėjęs nužudyti 
Khedyvą už prielankumą Angli
jai.

RUSAI VEJA ŽYDUS Iš 
VARSA VOS.

Berline gauta žinių iš Petro
grado, kad runų valdžia prisakė 
išsikraustyti iš Varšavos 80.000 
žydų, užginant jiems apsigyventi 
Lenkijoj. Dabartiniu laiku tie 
žydai yra be pastogės.

PRANCŪZŲ GENEROLAS 
ROMOJE.

Prancūzų gen. Geraldas P. 
Pau šiomis dienomis atvyko j 
Romą. Italai ji sutiko su dideliu 
džiaugsmu ir parengė.jam dide
les manifestacijai.

40,000 ALBANŲ RENGIASI 
UŽPULTI SERBIJĄ.

Romoje gauta iš Avlonos tele- j 
grania praneša, kad 40.000 alba-, 
nų, vadovaujant vokiečių ir turkų 
oficieriams susikoncentravo Al- 
basau ir Tiranos apielinkėse iš kur 
mano užpulti ant Durazzo. Pasi
sekus užimti Durazzo albanai už
pultų Serbiją.

DIDELI PRANCŪZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Prancūzų karės ministerija 
paskelbė pranešimus apie 4 dieni} 
mūšio pasekmes vakariniuose ka
rės laukuose. Šiuose susirėmimuo
se prancūzų armija ant visos

AMERIKA ŠNIPŲ 
PRIEGLADA.

LFnoodne suareštuotas koks tai 
Antanas Kupferle, vokiškos kil
mės, Jungtinių Valstijų pilietis 
Jisai nesenai atvyko į Liverpoolį 
ir iš ten lankėsi po Angliją ir 
Airiją, paskiaus stengėsi iš va
žiuoti Holandijan, bet buvo su 
imtas. Iki šiol dar nežinoma, ką 
parodė tardymai apie jo vei
kimą. Ir tai nebe pirmas atsitiki
mas, kad Jungtinių Valstijų pi
liečiai vokiškos kilmės kraustosi 
iš Amerikos į Angliją ir ten su- 
šnipinėję apie Anglijos veikimą 
ir sumanymus, praneša Vokieti
jos valdžiai. Teisingai anglai pas
tebi, kad Ameriką tai šnipų prie
glauda.

RUSŲ LAIMĖJIMAI 
KARPATUOSE.

Rusu oficijaliai pranešimai ir 
šiaip jau gautos žinios ir rytų ka
rės lauko suteikia naujų žinių 
apie rusų pasisekimus Karpatuo
se. Karpatų kalnų parėjimai ran
dasi rusų kariuomenės rankose.

Austrijiečių kariuomenė bemaž 
ant visos kariškc^Karpatų lini
jos traukiasi atgal, jos priėji
mas baisus, rusai parėję Lupko- 
vo ir Dukles apielinkėmis, užėmė 
Smolniką ir Mezve Laborčą, o iš 
ten įsiveržė j Bardyovą, taip 
kad austrijiečių kariuomenė tapo 
pusiau perskirta. Viena iš Austri
jos armijos dalių randasi į pietus 
nuo Mezve Laborčo, antra Hu 
menne apielinkėse. Tuo tarpu 
rusai užėmę Smolniką, kuris gu 
li tarp Mezve Laborč ir Hume- 
nne išskyrė austrijiečių kariuo
menę į dvi dalį. Didelis pavojus 
gresia austrijiečių kariuomenės 
dešiniajam sparnui veikiančiam 
prie Humenne. Austrijiečiai tu 
rėdami mažiau kariuomenės ir 
pasijutę tokiame keblame padėji 
me priversti bus pasitraukti iš 
Karpatų.

ariuomenę,
įvyko tarp Meuse ir Mosrellos 
upių, kur vokiečių kariuomenė 
atmesta atgal ir tvirtovė Verdun 
apsaugota nuo vokiečių užpuoli
mų. Vokiečiai nuo karės pradžios 
visokiais būdais mėgino prasi
mušti prie Verdun, bet jiems tas 
nesisekė įvykdinti. Dabar vokie
čiai toli nustumti nuo Verdun, 
St. Michiel ir Meuso kalnų. 
Prancūzai užėmė daug vokiškų 
pozicijų į rytus ir šiaurius nuo 
Verdun.

Les Eparges apielinkėse pran
cūzai užėmė vokiečių pozicijas 
net Iki Combres. Prie St. Michiel 
užimta žymi dalis Ailly miškų, 
kur vokiečiai buvo tvirtai susis- 
tiprinę.

Pietuose nuo Voevrė La Pretre 
link prancūzai užėmė visas lini
jas ir pozicijas vokiečių ir prie
šas atmuštas ant 8 mylių pločio. 
Vokiečių nuostoliai tuose mū
šiuose milžiniški. Ties Les Epar
ges viename tik apkase priskai- 
tyta apie 2000 lavonų vokiečių 
careivių.
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žmonių neapykantos pagim
dyti darbai paskleidė Euro
poje sunaikinimų, nusiminimų 
ir abelnų liūdesį. Kitados, 
sugrįžę pavasaryj paukščiai, 
linksmai savo giesmelę nura-

prie liudėsio palenkia. 
Neramūs laikai kai*es die

vaičio Marso globomoje šaly
je. Kaip ir pirmiaus prabė
gusi s laikas, taip ir ši pasku
tinė savaitė atsižymi karišku- 
mu, žudynėmis ir kelių desėt-

ant Meuse upės. Manoma 
ten užduoti vokiečiams smar
kų smūgį. Karės žinovai pra
našauja, kad tose apielinkėse 
įvyksią atsitikimai praneš 
Marne kruvinas imtines ir 
Przemyslio puolimu. Jeigu, 
prancūzams pasisektų prie St. 
Michiel sumušti priešų, tai vo
kiečiai priversti būtų pasi
traukti iš Meuse apielinkių 
Metzo link ir dar galimu daly
ku būtų vokiečių pasitrauki
mas iš Argonne ir Champag- 
ne. Tiktai Dievas žino, kaip

kų tūkstančių jaunų vyrų mir- ii e sumanymai laimingai ga
rimi. lės išsipildyti, gal pranašavi-

Talkininkų laimėjimai Va
karuose kruvina auka pasiek
ti. Smarkiuose susirėmimuo
se Prancūzijoj apielinkėse 
Verdun, Pont-a-Moussan žu
vo daug kareivių. Prancūzai 
laimėjo, visgi pažvelgus, kad 
tas laimėjimas taip brangiai 
atpirktas, nesinorėtų jų dau
giaus turėti nei apie juos kal
bėti. Tokių laimėjimų šioje 
karėje buvo nemažai, bet ar 
jie pasiekė kokį nors tikslų, 
visai maža. Priešo kariuo-

mai pasiliks pranašavimais. 
Prabėgusi savaitė gana lai

minga buvo Rusijai. Rusų 
armijos įsibrovimas į Vengri-- 
jų ir austrijiečių kas-kart di
desnis silpnėjimas, lemia pir
miesiems geras pasekmes. Ru
sų kareiviai pasiekė jau Bes- 
kido, kuris randasi tarp Dūk
ios ir Lupkovo. Jeigu rusams 
pasiseks laimingai nuveikti 
priešų prie Užoko ir Verešč- 
kų, ir jie suspės laiku pasių
sti paramų savo kariuomenei

menė nesumušta, vietoj žuvu- Prie Beskindo, — austrijie-
sių kareivių, varoma karės 
laukuose nauji kareivių pui

KARĖS APŽVALGA.
Pavasario aidai suskambė

jo ir Europos neramioje pa
dangėje. Laukai, ūkės laukia 
savo darbininkų, kada jie 
pradės, saulei nušildžius snie
gų, purinti dirvas. Prancū
zijoj, Lenkijoj, Lietuvoj ir 
Karpatų kalnuose po sunkios 
ir audringos žiemos užstojo 
taip visų laukiamas ir pagei
daujamas pavasarys.

Bet Europoj nelinksma. 
Kalnuotuose Meuse ir Mosel- 
le upių apielinkėse ir Velykų 
dienoje smarkiai gaudė ka
nuolės, šrapnelės plyšdamos 
ardė pavasario atgaivintų že
mę ir žmonių kraujas, susilie
jęs su tekančiu nuo •, kalnų 
upelių vandenimi, raudona 
varsa nudažė pavasario 
putojančias vilnis. Laukuose 
pilna kareivių lavonų, kurie 
ne pavasarį primena, bet 
žiaurių žiemų.

Europos karės žiaurumai,

riams prisieiS~>usilaukta la
bai keblaus padėjimo. Vienas

kai, neretai susidedanti arba^ dalykas galėtų sulaikyti 
iš vaikų, kurių amžius vos ™sų laimėjimus. Rusų ka-
18-19 metų pasekė, arba senų 
žmonių 50 - 60 metų amžiaus. 
Anglija, Prancūzija, Vokieti
ja siunčia tūkstančiais jauni
kaičių nežmoniškon skerdy- 
nėn; Turkija, Rusija senukus 
varo į kruvinus mūšius. Ir 
jeigu taip pasitrauks dar ke
li mėnesiai, metai, kų tada ga
lėsime pasakyti apie karės 
pasekmes. Juk laimėjimas at
pirktas tokiomis aukomis, 
daug bus skaudesnis ir už 
pralaimėjimus.

Prancūzų su vokiečiais mū
šiai Argonoj, Champagne ir 
La Basse apielinkėse tai be
tikslės ir nuožmios skerdynės. 
Ligšiol ten smarkiai kautasi,

riaomenei atsidūrus Vengri
joj, kur jinai pasijus svetimo
se sau vietose ir negalės taip 
greitai apsiprasti su kariško* 
mis pozicijomis, nebebus taip 
smagu veikti. Antra, susinė
simai tarp armijos bus su
trukdyti. Galės atsikartoti ta 
pati istorija, kaip buvo su 
Ilindenburgo armija, mėgi
nant jai prasimušti prie Var
šavos.

Dardaneliai, apie kuriuos 
pastaruoju laiku tiek daug 
buvo kalbama ir rašoma ir iš 
dienos į dienų laukiama jų 
puolimo ir su tuo didelių per
mainų karėje, dar vis tebe
silaiko. Talkininkų laivynas

ii laimėta tik taš, kad abi ar- bepaliovos bombarduoja Dar

niuos tvirtai laikosi ant sa
vo pozicijų ir ne viena nega
li pasigirti, kad ji padarė 
nors vjenų žingsnį prie už
baigimo karės. Prancūzų ge
nerolas Joffre sutraukia stip
riausius pulkus Prancūzijos
kariuomenės ties St. Michiel

danelių tvirtumas, paverčia į 
pelenus jų fortus ir Darda
neliai... vis tebėra Čėlybėj, 
turbūt čion koki mums nesu
prantama paslaptis dengia tų 
visų veikimų. Tas atsitiki
mas pamokina mus, kad ne
galima pilnai tikėti visiems iš



karės laukų gautiems praneši
mams, nes dažnai juos taip iš
kraipo, pamaino ir pagražina 
karės korespondentų nenuil
stanti ranka, kad jeigu jų vi
si pranešimai būtų buvę tik
rais, mes šiandien būtume jau 
turėję ar taikų, ar visapasau- 
linę karę.

Daug sukelia neramumo 
Uetuvos padėjimas. Ūmai 
nutrūko iš tenai žinios ir nie
ko nebegirdėti nei apie rusų 
nei vokiečių veikimų. Nega
lima tikėties, kad karės aud
ra būtų ten aptilus. Greičiaus 
ten tebeina naikinimo darbas. 
Neaiškūs pranešimai suteikia 
žinių, kad rusai įsiveržę į 
Prūstj Lietuvų naikina kardu 
ir ugnimi mūsų brolių turtų 
ir žmones. Daug sakoma ir 
apie rusų žiaurumų su Prūsų 
lietuviais. Apie vokiečius tai 
nėra ko ir sakyti. Jie nei 
nesislepia su savo užmany
mais. Viešai pasiskelbė, kad 
dūmais paleis Lietuvos so
džius ir miestelius. Vienas tik 
dalykas mums šiandienų aiš
kus. Lietuvai reikalinga pa
gelba. Atėjo pavasaris. Pra-

“ Ūkininkų ratelis”, mat superka 
linus su Utenos banka “pusiau”. 
Ligšiol bene už 5000 rub. Ir žy
dai turėjo brangiau mokėti. Tik 
tuo tarpu turi mažų rupeščiukų: 
linų instruktoriai sako, būk pras
tesnių linų j dirbtuvę neimu. O 
dar vartotojai, paskolos dr-ja, 
kareivių šeimynų 3 komitetai.

ŪKININKŲ VARGAI.
Jeznas, Trakų apskr. Mūsų 

apielinkėse žmonės per šių karę 
nukentėjo labiausia dėl pašaro. 
Daugelio ūkininkų rudenį buvo 
šušertas visas šienas, tai dabar 
begalo pakilo kaina pašarui: šie
no pūdui moka nuo 75 kap. ligi 
1 rub., ruginių šiaudų pūdui nuo 
40 kap. ligi 50 kap. ir dar nega
lima gauti pirkti. Pabėgėlių iš 
karės apimtųjų vietų mūsų apie
linkėse yra dikčiai, už tai valgo
mieji daiktai Jėzno miestelyje 
labai pabrango.

NELINKSMOS NAUJIENOS
LINKSMIEMS GIRTUOK

LIAMS.
Michigan valstija baigia įstoti 

•į eiles blaivų apskričių. Vien tik 
miesteliai gulintieji Michigan 
ežero apielinkėse dar užlaiko 
girtas įstaigas, bet ir tų skai
čius eina mažyn. Vasaros laiku 
daug privažiuoja į Michigan val
stijų iš didelių miestų žmonių ir 
ne tiek kvėpodavo grynu oru 
kiek, linksmai dainuodami, gar
bino svaigalus. Dabar jau rečiau 
pasitaikys panašūs linksmumai. 
Aplamai imant Michigan valstijoj 
jau randasi 45 apskričiai, iš ku
rių smuklės ir svaigalai išvyti.

SODIEČIŲ APŠVIETIMAS 
KĮLA.

Tirkšliai, Telšių apskr. Prie pat 
Liep. — Romnų geležinkelio tarp 
Mažeikių ir Ventos St. gludo 
nemaža, arti 6,000, Tirkšlių pa
rapija. Šiandien tirkšliškiai par-

NEBEIŠDUODA PASPORTŲ.
Jungtinių Valstijų valdžia nus

prendė neišduoti daugiaus pas- 
portų Amerikos piliečiams, no
rintiems važiuoti į Europų, pakol 
tenai neužsibaigs karė ir dyplo- 
matiški santykiai pagerės. Pas- 
portus galės gauti tik tie, kurie 
nurodys, kad turi svarbius rei
kalus Europoj.

..... , , . . .sitraukia bent 70 egz. įvairių
adės lauko darbai, o čia ne- j laitraMių ir 65 iv lei.
ra nei darbininkų, nei gyvu-, taigi stengiasi šiek-tiek iš-

nei sėklių. Neapdirbus , blaškyti sielos snaudulį, tirkšliš- i
laukų, — ne vienam kaimie
čiui, miestelėnui badas žiau
riai pažvelgs į akis. Atšilus 
orui, karės laukuose, kur ne
suspėta palaidoti užmuštųjų 
lavonų, pakils visokios ligos, 
reikės su jomis kovoti, ir čia 
reikės nemažai pakloti pini
go, darbo ir ištvermės.

Sulaukėme tik tiek rames
nių iš Europos padangių ži
nių, kad ten išpalengva pra
dedama kalbėti apie taikų. 
Pirmučiausia prabylo Austri
ja, kurių vidujiniai nesutiki
mai: revoliucija dėl bado ir 
nepakenčiamos karės sunke
nybės verčia pagalvoti, kad 
laikas būtų užbaigti skerdy
nes. Vokietija taip-pat, nors 
ir labai nežymiai išreiškia pa
geidavimų taikos, Turkija jau 
nno senai mano apie užbaigi
mu karės. Visoms toms vieš
patijoms karė davė savę ge
rai pajausti, daug vargo ir 
nelaimių joms suteikė. Ne ki
taip yra su Rusija, Anglija, 
Prancūzija ir kitomis viešpa
tijomis, laikas jau būtij joms 
visoms mesti iš rankų kardų, 
bet nenorima to daryti, pakol 
nepasieks savo tikslo. Geriau
siais taikos tarpininkais be
ne bus jau ir dabar apsireiškę 
badas ir vidujinis kiekvienos 
viešpatijos suirimas.

kius drūčiai sloginusi. Yra čia 
ir “Blaivybės” skyrius, kuris la
bai buvo nykus—dabar kiek pagę 
rėjo. Sumanyta buvo įsteigti ar
batinę, tečiau ligšiol dar nesuras
ta tam reikalui tinkamo namo.

NAUJOKŲ ĖMIMAS.
Kupiškis. Pas mus sausio mėn. 

ėmė naujokus. Susirinko daugy
bė naujokų ir kuo- ne visus priė
mė. Kai nebėra degtinės, tai nors 
ir tiek žmonių prisirinkus, nebu
vo nei trukšmo, nei peštynių. 
Pulkais vaikščiodami po miestų, 
naujokai dainavo. Dainuoti niekas 
nedraudė.

VILLOS KARIUOMENĖ 
SUMUŠTA.

AVashingtone gauta žinių, kad 
Carranzos kariuomenė sumušė 
Vilios šalininkus ties Los Ebenos, 
30 mylių į šiaurius nuo Loredo. 
1.100 Vilios kareivių užmušta ir 
1000 paimta nelaisvėn.

DRAUGAS

KALIFORNIJOS UNIVERSITE
TAS IR ŽMONIŲ SVEIKATA.

Dažniau ir dažniau amerikie
čių tarpe galima išgirsti nuomo
nės, kad daktarų pareiga nebū
tų vien gydymas ligonių, bet ap
saugojimas žmonių nuo sirgimo. 
Vietoj mokėti daktarams už gy
dymų, reikėtų jiems mokėti už 
užlaikymų žmonių geroj sveika
toj.

Keli metai atgal Harvardo unb 
versitetas ir technoligiškas Mas- 
saehusetts valstijos institutas 
atidarė mokslo kursus, duodan
čius teisės gauti laipsnį visuome
nės sveikatos srityje.

Kalifornijos universitetas pasi
ryžo tų patį įvykinti, kų Massa- 
chusetts valstijos moksliškos įstai 
gos turi jau įvedę. Šį užmany
mų iškėlė Kalifornijoj miręs d-ras 
George Frederick Remhardt, ku
ris giliai buvo įsitikinęs į nau
dingumų medicinos apsaugojimui 
žmonių sveikatos iš anksto.

Užbaigusieji žmonių sveikatos 
kursus turi plačią dirvų pasidar
bavimui dirbtuvių sanitariško 
stovio pagerinime, prižiūrėjime pie 
ninių, imigracijos reikaluose, 
tyrinėjime džumos ir tt.

kis, kuris* mano Amerikoje pasi
darbuoti tarpe lenkų, ir kitatau
čių, kad sukėlus Lenkijai užuo
jautų ir paraginus visus dėti au
kas nukentėjusiems nuo karės 
Lenkijos gyventojams.

IŠ

Baland. (Apr.) 15, 1915. N. 16

Sakramente į savo širdis ir iš
girsti senai jau negirdėtus savo 
prigimtoje kalboje pamokslus. 
Gerb. kun. Šimkevičius pasakė vi
so penkis gražius, ketančius kiek
vieno širdį augštyn prie Dievo 
pamokslus. Žmonelių ištroškusios 
širdis ilgai negirdėto Dievo žo
džio tikrai, pradžiugo, atsigaivi-I |FT|IV||| fiYVFNKMn n°’ Pasikė!ė artyn prie Dievo ir NILIUIIJJ U I i mIImRJ tapo pripiltos tikru ramumu. Ši 
trumpa kun. Šimkevičiaus misija 
ilgai pasiliks tbomasiečių atmin
tyje.

M. J. U.
AMERIKOJE.

MONTREAL, CANADA.

Laikai labai blogi, žmonės ne
dirba, vien tik atbalsis dejavi
mo girdėtis kad jau neturiu kų 
valgyti. Kaž-kų valgisiu? jau ir 
tarp mūsų tautiečių (lietuvių) 
dažnai girdėtis panašūs atbalsiai. 
Jeigu kas norėtumėte važiuoti į 
šį miestą, tai patarčiau ir pini
gų atsivesti, nes duonos už dyka 
mažai gaunama.

Vištytis.

anos B LIETUVOS.

DIDELĖS AUDROS. 
ATLANTIKE. '

New Yorke gauta telegramų

MOKESNIAI KYNIEČIAMS.
Kyniečių veikėjai Kalifornijoj 

sušaukė didelį kyniečių susirinki
mų San Francisco kyniečių .orga
nizacijos “The Chinese Six Com- 
panies” bute, kur buvo vienbal
siai nutarta, kad visi kyniečiai, 
gyvenantieji Jungtinėse Valsti
jose turi mokėti po 20 dolerių 
nuo ypatos mokesnių, kurie bus 
paskirti kovai su Japonų netei-

nuo Atlantiko pakrančių, kad singais iš kynų reikalavimais

PABĖGĖLIŲ REIKALAI.
“Lietuvių Draugijos dėl karės 

nukentėjusiems šelpti” komitetas 
nutarė steigti biurų kuriame bus 
surašinėjami iš karės pabėgėliai.

•Vilniaus blaivybės globa pasi
ėmė mokyti pabėgėlius siūti. Mo- 
tyties įduodamos siuvamos maši
nos.

Pabėgėlių vaikai priimami mo
kinties kai-kuriose Vilniaus mo
kyklose.

Gydymo ir maitinimo draugija 
plečia savo laikomos vaikų am
bulatorijos vėikimų. Nuo vasario 
23 d. ambulatorijoje priimami 
dykai gydyti ne tik pabėgėlių 
vaikai, bet ir suaugusieji pabėgė
liai ir atsargynių šeimynos. Ten- 
pat skiepijimą nuo raupų ir su
rašomi reikalingieji gydyties na
mie.

daugiau 100 žmonių žuvo išti- 
kosioj audroj Atlantiko vandeny
se, ir nuskendo keletas laivų.

Apie nuskendimų laivų praneša 
iš Naujosios Anglijos, Virginijos 
ir Georgijos.

Garlaivis “Prins Maurits” pri
gulintis Holandijos linijai nus
kendo ties Hatteros. Kitų žuvųr 
šių laivų vardų dar nesužinota.

ILLINOIS VALSTIJOJ BLAI
VYBĖ PLATINASI.

Illinois valstijos apskričiai: 
Franklin, Jasper ir Mirion prisi
dėjo prie skaičiaus sausų. Tokiuo 
būdu niinois valstijoj iš 102 
apskričių sausais yra 55.

Amerikoj randasi apie 900.000 
kynieeiij ir jeigu visi išpildys ta 
nutarimų tai susidės milžiniška 
suma pinigų,

Kyniečių tautiškos organizaci
jos vadas, d-ras Fong do Yon 
pažymi kad Amerikos kyniečiai 
prisibijo, jog Kynijos preziden
tas Youn Shi Kai galias sutikti 
japonų reikalavimus išpildyti. 
Amerikos kyniečiai žada pasiųs
ti kynijos .prezidentui peticijų, 
kurioje prašys, kad Kynija jo
kiuo būdu ^nenusileistų Japoni-

WESTVILLE, ILL

21 d. kovo, pagal Šv. Tėvo pa
liepimo buvo laikytos taikos pa
maldos netik šv. P. ir P. lietuvių 
parapijoj, bet ir airių bažnyčioj. 
Neprigulmingoje parapijoje ne
buvo neijokių pamaldų, turbūti 
pamiršo ar nežinojo, kad reikia 
laikyti pamaldas, pagal įsakimo 
šventojo Tėvo, (kadangi nepri-* 
gulmingoji bažnyčia nepriguli šv. 
Tėvui, tai jiems nereikėjo nei pa
miršti taikos maldos, nes jie nie
ko bendro su R. katalikų bažnyčia 
neturi, taigi ir maldos nekalbėjo. 
Red.) Lietuvių šv. Petro ir Povi
lo parapijos bažnyčių parapijonai 
gražiai atnaujino, kaip iš vir
šaus, taip ir iš vidaus.

4 ir 7 d, kovo buvo taikytos 
pamaldos už Lietuvų taip-pat bu
vo renkamos aukos nukentėju
siems nuo karės lietuviams

A. S. Vaitkus.

CASTLE SHANNON, PA.
Šis mažas anglių kasyklų mies

telis tunkso ant aprūkusio kalne
lio už kelių angliškų mylių nuo 
Pittsburgo, arba kitaip vadinamo 
“Smoky City”. Čia randas nema 
žas būrelis lietuvių. Užsilaikymas 
jų šiame bedarbės mete skurdus 
ir vargingas. Daugumas jų kaip 
tik gali pramisti. Gauna padirbti 
vos tik 2 ir 3 dienas savaitėje.

Nesenai pribuvo čia gerb. kun. 
J. Misius, ir aprūpino savo vien
genčius su velykinė išpažinčia 
Darbo turėjo net per dvi dieni 
nes šį kartų beveik visi čionyk
ščiai lietuviai prisiartino prie sa 
kramentų Metavonės ir tikro 
KŪNO ir KRAUJO VIEŠPA
TIES mūsų Jėzaus Kristaus.

U. J. M.

arba pasilinksminimų su išlaimė- 
jimais Lietuvių šv. Trejybės pa
rapijos naudai. Išrinko tam dar- 
)ui komitetų. Šį pavasarį, girdė
jau pradės statyti naujų baž
nyčių. Pas mūs jaunimas gerai 
darbuojasi, tik gaila, kad savo 
darbus slepia, retai kada pa
matysi organe kokių nors ko
respondenciją, nors rašytojų 
yra, bet kiti užimti kitais dar
bais, o kiti kažko bijosi, ypač 
merginos, nors jos daug kų ga
lėtų parašyti ir turi daugiaus 
laiko. Vyčiai ir Vytės prie .dar
bo, — rašykime kiek katras ga
lime, ar tai korespondencijas 
apie jaunimų ar taip kų iš lietu
vių gyvenimų.

Biznierus.

WORCESTER, MASS.
Gerb. kun. Jakaitis, rūpinda

masis apie AVorcesterio lietuvių 
doros pakėlimų ir jų išganymų,

Ifi MICHIGANO PAKRANTĖS.

Pennsylvanių apkeliavęs, lei
dausi per Rocbester, N. Y. ir 
Cleveland, O., ir net Chicago'je 
atsidūriau. Pirmas tai buvo ma
no šitame mieste atsilankymas 
todėl su didelė doma į viskų žiū
rėjau, tečiaus jis manės prie sa
vęs nepririšo. Chicago tai yra 
rinkius mažų miesčiukų, net tin
kamai uesujungtų, tik vienu var
du užvadintų. Namai menki, 
gatvės purvinos su duobėtais šąli 
takiais, dažnai prie gatvių matai 
kelis blokus užimančias balas, 
kuriose auga nendrės ir įvairios 
kitokios vandeninės žolės, oras 
sunkiai pakenčiamas, ypač neto
li “stock yardų” tai trumpas 
Chicagos aprašymas. Geroji Chi
cagos pusė tai yra tas, kad čio
nai lietuviai geriau gyvena negu 
kur kitur. Čionai jau daugelis

«|

jaa.

NAUJAS LIGONBŪTLS.
Miestų sąjunga paskyrė 110.- 

000 rublių pastatyti ligonbučini 
kareiviams Vilniuje, tas ligonbū 
tis skiriamas sergantiems limpa
momis' ligomis.

KUN. M. GUSTAITIS LAIMIN
GAI PAGRĮŽO LIETUVON.
Vilties 41 numeryje praneša

ma, kad mūsų gerbiamasis veikė
jas kun. M. Gustaitis laimingai 
pargrįžęs Lietuvon, ir apsigyve
no Vilniuje.

DRAUGIJŲ GYVENIMAS.
Utena. UMh. apskr. Vietos dr- 

jos dabar viena po kitai daro 
metinius susirinkimus. Vasario 
15 d. buvo moterų draugijos su
sirinkimas. Viena mergaitė mėgi
no skaityti referatėlį. Uždavinė
ta visokios rūšies klausimų. Pav., 
kam varpai? Delko žemės beria
ma ant nabašninko? iš kur kilo 
išpažintis ir t. p. Vasario 2 d. 
blaivininkai taip-pat padaro sa
vo krivulę, išsirinko valdybų, su 
tarė visur rašynėti, kad TTtėnoj 
gertuvių ir po karės nebeleistų. 
Pasigirta su arbatine, nanji na
riai priiminėta. Sausio 25 d. bu
vo parapijos susirinkimas. Pas
kelbta apyskaita. Išsirinkta komi
tetas parapijos namams prižiūrė
ti. Namai atsiėję arti 6000 rub
lių, skolos-gi turima pusketvirto 
tūkstančio. Visųgeriausia sukas

‘LIETUVIŲ DRAUGIJOS” 
VEIKIMO.

. Gauta iš Brooklyno nuo Lietu
vių Kliubo 200 r. kadangi šiuo 
laiku Vilniuje ypač Antakalnio 
priemestyj, apsigyveno virš dvie
jų tūkstančių lietuvių pabėgėlių 
nutarta prašyti Vilniaus vysku
pijos valdytojo paskirti lietu
viams šv. Petro bažnyčioj pa
maldas. Tuo tikslu ingaliuota 
kan. Olšauskis ir p. P. Leonas.

5,000 RUB. “LIETUVIŲ 
DRAUGIJAI”.

Lietuvių Draugijai Vilniuje te
legrafu atsiuntė 5.000 rublių dėl 
karės nukentėjusiems sušelpti 
visos Rusijos žemietijų ir miestų 
Sąjunga. Maskvos tarnautojų ko
mitetas tai pačiai dr-jai atsiuntė 
1.000 rublių, kuriuos išrūpino p. 
Naruševičius,

TAUTOS FONDO AUKA.
Lietuvių Draugija dėl karės nu- 

jiukentėjhaiems šelpti gavo iš 
Amerikos Tautos Fondo aukų.

GELEŽINKELIO KOMPANIJA 
NUBAUSTA.

Federalis Trenton, N. J. teisė
jas Relistab nubaudė Central 
Railroad kompanijų iš New Jer- 
gey 200.000 dolerių už davinėji- 
raų nuošimčių prekybos ir pra
monės įstaigoms, apmokant per
siuntimo prekių kaituR. Tas prie
šinasi federaliams įstatams.

ROOSEVELTAS GRĮŽTA PRIE 
REPUBLIKONŲ.

Republikonų partijos įsigalėji
mas Jungtinėse Valstijose žymiai 
pašoko paskutiniu laiku. Buvusis 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Rooseveltas, permatydamas, kad 
progresistų partijos intekmė bai
giasi ir jokios vilties nebėra, kad 
ji kada nors pakiltų, žada sugrįž
ti prie republikonų partijos, arba 
paremti jos veikimų.

Hooseveltas-pripažįsta, kad da
bartinis Jungtinių valstijų pre
zidentas Wilsonas, demokratas ir 
.sekretorius Bryanas neatsako 
savo veikimu Amerikos politikoj 
ir jie sekančiuose rinkimuose ne
turėtų būti išrinkti į ša
lies valdytojus, nes tai 
išeitų Jungtinių Valstijų 
politikos nenaudai. Republikonai 
negalės iškelti ir Tafto kandida
tūros į prezidentus, nes pastara
sis yra didžiausiu Roosevelto 
priešu. Greičiaus republikonų 
kandidatais bus Willam Boines 
iš New Yorko arba Bries Penrose 
iš Pensylvanijos.

Rooseveltas yra dideliu priešų 
dabartinės Administracijos, jam 
nepatinka būdas vedimo santy
kiu su Europos kariaujančiomis 
viešpatijomis ir sn Meksika.

Dabartiniu laiku Rooseveltas 
.užmezgė draugiškus santykius su 
republikonų lyderiais, su kuriais 
jis buvo susikivirčijęs 1912 me
tais.

Žinios apie Roosevelto grįži
mų į republikonų partijų sukėlė 
didelį džiaugsmų republikonų 
tarpe. Demokratai ligšiol džiau
gėsi, kad republikonų partijai 
suskilus jiems pasiseks išlahnėti 
ir ateinančiuose rinkimuose pre
zidento ir kitų valdininkų. Bet 
dabar Rooseveltui susitaikius su 
republikpnais, demokratų padėji
mas irriežtjri nersimainė. Nėra 
abejonės, kad repnblikosai pa
remti tokio žymaus veikėjo! 
kaip kad yra Rooseveltas, iš- 
laimės būsiančiuose prezidento 
rinkimuose.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ
LAIVYNAS.

Buvo laikai, kada Jungtinių 
Valstijų laivynas užėmė antrų 
vietų tarp viso pasaulių viešpa
tijų laivynų. Dabartiniu laiku 
Jungtinių Valstijų laivynas skai
tos pagal skaitlingumo ir galin
gumo trečioje vietoje. Neužilgo 
gal sulauksime, kad Jungtinių 
Valstijų laivynas pasitenkins ir 
ketvirta vieta pasaulio laivynų 
skaičiuje, ypač tas greit galės 
įvykti jeigu Jungt. Valst. kon
gresas bus ir toliaus priešingu 
padidinti ir pagerinti laivynų.

Jungtinių Valstijų laivyno per- 
sonalos yra puikiai apmokintas 
ir sumaniai išauklėtas, viena 
tik yda, kuri Jungtinių Valsti
jų laivyno veiklumų sulaiko, tai 
kongreso visokie aprubežiavimai, 
kurie neretai yra piešingi pa
prasčiausioms laivyno taisyk
lėms.

Pamatu dabartinio laivyno vi
sur skaitosi kariškieji laivai, ku
rie visai skiriasi nuo tų laivų, 
kokiuos Jungtinės Valstijos var
tojo laike karės su Ispanija. 
Jungtinės Valstijos turi 33 lai
vus pirmo laipsnio, likusieji 24 
laivai yra menkesni, jie dar Is
panijos karėje buvo vartojami 
ir visai netinka prie dabartinio 
karės vedimo.

Generalė laivyno valdyba dar 
1903 metai^ padavė sumanymų 
kasmet pastatyti du karišku lai
vu ir keletą laivų kitokios rų
šies.

Kas metai tas sumanymas yra 
perstatomas Kongresui, kuris 
kaip kada užtvirtina pastatyti 
vienų naujų laivų, kaip kada at
sisako.
. Kongresas, nesuprasdamas, kad 
laivynas reikalauja nuolatinio 
pagerinimo ir padidinimo, prisi
deda prie Jungtinių Valstijų lai
vyno puolimo.

WALLIGFORD, CONN.

Pasidarbavus 147 kp. S. L. R. 
K. A. 20 d. kovo buvo surengtos 
prakalbos lietuvių dienai pami
nėti. Susirinko beveik visi lietu
viai, kurių čia randasi 14 šeimy
nų ir du kart tiek pavienių.

Kalbėjo p. J. Riktoraitis iš Wa- 
terburio, Conn. Kalbėjo iš dviejų 
atvejų: apie vargingų Lietuvos 
padėjimą, ragindamas paaukoti 
kiek jos sušelpimui, ir apie S. L. 
R. K. A. reikalus ragindamas ra
šyties.

Pertraukose buvo deklemacijos. 
Geriausiai atsižymėjo M. Jokiniu- 
tė, kuri tikrai patenkino susirin
kusius.

Surinkta nukentėjusiems dėl 
karės apie $18 aukų. O. Keršienė 
paaukojo rankoms gražiai nu- 
megstų staltiesę, kuri buvo leidžia 
ma ant išlaimėjimo. Iš to surink
ta $13.00. Išviso susirinko $30.60 
kuriuos pasiuntė Tautos Fondo 
kasininkui Vaišnorai.
, Tariame nuoširdų ačiū p. J. 
Riktoeaičiui kuris netik nereika
lavo atlyginimo už sugaištį, bet 
nei už kelionės lėšas.

A. K—čia.

PADEREVSKIS VAŽIUOJA 

AMERIKON.

Iš Liverpool ant “Adriatic” 
.laivo važiuoja Amerikon garsu* 
lenkų muzikas Ignas Padereva-

kaip praeisiais metais, taip ir 
šiais gavėnėje parengė dviejas | lietuvių turi savo net ir gana 

[didelės nuosavybės ir gana gerai 
jau yra prasigyvenę. Gal net vie
nybė jų tarpe, kas žin ar nebus 
didesnė kaip kitose vietose, bet 
vaidų ir pavydo ir jiems netrūk
sta. Meilės jų tarpe gal mažiau 
nei kur kitur. Indomių prasmę 
čia ' turi parapijonas. Čionai jie 
dalyjas j obivatelius, daktarus, 
advokatus, biznierius ir parapi- 

Obivatelis jų prasmėje 
reiškia namo savininkų, parapi- 
jonas-gi tai paprastas žmogus

rekolekcijas, vienas moterims, o 
antras vyrams po 5 dienas. Pats, 
būdamas uolus Dievo vindar- 

darbininkas, sakydavo pa-zio
mokslus, skaitydavo apmųsti- 
mus, o išpažinčių klausymui pa
kvietė kaimynus. Ant moterų 
rekolekcijų pribuvo kunigai: 
Urbonavičia, Krasnickas, Meš 
kauskis, Vasiliauskas. Vienų mo-1 
terų ir merginų prisirenkdavo Jonl,s 
pilnutėlė bažnyčia klausyti pa- 
mokynimų, ir apmąstymų. Gali

WEST LYNN, MASS.

Kaip matosi tai pas mus ap- 
švieta taip-pat ne ant paskutinio 
laipsnio stovi. Žmonėliai pradeda 
sųprotauti, apie apšvietimų ir to
kiuo būdu kur tik pateksi į pažan 
gesnę katalikiškų grintelę, tuoj 
pamatysi ant stalo begulint dorų 
laikraštį. Būdavo nueik į taip va
dinamų pirmeivių namus, tai 
tuoj pamatysi įvairius cicilikų 
šlainštns, prie tų šlamštų būda
vo ir bačkutė. Ištikro ar gi mes 
neturime dorų laikraščių, argi 
mums trūksta prakilnių ir idea
liškų organisacijų, kurias pri
valėtume palaikyti nors centais 
ir darbais ir į kuries mes turėtu
me susispiesti visi ir svarstyti 
savus reikalus, ydant atsikratyti 
nuo šmeižikų.

Ekmenupelis.

ma buvo su džiaugsmu patirti, i darbininkas, jokios savasties ne 
kad dar mūsų moterėlių ir mer-1turintis. Kaunietis ir šuva įeis 
ginų širdyse neužgeso tikėjimas
ir Dievo meilė. Su atida ir su 
ašaromis akyse klausydavo iš
ganingų pamokymų ir apmąsti- 
mų, o jau su išpažinčia tai atsi
kartodavo Lietuvos scenos: nes 
apšiausdavo klausyklas dviejo- 
mis, trimis eilėmis, kad grūste 
grudėsi, o kunigai net iki 12 
vai. nakties klansė. Per antras 
rekolekcijas vyrų būdavo daug 
mažiaus. Mat daugiaus skaito 
bedieviškų laikraščių, ir dau
giaus prisisėmę bedievys
tės purvų, kurių dar ne nori iš 
savo širdies išmesti. Bet ir tai 
malonu buvo pastebėti, kad ir 
vyrai, panarinti gerų moterų 
pavyzdžių skubino savo senų me
tinį nuodėmių kailį, numesti, nuo 
savęs, o apsivilkti nauju Dievo 
malonės rubu. Ačiū Dievui, bu
vo tokių kurie net keletą metų 
nebuvę išpažinties, kaip pasa
kojo žmones, paliko nuodėmių 
kelį ir sugrįžo ant tiesos kelio, 
vedančio prie laikinės ir am
žinos laimės.

Duotu tai Dievas tokiems 
stiprybės, kad ne grįžtų prie se
no kelio.

Jei rekolekcijos daug gerų 
vaisių išduodu Lietuvoje, Jkur 
dar žmonės nėra taip sugedę, 
tai kų besakyti apie Ameriką; 
todėl geistina būtų kad visose 
parapijose būtų rengiamos re
kolekcijos, o kaimynai skubin
tus su dvasišką pagelba vieni 
kitiems.

Kaimynas.

. THOMAS, W. VA.

Kovo 16-tų atsilankė čia gerb 
kun. A. Šimkevičius iŠ Pit- 
taburgh, Pa. aprūpinti čionyk
ščius lietuvius velykinė iftpažin- 
čia. Išbūva tris dienas. Žmonių 
per visas tris dienas prisirinkda
vo pilna bažnytėlė, kur jie galėjo 
dievobaimingai išklausyti šv. Mi 
šių, prieiti išpažinties, priimti 
savo Išganytojų Švenčiausiame

? HARTFORD, CONN.
Kovos 21 d. 1915 m. Lietuvos 

Vyčių 6-tos kuopos buvo mėne
sinis susirinkimas. Tas susirinki
mas buvo gana naudingas, nes 
prisirašė nemažai naujų narių, 
taip-pat buvo daug, gana svar
bių nutarimų; kai-kuriuos čia pa
duosiu :

1. ) Vyčiai matydami, kad va
sarų jau netoli sutarė pasidaryti 
savo estradų. P. Tareilos ūkinin
kai duoda vietų ant savo žemės. 
Taigi jei išsipildis, tai Vyčiams 
jau nereiks samdyti nuo kitų 
daržo piknikams, bet turės savo, 
ir galės žaisti tyrame ore.

2. ) Taip-pat matydami reikalo 
svarbumų nutarė surengti f ė rus

tai du visiškai sau svetimu. Taip 
bent yra miesto dalyje Bridgeport 
vadinamoje. Viename tik jie su
tinka : kožnas nori valdyti, o ne
būti valdomu. Ant tautiškos dir
vos Cbicagicčiai darbuojasi pa
vyzdingai.

Teko man būti taipgi ir lie
tuviškame teatre. Iš Cicero lietu
viškų dr-stė vaidino “Genovai
tę” šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Aktoriai veikė gana gerai, 
ypač Golis ir Genovaitė, bet rei
kia juos papeikti už tai, kad 
antraktus darė labai ilgus ir pub
liką privertė labai nuobodauti. 
Publikos buvo nedaug o ir toji 
užsilaikė gana papeiktinai. Ma
tomai teatro nesupranta.

-Apleidęs Chicago, III., leidausi 
per Kenosha, Racine į Milwau- 
kee, Wis., bet nieko čionai svar
baus nepatėmijęs, apsistojau net 
Sheboygan, W»., ketindamas 
čionai kiek ilgiau pabūti. She
boygan tai yra miestelis turintys 
suviršum 30,000 gyventojų ant 
paties kranto Michigan ežero. 
Namai jo yra pasislėpę medžio
ne taip kad visas miestas išrodo 
parku. Jo gatvės tai gražios 
Parko Alėjos, lietuvių čionai yra 
apie 200 šeimynų. Dirbą dau
giausia kėdžių dirbtuvėse. Dar
bas lengvaR. Pragyvenimas pigus 
todėl čionai, norint lietuviai dar 
neseniai apsigyveno, nes prieš 
12 metų buvo jų vos apie 15 šei
mynų, dabar jau daugelis turi 
savo nuosavus namus. Tečiauą 
vertelgų, išėmus 9 saliūninin-i 
kus, nėra nei vieno. Lietuviška 
parapija dar čionai nesenai užsi
dėjus, bet jau turi gražioje 
vietoje gana gražių medinę baž
nyčių ir klebonijų. Po bažnyčia 
yra svetainė. Aplinkui dar yra 
diktas plotas liuosos žemės. Prie 
šitos parapijos priklauso ir kitas 
mieščiukas, Port Washingt«n, 
Wis. Tenai lietuvių yra apie 70 
šeimynų. Turi savo mažų bažny
čiukę ir aplinkui didelį gabalų, 
žemės. Kunigas iš Sheboygan nu
važiuoja tenai du kartu į mėne
sį.

Balandžio 5 dienų Sheboygan’e 
buvo lietuviškas vakaras “Biru
tės” Draugystė vaidino “Geno
vaitę”. Žinoma buvau pažiūrėti 
ir to nesigailiu. Aktoriai, du ar 
tris išėmus, vaidino dar pirmų 
sykį, bet atliko viską gana gersi.



DRAUGUįĮ REIKALAI.
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pinuiuinkus.l)r. A. K. liutkaiis- 
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
III.

Raštininkas Adv. A. A. Slakis,
3255 So. llalsted st., Chieago, III.

Iždiniukas B. Vaišnora, 1514 
Carson st., S. S., Pittsbnrgh, Pa.

Iždo Globėjai i
Kun. F;-Kemėšis, 717 W. 18th 

st., Chieago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 \Yus- 

hington st., Nonvood, Mass.

Susiv. Liet. R.Kat. Am. 
valdybos antrašai:

Prezidentas: K. J. Kruiinskas,
59 Ten Eych et., Brooklyn, N. Y.

Vice-prezidentae: J. Riktorai 
tie, 91 Congress avė., Waterbary,
Conn.

Sekretorių#: J. S Vaoiliaaakaa,
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kaeierius: Pranas Burba, 4M-! ja7k"“““at’.
68 Main it, Edwardsviile King 1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407 
•ton, Pa.

Knygius: Kun. J. InSnra, P.
O. Freeland, Pa.

Dvasiškas Vadovas: Kan. J 
Jakaitis, 41 Providence st., Wor- 
oester, Mass.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st,

Wilkee Barre, Pa.
V. Lukoievifiia, P. O. Minersville,

Melrose Park, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jaainskas, 

1300 KF. Charles avė., Mayvrood, 111.
Finansų rast. A. Samalionis Box 593 

Melrose Park, 111.
Kusiniukas J. Stcfonkcvičia, 5001 

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas treviay ncdėl- 

dieni kiekvieno mėnesio, pirnu} vai. 
po piety J. VVaichiūfio svetainėje. 2018 
Lake st., kumpas 21 gatv. Melrose 
Park, fll.

ŠVENTO ANTANO DRAUGUOS, 
WAUKEGAN, ll.L VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkas: Steponas Koliotis,

1344 So. .Jackson Str.
Pagelbininkas, Kazimieras Burba,

1416 So. Park Avo.
Protokolų raštininkas, Antanu

Samoška, 1338 Sheridan Road.
Finansų raštininkas, Jronimas She

mulinas, 712 — 8th Str.
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327

So. Victoria Str.
Kasos globėjai:
Juozapas Skuldziskis, 1112 — lOth

Str.
Raimunda Rulevižia, 1330 Bo.

So. Park Avė.
2. Maršalka, Antanu Didjurgis, 

1327 So. Park Avė.

sirasvti kviečiami.
Kuopos valdyba.

' Wanamie, Pa. 75 kp, laikys ber- 
taininį susirinkimų 18 d. balandžio, 
12:30 vai. po pietų, parapijos mo
kykloje. Visi nariai ateikite ir nau
jų atsiveskite.

j. A. Lietuvninkas, rast.

JJemice, Pa. 91 kp. laikys bertaini
nį susirinkimų 18 d. balandžio 1 vai. 
po pietų senoje parapijos svetainėje. 
Svetainė bus atvira ir mokesnis pri- 
imuinos nuo 12 vai. .

Juozas B. šaliūnas, raštin.

Chicago, III, 15 kp. laikys bertaini
nį susirinkimų 18 d. balandžio 1 vul. 
po pietų, šv. Jurgio parapijos svetai
nėje. Visi nariai turi būtinai susirink
ti ir naujų atsivesti.

G. S. Žakas, rašt.

Waterbury, Conn. 107 kp. turės ber
taininį susirinkimų 18 d. balandžio 1 
vai. po pietų senojoj svetainėj. Visus 
kviečiame atsilankyti.

K. Pranulis, raštin.

We8tville, III. 94 kp. turės bertai
ninį susirinkimų 18 d. balandžio 1 
vai. po pietų. Visi nariai ir norintieji 
prisirašyti kviečiame susirinkti. Įsto
jimo mokesnis tebėra pigesnės, nau
dokitės proga.

A. S. Vaitkus, rašt

D-H A U JOJUS

Velykų
Dovana

Nčra geresnes dovanos tavo gi

minėms Lietuvoje, kaip pasiunti

mas jiems keikta rublių pavasa

rio reikalams.

Pinigai nueina saugiai ir greitai siunčiant per 
“DRAUGO” Adminisraciją. Tavo giminės ken- 
čiadidį skurdą. Sušelpk juos, pasiųsdamas ke
letą rublių.

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.05 100 rub. UŽ $49.00
20 »# »» $9.95 200 „ # > $98.00
30 .»• »» $14.90 300 ,, »» ’- $147.00
40 »> »» $19.80 400 „ 1 9 $196.00
50 »» #» $24.70 500 ,, 9 9 $245.00
75 »» »» $36.75 1000 # » $49000.

‘S- 

Miklu,

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS. 
BOCKFOED, ILL. VALDYBOS AD

RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras 

1025 S. Main St. _
Vice-pirmininkas Mikolas Jankevi- 

čia, 1614 15th St.
Protokolų raštininkas, Jonas J. 

Merfaitis, 1530 S, Vest St.
Finansų raštininkas ir Iždininkes 

Povilas P. Petrėnas, 430 Island avė.
Iždo globėjai: Jonas Žlibinąs, 1129 

S. Cburch St.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island 

av.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 

S. IVest St., ir Izidorius Koinza.

Bvsnto Juozapo Draugijos, Sheboygan, 
Wls., valdybos adresai: 

Pirmininku: Daugirda Pranu, 214
0. River et.

Pagelbininkas, Skeris Antanu, #09
Indiana avė.

L Sekretorius Stankns Antanu,
1414 Naw York avo. 

t. Sekretorius Rutkausku Juozas, 
Kasu globėjai :
Marenlaitis Antanas, 1839 S. 14th st. 
Kučauskas Andrius, 1623% Indiana

nvo.
Maftalka, Karosu Juozu, #14 Clara 

avs.
Kasininku Balčius Jnozu #1#

Dilingham ava.

DRAUGYSTĖ 8V. JURGIO 
VIO, NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant at.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Verseckas, 1184 

IVashington st.
Fin. Rašt. V. Sereika, 568 Pleasant 

et.
Iždin bakas Y- Kavaliauskas, S2 

Btaravant avė.
Iždo globėjai: K. Spriridavišla, 

1025 Vashington st.
8. A itkauskas, 1038 Washingto> at.

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravaat 
avė.,
DRAUGYSTĖS 8V. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

SYBĖ.
Prez.' Ig. Liekavičia, 1930 S. Union 

• V8.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. 

19th PI.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 at
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718 

W. 15th st.
Kasininkas Ant. Leknickis, 1739 

So Halsted at.
Maršalka Petras Augustinas 712

W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienį 

kiekvieno mėnesio 1 vai. pa pietų 
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj, 
18 ir Union gatvės.

S. L R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

Chicago, IU. 39-ta kuopa laikys ber
taininį susirinkimą, 18 d. balandžio, 
3 vai. po pietą Ellis svetainėje, 5728 
S. State gatv.

Kviečiame visus narius pribūti mi- 
nėtan susirinkiman, nes be kitų svar
bią reikalų bus renkamas delegatas 
§0-atn seimni.

A. J. Sutkus, raštin.

Bentleyville, Pa. 92 kp. laikys 2 ber 
aihinį susirinkimų 18 d. balandžio, 

tuojau po sumai bažnytinėj svetai
nėje. Visi kviečiami susirinkti ir už
mokėti mokesnius. Bus svarstyta apie 
įsteigimą knygyno ir daug kitų da
lyką.

J. Kižis, rašt.

Duųuesne, Pa. 102 kp. laikys bertai- 
nį susirinkimą 18 d. balandžio 2 vai. 
Hometead, Pa., pobažnytinėje salėj. 
Malonėkite visi nariai susirinkti ir už
simokėti prigulinčius mokesnius, 
naują narių atsiverkite.

B. Jakubauskas, rašt.

Youngstown, Ohio. 63 kp. laikys 
bertaininį susirinkimą 18 d. balandžio 
4 vai. po pietų vokiečių salėje. Kaip 
seni nariai taip ir norintieji prisira
šyti kviečiami skaitlingai atsilankyt.

H. Griksuskas, rašt.

Reading, Ra. 49 kp. laikys antrų 
bertaininį susirinkimą, 18 d. bal. 2 
vai. po pietų pas kuopos raštininką, 
A. Jakučonį. Meldžiu visus susirinkti, 
užsimokėti.

A. Jakučionis, rašt.

Mt. Carinei, Pa. 47 kp. turės, su
sirinkimą, 18 d. balandžio, po sumai 
parapijinėj mokykloj.

S, Petruškevičius, rašt.
DRAUGYSTĖ *V. MYKOLO AMTA- 
MIOLO, COLLINBVILLE, UJU

Prezidentas Juozas Gndeliauskas, 
239 Hesperin st.

Vice-prezidentas V. Murauskas, 245 
Seminary str.

Prokolą Raštininkas, P. Pranaitis, 
431 Spring str.

Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916 
High str.

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas, 
419 So. Clinton str.

Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vandelia str. 

Rinkėjai Antanas • Gudeliauskas,
661 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Hesperia str.

Metiniai susirinkimai atsibūna 2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket 
vergų liepos, Paprasti susirinkimai 
atsibūna, kas 2 ir 4 ketvergą kiek 
vieno mėnesio.

Seranton, Pa. 18 balandžio, 30-ta kp. 
turės savo bertaininį susirinkimų 

toj po sumai, bažnytiniam skiepe 
Privalo kiekvienas narys atsilankyt, 
nžsimokėt savo duoklę, dalvvaut nu- 
tarymuose ir delegatą rinkime. 83 
kuopa yra kviečiama taip-pat daly- 
vaut ir svarstyti seimo rengimų. 
Nauji narini maloniai bus priimami.

A. Sodeika, rašt.

Ellzabeth, N. J. 3 kp. laikys bertai- 
taininį susirinkimą, 21 d. balandžio 
7:30 vai. vak. bažnytinėj salėj. Kvie
čiami visi nariai pribūt, užsimokėti.

Ig. Balčiūnas, rast.

NEKALTO PSASID. PAN. 8V. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD-

M1NI8TRACUA:
Pirmininkė — Ona Vaailintė, 1849 

So. Lincoln 8str., Wankegan, III.
Vice-pirminlnkė — Anastazija Pa 

vilkykė, 1349 So. Park are., Wanke 
gan, m.

Protok. rašt. Antanina Kasilians 
klotė, 1345 So. Park avė., Waukegan, 
Hl.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardans 
kaltė, 1221 Victoria at., Wankegan, 
m.

Kasininkė — Marijona Zeleatakin- 
tė, 1320 So. Lincola at., Waukegan, 
IU.

Braddock, Pa, 105 kp. turės susi
rinkimų balandžio 18 d. 3 vai. po 
pietą pas sekretorių K. Jokūbaitį 822 
\Vashington str. Visus kviečiame su
sirinkti.

K. Jokūbaitis, rašt.

Lee Park, Pa. 153 kp. laikys susi 
rinkimą nedėlioj 18 d. balandžio 3 
vai po pietą paprastoje vietoje.

Al. Cerbauskis, rašt.

Shenandoah. Pa. 40 kp. laikys sn- 
sirinkimą 18 d. balandžio, 1 vai. po 
pietą bažnytinėj (svetainėje. Visus 
kviečiame susirinkti.

P. Karavojus, rašt.

DRAUGYSTĖS ŽV. JONO KRIKftTY 
TOJAUS, MELROSE PARK, ILL. 

VALDYBA:
Pirmininkas ,T. žvirblis, Bot 595 

Melrose Park, III,
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Box 151

New Brltatn, Conn. 109 kp. laikys 
susirinkimų 18 d. balandžio 2 vai. po 
pietą, bažnyčios svetainėje. Visi kvie
čiami.

▼. Budickas, rašt.

Norceeter, Mass. 98 kp. laikva ant
rų bertaininį susirinkimų balandžio 
18 d. tuojau po sumai, bažnyčios sve
tainėje. Visi nariai ir norintieji pri-

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga 

— žmogaus geriausias draugas’’. Bet 
svarbu, kad draugas —' knyga ‘būtų 
gera ir suteiktą skaitytojui nau
dų. Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Twistas’’. Parašyta 
žinomo anglą rašytojo Charles 
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono 
Kmito. Vertikas savo darbą atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniųjų gy
venimo pusę, parodo visų skurdų ir 
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čių skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožą, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygų susidedanti iš 
52 skyrių ir 5^0 puslapių. Atspausta 
aiškiai ant geros popieros. Kaina 
tik. ...................................................... $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Twistų’’ yra “Huekleberry Finnas’’ 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo Mark Tvain ’o, ir 
versta iš anglą lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Rini
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragedijų, taip Huekleberry 
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo 
pusę. Vertikas taip taip puikiai suge- 
bia perkelti skaitytojų į aprašomas 
vietas, taip reališkai perstato Huckle- 
berry ir jo neatskirimų draugų Tarną 
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių 

11 draugų keliones ir nekartą nusijuoks 
iš jų prietikių.

Nemažiau patiks ir juodukas Dži- 
mas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6*^X8% colių talpina 
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius. 
Kaina su nusiuntimu .......................... 75

Tikras malonumas skaitytojui ir 
papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė šv. 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
mierų galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) Sv. Kažimiero gy
venimas » jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Sv. Kazi
mieras jaunomenės idealas. Parašė 
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr. 
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv. 
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai 
apibūdindamas savo tėmų. 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. 
Mirai, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarų. Bijok ir saugo 
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedi e 
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai 
stphę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laikų ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komu
nija. Meldingumas į šv. Mariją Panų ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek tyra nuodėmių. Kaina .5 

Ar Kristus turžjo brolių ir seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimų viršminėtoj knygutėje.
Kaina .............»...<..............................S
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Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 

kaina gali greitai pakilti ir tada mes tdresi- 
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 
laišku atsiųskite į “Draugo” redakciją žemiau padėtu 
adi e su. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pr? tesime 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.
V. 46th Street, Chicajo, 111,

Norintiems atsilankyt ypatiškai, Pinigų Siuntimo
Skyrius atviras nuo 2 po pietų iki 9 vai. vakaro.

Mažiną darbas Sienoms lentos Stogai lentos

Archer Lumber Co.
34th Street Ir Archer Avė.

Netoli Robey Street • •

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

Telephone Drover 6300

MOTERYS! DABOKITE SAVO 
SVEIKATĄ!

Skalbėnių prosinimas yra sunkus darbas. 
Tikrai sunku ir nesveika išstovėti kelias va
landas, kadų pečiaus šiluma tave kaitina. 
Šiluma ir garas moterų sveikatai labai ken
kia. Kad išvengus nesveikatos ir galvos 
skaudėjimo, pamėgink prosų “Imperial“, 
su kurių laike dviejų valandų suprosuosi 
visos savaitės skalbinius ir nesijausi nuvar
gus. Neskaudės tau nei galvų, nei pečiai, nei 
kojos. Ir sutaupyti galėsi nemažai. Kuras su- 
šildimas pečiaus, kad užkaistu prosą, kai
nuoja 30 c., į savaitę, $15.00 į metus. Gazi- 
nio proso vartojimas atseina 18 c. valandai. 
Elekros prosas apsieina 26 c., vienam tik pro 
ginimui. Sušildimas^gi mūsų “Imperial’J, pro
so kainuoja 2 c. visos savaitės skalbiniams 
išprosuoti. “Imperial“ prosas gvarantuo- 
jamas. Fabrikos gvaranciją prisiunčiame su 
kiekviena prosą. "Imperial” prosas kainuo
ja tiktai $4.00. Duodame išmėginti dykai. 
Pasiųsk mums savo adresų, o mes tau prisiu
sime expresu pasižiūrėjimui ir išmėginimui. 
Jei nepatiks, sugrąžink mums laike 2 sa
vaičių, o mes jums sugrąžiname visus pini
gus. Kas, gyvenų Chicagoje, tas gali asme
niškai mus atlankyti, o mes ^od£»me « 

li.iikrnsimc kaip reikia užšildyti ir tt. 
“Imperial“ prosas yra tikras ?a!^^nto^S 
moterų darbo, sutaupmto.ms Pinigų » 
katos Kuri moteris nors s'ki yra m g

.u P'”“, “i,”"
kius pinigus neims } rankas kitokios 

Rašyk šiandieną:
NEW ERA SALES CO.,

R. Mulevičius Wpr.
2118 Wezt 55th et., CHICAGO, ILL.

NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA ORGANIZUOJAMA.

Žemdirbystės studento, Rusk, Coun- 
ty V’isconsinoje. Vieta yra parinkta 
netoli upelio ir nuolaidžiose vieto
se, apie tris mylės nuo mokyklos ir 
nuo 5 iki 8 mylių tolumo nuo mieste
lio, kuriame yra dvi medžių išdirbvs- 
tės dirbtuvėlės. Žiema darbų galima 
gauti miškuose ir dirbtuvėse.

Tegu bus suprantama skaitytojui 
kad žemė yra kelmynas, nukirptas 
miškas ir vietomis kada tai išdegęs. 
Vietomis yra nesunkus išvalymas ir 
dar yra tokių vietų kur medžiais užsi
mokės už išvalymų. Yra tokių vietų, 
kur reikalaus sunkaus darbo. Bet iš
dirbus, išvalius — geresnioe že
mės yra Sunku rasti. Pre
kės yra nuo $15 iki $18 už akrų. Rei
kalaujama vieno ketvirtdalio įmokėti 
iš karto. Pirmiau rašyk laiškų, kad 
-dažinotumetė gerai apie vertę žemės 
kol važiuosite apžiūrėti. (

Antrašas:
D. >. PRATAKAS,

437 W. Dayton at., Madison, Wis.

Ieškau savo draugų Konstantino 
Antanavičiaus ir Izidoriaus fitupu 
rio. Jie paeina iš Kauno gub. Šiaulių 
{pavieto, Kuršėnų valsčiaus, Pušel 
nlo viensėdžio. Pirmiau gyveno Bos 
ton, Mass. Mano adresas:

AnUnaa Baltrušaitis 
P. O. Box 35, Lewiston, Me.

Jo šventenybės Popiežiaus Benedikto XV Santaikos Malda
Išgązdinti baisenybių karės, kuri naikina žmonės ir tautas, mes kreipia
mės, o, Jėzau, i Tavo mylimiauRią Širdį, kaipo musų paskutinę viltį. O, 
Mielaširdingas Dieve, au ataromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitąbai 
Šią bausmę; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die
višką pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp 
žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė 
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, buri taip baisi 
didžiausia neapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomoskaičiaus mo 
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei 
mynų, nuo kurių atimti tėvai; •*asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai 
kinimas ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mus, panaikink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos; Tu. Ku
ris liejai savo brangų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, vėl sutaikink 
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados šaukiant A- 
paštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais 
mieiaširdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teik kis išgir
sti musų ištikimas maldas ir sugražink pasauliui santaiką ir ramybę. Ir 
Tu, o, švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir 
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915

Tas didelis su 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 “Draugo” Re
dakciją.

1800 W. 46fh Street
CHICAGO, ILL.

Faktai apie “Imperial“ 
prosų.

l.Sverių tiktai 5% Bva- 
ro, nikeliuota.

2. Gali prosvti kiekvie- 
nioje vietoje, nes užkaista 
pati per savę.

3. Jokių ekspliozijų ne
galia buti. ,

4. Visos šeimynos bal. - 
nių suprosavima kainuoja 
pora centų.

6. Užlaiko vienoda ši
lumą laike prosavimo.

7. Proso rankelė neįkais
ta. rankų nedegina. _

8. Lengvai užkunama. 
negenda, užtikrinta.

9. Galima ant jos išsi- i 
virti arbatos bei kavos.

10. Sutaupo laikų, darbų, 
sveikatų ir pinigus.

FARMA PIGI FARMA
Didžiausioj Lietuviij kolonijoj 

Wis. 80. akrų, žemės, netoli nuo 
miesto, žemė gerą juodžemis su 
moliu 50, «krų ligos, 30 akrų 
kalnuotos, 1. Auza, 1. Geras 
tvartas (Barne), kaina $850. 
į mokėt $300. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas.

CHAS ZLKA5 & CO.

127 N Dearborn st, Room 808 
Chicago, III.

FARMOS 1915 FARMOS
Dabar laikas pirkt farmą Di- 

džiausoj Lietuvių Kolonijoj Wis. 
ir Mich. Nereikia daug pinigų 
turėti važiuojant ant farmų gy
vent. Mes duodam visko pradžiai 
gyvenimo, ir aprūpinam darbų, 
pirkdamas iš mūsų farmą netu
rėsi vargo, būsi užganėdintas ant 
visados. Del platesniij žinių 
kreipkitės pas.

Chaa Zekas & Co. 
T27 N Dearborn st Room 808 

Chicago, III.

ž ASKft
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Parsiduoda dviejų gyvenimų medi
niai namai. Viskas įrengta pagal 
naujausių reikalavimų. Parsiduoda, 
nes savininkas nori išvažiuoti iš Chi
eagos. Prekė $2400.
4813 80. Robey at., Chicago, III.
16

FARMOS! FARMOS”
Čia jau yra pirkę farmas apie 300 

lietuvių, ir beveik visiems lietuviams 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
Fountain, Mich. yra geriausios kvie
čių, dobilų tr bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fountaino 
žemės pralenkia visas kitas žemes ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Aš turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas an trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17900 ak
rų nedirbtos žemės nuo $8.00 iki 
20.00 už akrų.
. .Fountain yra didžiausia centralinis
lietuvių inieatas. Jame randasi 18 što 

-rų, -banka, B mokykM, 8 javų magazi- 
nai. Perka visokios javas žemdirbystės 
produktas ir raaterijolų. Tik 4 mylios 
ano katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, o aš an au
tomobilių pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
atrinkti aan patinkamų vietelę. Per
kantiems žemę kaštus nl geležinkelio 
tiksėtų angrųtiname. Mapoe ir žemių 
aprašymai dykai. Rašyk tnojana.

J. A. BBMAim. 
FOUNTAIN. MICH.

Fanuos,
fieriaosios Formos!

» 1
Pigiai parduodu geriausias gatavas 1 

farmas subudinkais, sodais, užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Žemė-molis su juodžemiu ir molis su 
smielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugybė :far- 
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant lengviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 320 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Scottville, Mason 
County, Michigan. Kuris yra turgau- 
niauais farmerių miestas visame Sta
te Mich. Viduryje derlingiausių ir 
gražiausiu lygių laukų. Keliai ivi- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Scottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Miehi- 
gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportacijų, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslalnea ir visas gėrybee.

Broli lietuvi, neklanųyk kompanijų 
h 39 agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynua ir 
puatynes. Ant tokių žemių yra vargin
gas gyvenimas. Atvažiuok pas manės 
į 8cottville, Mich. aš tnrin geriausių 
šėmių, geriausios kokios gali 
žemių au molių juodžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau-1 
šiame krašte. Nusipirkęs nuo maneaže 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapei greitai bagotn. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (mapų) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogų. Adresas:

Anton Kiedis
Peoples State Bank BĮ 1g. 

Scottville, Mich. "i

PAR8IDUODA FARMOS
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir 

sveikų vandenų ir žuvingų ežeig, 
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę1 ' 
ir gauna iš tų žemių visų maistų. Ne
reikalauja prašyti, kad benne duotų i 
darbų, bet jaučiasi patys ant savęs 
bosais, žemės gera ir derlinga. Oras 
toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng 
va ingyti. Galima gauti nebrangiai dr 
visokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 do- 1 
lerių už akrų,.

FRANK RAKeVAS.
Millerton, Mich., Mason Co.

12—19.
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Karė - kainos sumuštos - Kare” Viskas už $5.9511

i,
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Phone Drover 4247

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

į.Resid. 4613 8. Ashland Ava. 
Valandos: •—12 Iš ryto

1—8 po pietų 
8-9 vakare

L:;:u.x^ririXi2JX3.xs:aziLi::'“:':T^x:f3

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z, Vez ei (Vezalis
Lietaviškas Dentistas

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tog Ktttvfis
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MŪSŲ NUOSTUOLIS, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NERRI- Į 
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. ,
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolery davonoms supa- Į 
žindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi- , 
me šitą dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, su !
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai----------------------------------------------------------
eu iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaninė plunksna, dėžė Ha- _ ______ _ __  ______________
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI!
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALUS Phon* Orover 7800
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save 5$ Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šiaa- 
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR WATCH CO.
: : CHICAGO, ILL.DEPT. 991,

piet ir 7 tlg 9 vakare.

DR. A. J. TANANEY1CZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušeras 
Gydau Vyry, Moterų Ir Vaiky Ligas

Bell System

X . - A-M E R I K.O5
LlCTUVIlį DIENRASTI5

VISUOMENES,

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karą Ir 
visokius atsitikimu; pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS” eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

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

Praneškito savo adresą, o gausite 
pasižiūrėjimui vieną numerį veltui. 

TAIPPAT UŽLAIKOMA
Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuve

REIKALAUKITE KATALOGO
Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus vi

sados adresuokite šitaip:

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

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

O

A.LL

8ENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIA^I
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M
PIETVAKARINIS KAMPAI LA ŠALIE IR ADAMS ST,

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant nio VIENO DOLERIO ir d&M- 

giav, <ž k«ri«os mokam 3 naoiimčiu ant meti}, karį pride 
dam kaa pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iSkolektaoj* 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičin.s: 
skolina pinigas 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 į mėnesį 
Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresų, gaus vienų numarį dykai.
Redakcijos adresas:

1644 Wabansia Avė. Chicago, III.

! V 3249 S. MORGAN ST. CHICAGO 
j MG,•$»-; SK'<«< <♦> <♦;? 

ITelplon c 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.

Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST„ CHICA60

Rusai — . |
Daktarai
Specijalistai

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

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

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

Tolefonas Canal 4346

............... . ------.... -.....
Tel. Randolph 5246 H

A. A. Šlakis f!
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE St.
(Room 1014) Chicago, III.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

LIETUVIŠKA BANKA 

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo 
vfeno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodan^e Sifkortes 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 ypatiskai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

M. A. Norkūnas,
Vienatini* Lieta vi* Iidirbėjaa

n
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

2
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotv 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu, dar- 
bu. atlieku artis
tiškai.

CHICAGOJE.
Vianaoiyne yra: prirengiamoji mokykla, aitwonių «ky- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moti 

nimai ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama - marik*. paily 
mas, siuvinėjimas ir taip tolia*.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžisraa kreipties prie Motinos Perdėtinėe 

liv antraša;

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

t N. A. Norkūnas
164 MfcLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Mokiname Angliškai
e dalyse Amerikos ir Kat

✓

-THtl’ -
Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

savo draugų ir pažįstamų gyve- M 
nančių Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ

Henry J. Schnltzer
141 VVashlngton St.

New York City.

Tai. Yards 1138
Lietuviškas Graborius

Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargčlių-naS- 
laičių.

P. A MAŽEIKA
3316 Kkir* An. CHICAOO. ILL

Ar Susirengei Danginties?
Jei pasirinkai naują gyvenimą ar biznio vietą duok 
mums užsakymą tuojau.

PERKELTI JŪSŲ TELEFONĄ.

Mes reikalaujame pranešti už trisdešimts dienų lai
ke nuo 15 d. Balandžio iki 15 d. birželio.
Lengvas yra būdas telefoimoti savo užsakymą. 
Šaukk Official 100 — nieko nekaštuos.
Jei siunti rašytą pranešimą, neužmiršk paduoti tele
fono numerį senojo adreso, taip-pat namu augšto 
ar kambario numerį savo naujo adreso.

* Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department
Official 100

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

ir “ŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE

3654 Richmond St.,

>>

Philadelphia, Pa.
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Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

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

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

Kaina 20 c.
Puse gryno peino skiriama

“Tautos Fondui”
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mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk 

tikro Bichterio 

Pain — Ezpeller 

bu inkaro ženk
lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekose ir tie

siai iš

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

Street,

NEVV YORK.

n
Ar Skaitii Kada Laikraštį “LIETUU?” 

Gal nežinai kur |ų gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ii 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me- 
•ui tik 92.00, pusei metų $1-00.

Rašyk adresu:

A. OLSZF.WSKI,
Halsted St., CriiCAGO, If.L.

Į-3252 Si

r

c
■H
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Adreauohite:

DRAUGAS PUB.

1800 W. 46th St.
CO.

Chicago, I1Ų

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- 

h tuvoj bei'-Amerikoj

tt V xIšeivių Draugą”

ii

Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Sč&o darbininko atminimus” užvadintus “Svieto 

perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motoeikletkos”.
“Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj”.
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Dainas, pavekslėlius, straipsnius. H
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai- h 

riaušių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: H 

metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), n 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
• Mossend, Lanarkshire,

Telephon* Drover 5326

Dr. S.

Scotland.

Visose dalys
Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok- | 
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at- į

Xginimą; tei p jau klesose dienomis ir vakarais.
•igu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 

rašyk platesnių žinių.

Kanados

VALANDOS:
A»erlca« Sch—1 et Lan<na$«a

1741 N. 471h Striit, Chicago, III,

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 
>165.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 

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

O. N. Postlethvvaite, 
iždininku.

M « Magu* patarnavimu*

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

Irpaduoda daugiausiai gorų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso euieto, o 
prenumerata kaštuota melams HS $2.uo; 
pusei metų $1 oo. Užrubežiuose; Jitlams 

$3.oo: pusei m (.tų $1.5(.

RAŠYK ADRESU:

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

' Brooklyn, N. Y.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

"SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kse tj- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumer?- 
ta kasztuoja metama: Amenkoft- 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSK1 — C<L 
Mahanoy City, Pa.

. :.JEK

A. Rutkauskaite-Šlakienė
Gydo visokias Ilgas 

SpeeijallstS moterų Ir veikų ligose

9—12 prieš piet; 430- 7:30 vakare, 
Nedčliomis 9—12 prieš piet.

Chicago, įlįs. L

Tūkstančiai Dolerių

Sieniniai Paveikslai!

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

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

Kasdien yra žmonių išleidžiami 
pasiklausymui garsių daininkų 
ir muzikos.
Be jokių ypatingųišlaidų galite 
girdėti savo namuose viską mū
sų garsiuose gramafonuose, ku 
riuos parduodame nž grynus pi
nigus ar ant išmokesfių.

Po $1.00 į menesį
3 mėnesiu Bandymas DYKAI
24 ir 50 daininkų ir muzikališkų 
gabalėlių dykai. Raštiška gva 
rancija ant 15 metų. Rašyk mums 
reikalaudamas mūsų nemokamo 
gražaus iliustruoto katalogo.

ROYAL PH0N06RAPH CO.
91 E. 4th Street. Dept. I0U

NEW YORK, N. Y.

3255 So. Halsted St.,

YMMMMKMK RMKMĮK)MKMNk$WOSI!

š Jei nori linksmai ir naudingai praleisti
| la ką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huckleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

$ Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

* Yra tai didelė knyga turinti 284 puslapius ir atsiei- 
| na tik 75c. su prisiuntimu. Reikalauk tuojau.
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DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St.

Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties 
nors pora gerą katalikišką paveikslą. Mes tik ką ga 
vome siuntinį įvairią paveikslą,kaip tai Sv. Kazimiero, 
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos. 
ir beveik visą esančią Šventąją; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Šir. 
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo šv. M. P. 
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Šv. Tėvo Popiežiaus 
Benedikto XV.

Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio 
norite, prisiąskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno 
25 centai.

Prastesnės rąšies 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, Chicago, III.
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