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nizacija, kūmoje puse narių

ŠIŲ METŲ UŽDAVINIAI. nieko nežino ir nesiintere-

Pernykšeiai 1914 metai 
bus paminėti mūsų susivie
nijimo istorijoje, kaipo vie
ni iš svarbiausių, nes tais 
metais buvo priimtos rei
kalingiausios reformos: 
įvesta ligos pašalpos sky
rius, įvesta mokesniai nuo 
amžiaus visiems naujai įs- 
tojantiems nariams, įvesti 
nauji apsaugos skyriai, 
įsteigti Susivienijimo ap
skričiai Žr t. t. Mes mato
me, kaip visos tos reformos 
buvo naudingos organizaci
jai, kiek jos įnešė į jų nau
jos gyvybės.

Tečiau mes negalime pa
sitenkinti vien tuo, kas jau 
.padaryta, ir saldžiai užmig
ti. Šiandiena, visų lenkty
niavimo gadynėje — kas 
nežengia pirmyn —tas 
slenka atgal. Prasnaudei, 
pražiūrėjai kų nors — ir, 
žiūrėk, kitas jau Tavę pra
lenkė ir stuma savo pečiais 
nuo Tavo vietos.

Tutrime apsidairyti, ar 
neliko dar kokių spragų 
mūsų susivienijime, kurias 
reikės būtinai užtaisyti ir 
kurių jeigu neužtaisysi, tai 
lauk ateityje nelaimių ir 
visam susivienijimui.

Mano nuomone, tų spra
gų dar liko nemaža. Ir mū
sų šių metų uždavinys bus 
užtaisyti bent didesnias iš 
tų spragų. Jeigu mes pa
prastais metais (1914) pa
darėme tiek gero mūsų or
ganizacijai, tai juo labiau 
turėsime pasidarbuoti šiais 
1915 metais, kurie, kaip 
žinome, yra Jubiliejiniai 
(30 m. nuo susiv. įsteigimo).

Mano nuomone mūsų or
ganizacijų silpnina ypač du 
dalyku: 1) nariai per mažai 
supranta savo organizaci
jos reikalus, permaža jais 
rūpinasi ir permaža myli 
savo organizacijų: 2) to pa
sekmė yra silpnas ir tinto 
ir narių skaičiaus augimas

Šių metų visų mūsų rū
pesnis turėtų būti nukreip
tas į tų pusę, kad pakėlus 
narių susipratimų ir užtik
rinus geresnį augimų susi 
vienijimo narių skaičiaus 
ir ypač jo turto.

Narių susipratimui augti 
daug padės svarstymas su
sivienijimo reikalų mėne
siniuose kuopų susirinki
muose; įvedus visiems mė
nesinius mokesnius nuo am 
žiaus ir pašalpų ligoje, mė
nesinius susirinkimus kuo 
pos norom nenorom turės 
daryti. Bet yra dar vienas 
dalykas, kuris prie to daug 
galėtų ir turėtų prisidėti, 
tai skaitymas susivienijimo 
organo. Dabar organų skai
to tik pusė susivienijimo 
narių. Kita gi pusė nieko 
nežino kas dedasi susivieni
jime, kokie sumanymai ja
me svarstomi, kokie iškįla

suoja jos padėjimu ir rei
kalais — negali pasekmin
gai gyvuoti. Tad organas, 
turėtų eiti visiems susivie
nijimo nariams priverstinai 
(Išskyrus, žinoma, atsiti
kimus, kada bent keli-vie
nos šeimynos nariai priguli i 
sus-mų; jiems, žinoma, už
tektų I egz.). Dar gi geriau 
būtų, jeigu -nuo ateinančių 
metų susivienijimas imtų 
leisti savo laikraštį.

Jeigu organas eitų vi
siems nariams, tuomet su
sivienijime atsirastų dau
giaus gyvumo ir veiklumo. 
Tuomet ir visi naudingi su
manymai lengviau ir grei
čiau galėtų būti vykinami.

Turtas gi susivienijimo 
imtų daug greičiau augti, 
jeigu mes įvykintume dvi 
reikalingiausias reformas.

1) Jeigu, be mėnesinių 
apdraudos ir apsaugos mo
kesnių, imtume mokėti or
ganizacijos reikalams ir už 
ofganų po 10 centų kas mė
nuo.

2^ Jeigu būtų sulyginti 

mokesniai visų pirmojo ap
saugos skyriaus narių—pa
gal amžiaus, prisitaikant rainos 
>rie nonjįm patvirtintų Suv. 

Valstijų įstatymais. Apie 
;ą sulyginimų mokesnių pa
kalbėsime kitų sykį.

Dabar dar apie tuos mė
nesinius dešimtukus. Ar bū
tų perdidelis sunkumas na
riams mokėti kas mėnuo po

tų. Kiti gi 60 centų eitų su
sivienijimo reikalams: ap
mokėjimui raštinės ir t.t. 
Kadangi narių turime 10.- 
000, tai kas met susivieniji
mas laimėtų $6000.00. Per 
20 metų susidėtų $120,000.- 
00. Taigi mažas mūsų pasi- 
aukavimas atneštų tečiau 
milžiniškų naudų mūsų or- 
ganižacijai.

Pasvąrstvkime šitų klau
simų.

F—as.

Iš priežasties Tautos Dienos 
šventės 4 d. kovo, “Draugo”

VOKIEČIAI TRAUKIASI Iš TURKAMS NESISEKA.

100,000 VOKIEČIU ŽUVO 
PRŪSŲ LIETUVOJ.

PRANCŪZAI UŽIMA NAUJAS 
POZICIJAS.

---- a

AMERIKOS LAIVAS 
NUSKENDO.

I

TURKAI PERĖJO SUEZO1- 
KANALĄ, BET...

Turkų veisimasis prie Suezo
kanalo nusisekęs. Keli pui- §

RUSAI- PRADEDA VYTI 
VOKIEČIUS ATGAL.

Lenkijos ir Prūsų Lietu
vos laukuose įvyko smarkios* . .. . o,,uu Bkai turkų kariuomenes perėjo
permainos, vokiečiai sutrau- i t i • - . .
1 • onnnnn , • Suezo kanalų ir jau, rengėsi
ke 300,000 savo kariuomenes 
piie Bruzos ir Ravkos upių,

1
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1

Literatūros, Mokslo, Politikos ir 
Visuomenes Mėnesinis Žurnalas
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plačiai veikti anapus, kaip 
nanynius su- 

ikė 3,000 anglų kareivių, ku-
, netikėtai jų sumanymus su-
kur rusams įkisiol sekesi ga-!

spaustuvė ir ofisas bus uždą- na gerai veikti ir dar šiuo lai-!
ryti.

ŽUVO DAUG LAIVŲ.
SKANDINAVAI SUBRUZDO. 

RUSAI VEJA VOKIEČIUS

ATGAL.
VĖLIAUSIAI ŽUVĘ 

LAIVAI.
‘ ‘ Clan Macnaughton ’ ’ ang

lų prekinis laivas žuvo šiauri
nėse jūrėse nuo minos. 281 
žmogus nuskendo.
'“Harpolian” anglų garlai

vis sutorpeduotas Anglijos perdaug 
kanale. 3 žmonės žuvo.

“Deptford” anglų anglinis 
laivas nuskendo , užėjęs ant 

1 žmogus žuvo.
“Rio Parana” nuskendo 

Eastbourne pakrančiuose. Jį 
nuskandino vokiečių povande- 
nįpis laivas.

“Oakby” anglų garlaivis 
nuskandintas vokiečių povan
deninio laivo Anglijos uoste.

“Branksame Chine” nu

, ... • . U'ie tuojaus užpuolė ant tur
ku rusai tose apielinkese lai- i, • • ,. • ,r ku ir prasidėjo kruvinas rau
kosi stipriai. ,v. , . . , ,. sis. Kova tęsėsi 16 valandų

Šiauryj nuo Vloclaviko gen. |įr turkai neišlaikę, pasitraukė. 
Hindenburgas turi apie 1,000,-
000 savo kareivių, kurie yra 
padalyti į 4 armijas ir užima 
ant 180 mylių įlinijų net iki 
Nemuno upės.* JHindenburgas 
negalėdamas išpildyti savo su
manymų ties Bzsnra ir Rovkos, 
visu smarkumu puolė ant ru-
sų armijos P 
atmušė jų į 
vų-

Vokiečių
jutus ant na

Lietuvoj ir 
ųjų Lietu-

omene pasi- 
pozicijų ne-

skandintas Anglijos uoste vo- 
dešimtukų? Man rodos, kad i kiečių povandeninės minos, 
ne. “Specia” suomy garlaivis,

MŪŠIAI PRIE GARDINO.
Ties Gardinu daug narsu

mo ir veiklumo parodė rusų 
kariuomenė po vadovyste ge
nerolo Bulgokovo. Kruvi
niausi susirėmimai tarp vo
kiečių ir rusų įvyko Augusta
vo miškuose. Rusų kareiviai 
taip narsiai ir atkakliai gy
nė savo pozicijas, kad vokie
čių tūkstančiai krito ir ant
galo turėjo susilaikyti.

RUMUNIJA STOS I KARĘ
BALANDŽIO MĖNESI*.
Rumunijos pasiuntinis Lon

done Nicholas Misų greitu 
laiku kėliausius iš Rumunijos 
Anglijon, kur inteiks Anglijos 
valdžiai pranešimų', jog Ru
munija prisidės prie karės 
balandžio mėnesyj Taip Lent 
praneša prancūzų laikraščio 
‘ ‘ M atins ’ ’ korespondentas iš 
Bukarešto.

PRANCŪZAI LAIMĖJO 
CHAMPAGNE PRO

VINCIJOJ.
Champagne provincijoj įvy

ko tarp prancūzų ir vokiečių 
smarkūs susirėmimai. Pran
cūzų artilerija užėmė nemažai 
naujų pozicijų tarp Lys ir 
Aisne.

RUSŲ NEMAŽAI ŽUVO 
PRŪSŲ LIETUVOJ.

RUSŲ NUOSTOLIAI PRŪ
SŲ LIETUVOJE. ‘

Vokiečių oficijaliai prane
šimai skelbia, kad mūšiuose 
ties Mazūrų ežerais Rytprū
siuose, paimta nelaisvėn 7 ru
sų generolai ir daugiaus kaip 
100,000 rusų kareivių., Ka- 
nuolių patekę į vokiečių ran
kas apie 150. Rusų karėiviš-

KONSTANTINOPOLIS PA
VOJUJ 7 SOLTANAS 

KRAUSTOSI LAUK.

kos spėkos Rytprūsiuose .esą 
Champagne provincijoj šiau sntrintos. Po' mūšių ties Ma-

ARMENŲ SKERDYNĖS. 
Turkai skerdžia armėnus.

Petrograde pranešama, kad 
turkai pradėjo skersti armė
nus Ardanucho apielinkėse 
netoli užkaukazio sienos. ‘Ru- 
skoje Slovo” korespondentas 
praneša į tų laikraštį iš Tif- 
liso, kad iš pradžių turkai nu
žudė vien tik keliolikų arme-

sakysime, šiek tiek pra
kilnesnieji lietuviai darbi
ninkai, kurie priguli į pašai
pūnes draugijas, ne tik kad 
užsimoka visus mokesnius į 
savo draugijas, bet dar su
randa vienų-kitų dolerį laik
raščiui. Argi, mūsų susivie
nijimo nariai yra kuo že
mesni už narius pašalpinių 
draugijų?

Turime įvairių apšvietos 
draugijų: “Vyčių”, “Blai
vybę”, “Moterų Sų jungų”. 
Prie jų priguli tokie patys 
darbininkai, kaip prie susi
vienijimo. Visi-gi moka sa
vo draugijai 10-centų kas 
mėnuo, nors už juos negau
na nei pašalpos, nei net laik
raščio. Imkinle Tautiškojo 
susivienijimo narius. Ir ten 
nariai ne kažin kokie ponai, 
o tokie patys darbininkai, 
kaip ir mūsiškiai nariai. Te
čiau jie savo organizacijos 
reikalams ir už organų, mo
ka kas mėnuo po 15 centų. 
Kadangi mūsų susivieniji
mas turi daugiau narių, ne
gu jų, tai mums užtektų mo
kėti tik po 10 centų. Rodos 
tai ne dideli pinigai, o te
čiau žiūrėkime, kiek iš jų 
būtų naudos. Narys per me
tus išmokėtų $1.20. Už tuos 
pinigus jisai gautų laikraš
tį. Laikraštis centrui kaš
tuotų sakysime apie 60 cen-

nnskendo šiaurinėse jūrėse 
užėjęs, ant minos.

“Noorderdyk” Holandų - 
Amerikos linijos laivas nu
skendo užėjęs ant minos Par- 
tershaveno apielinkėse.

SKANDINAVŲ VIEŠPATI
JOS RENGIASI KARĖN.

Žuvus Skandinavų viešpa
tijų keliems laivams nuo vo
kiečių paleistųjų minų, skan
dinavai prabylo. Žuvėdijos, 
Norvegijos ir Danijos val
džios tariasi tarp savę, kaip 
geriau apsaugojus savo šalių 
reikalus. Užsimėnama net a- 
pie karę ir žinoma prieš Vo
kietijų. Ligšiol dar laukia
ma, kaip Vokietija paaiškins 
savo pastarųjų dienų žing
snius.

VOKIEČIAI ATMUŠTI UŽ 
BOBRO UPĖS.

Pietuose nuo Augustavo ru
sai atmušė vokiečius net už 
Bobro upės. Dviejose vieto
se vokiečių užpuolimai nusilp
nėjo, atakos nutylo ir rusų ka
reiviai perėjo Bobro upę.

Vokiečių nuostoliai milži
niški ir Ųsovco apielinkėse. 
Jie mat turėjo viltį prasimu
šti ties Osovcu per rusų ka
riuomenės eiles ir apsivylė. 
Sutiko ten iš rusų pusės to
kį atkaklų pasipriešinimų, kad 
palikdami ant kovos laukų ne
mažai paklotų kareivių pasu 
traukė.

RYTPRŪSIUOSE ŽUVO 
100,000 VOKIEIČŲ.

Paryžiaus laikraštis ‘Echo’ 
gavo žinių iš Romos, kad vo
kiečių pasiuntinis Romoje pri
pažįsta, jog vokiečiai Rytprū- 
sų mūšiuose nustojo, 100,000 
kareivių užmuštais, sužeistais 
ir paimtais į nelaisvę.

Kito prancūzų laikraščio 
korespondentas, kuriam teko 
tuo laiku būti Rytprūsiuose 
praneša, kad mažiausiai vo-

ryj nuo Mesnil prancūzų ka-jZBrij ežerais, rusai pasitrau- Į1U1' ^et paskiaus, kada juos pa 
riuomenė atmušė vokiečių ata- j Qar(jjno npk į žiemius Ge-1 s,pkė žinios, kad rusai užėmė
kas ir daug ^priešo tran^nęroio Siverso armija pilnai ‘ ..........................

sunaikinta. Nauji mūšiai pra
sidėję ties Gardinu. Taip-pat 
smarkūs susirėmimai eina 
ties Osovcu, Lomža ir Pšaš- s^° gatvėse, 
nvsu.

sėjų. Vokiečių užmušta 600 
kareivių

ŠVEICARAI ŠAUDO VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS. 

Vokiečių orlaiviai pradėjo
lankyties ir Šveicarijoj. Švei
carų valdžia užprotestavo 
prieš tai, kaipo neutralės po-

Ardalianų, turkai bepaliovos 
sistematiškai pradėję skersti 
armėnus. 150 armėnų tuojaus 
buvo užmušta Ardanucho mie-

TURKĄI ATMUŠTI 
AIGYPTE.

Londono “Daily Mail” ko
respondentas praneša iš Kai
ro, kad turkų kariuomenės

RUSAI PRISIPAŽĮSTA 
ŪRALAIMĖJĘ.

££”£is “uX7syvr>a^ * z”

senai vienas vokiečių orlaivis t0’^ ““

kiečių turėjo ž«i apie pasitrauk.į

susirėmimuose su rusais ties 
Rovkos upe ir apielikėse Bj- 
žinovo, Gumbinės ir kitų.

1,035,000 TALKININKŲ KA
REIVIŲ NELAISVĖJE.
Frankfurto laikraštis “The 

Frankfuerter Zeitung” patal
pino savo skiltyse atskaitą 
kiek kurios kariaujančių tautų 
kareivių randasi Austrijos ir 
Vokietijos nelaisvėje.

Pagal to laikraščio pa luotų 
skaitlinių taip .tas skaičius pa
dalinamas :
Rusų...............................692,(XX)
Prancūzų . .5................. 23?.(XX)
Serbų ..   50,00
Belgų ........................37,(XX)
Anglų...........................    19,000.

BULGARIJA’ PROTEST GO
JA PRIEŠ RUSUS. 

Bulgarijos, valdžia pasiuntė
rusų valdžiai Petrogradan 
protestų prieš rusų leidžiamas 
minas Dunojaus upėje.

ti.

PASIKĖSINIMAS ANT 
PORTUGALIJOS EX- 

PREMIERO.
Paryžiuje gauta telegrama 

iš Madrido praneša, kad bu
vo pasikėsinta ant gyvasties 
buvusio Portugalijos ministe
rijos pirmininko d-ro Alfonso 
Costa, kuris dabar pildo pi
nigyno ministerio pareigas ir 
vadovauja demokratų parti
jai. Nužudyti ministerį mėgi
no 14 metų studentas Jose 
Francisco.

'duras ties Mazūrų ežerais, at^ral. 
'kur nėra geležinkelių.

ANTRAS AMERIKOS LAI
VAS ŽUVO.

Antras Amerikos laivas, gar
laivis “Carib” nuskendo užė
jęs ant minos Vokietijos pa
kraščiuose. Jungtinių Valsti
jų valdžia ir vėl pasiuntė no
tų Vokietijai, reikalaudama 
paaiškinimo. Notos turinys 

. laikomas paslaptyj.

RUSAI ATAKUOS KON-
AUSTRIJIEČIŲ OFICIJA-j STANTINOPOLĮ.

LIAI PRANEŠIMAI. .. Vokiečių laikraštis ’ “The 
Deutsche Tages Zeitung” paAustrijiečių oficijaliai pra

nešimai skelbia, kad rusai be
paliovos atakuoja austrijie-
čius Karpatų kalnuose, bjet vi-, . „ , . .

. ; . • C. su- nu? pulkus kariuomenes irsi rusų mėginimai prasimušti . .. T
. „ , ... .. įmano juos siųsti Didijon, Juo-per priešo kareivijos eiles nu-! T .

7 ... . Glose jurese, 60 mylių nuoeina niekais. Pietuose nuo' x x- r i i ja . . ...1x1 Konstantinopolio, kad prade-
Dniestro upes Įvyko keletas . - * i x-
,-i - - x •/. x x_j Liūs Ji atakuoti,didesnių susirėmimų. Austri-i’’ \ •
jiefiama pasisekė paimti į j AR ITALIJA KARIAUSI 

nelaisvę 2,000 rusų kareivių, i A|)g,ų korei<I,on(ientai i8 Iu 

lijos praneša į Londono lat-

skelbė oficijalį pranešimų iš 
Sofijos, kuriame sakoma, jog 
rusai sutraukia Odeson stip-

SKERDZIA SENUS 
KAIMYNUS.

Seni turkų gyventojai, kurie

kraštį “Chronicle”, kad Vo» 
kietija ir Austrija siunčia ka
riuomenę prie Italijos ir^vei-

ilgus metus sugyvenę su ar- carijog. rubežių ir užima ten 
menais taip-pat pradėjo siau-1 svarbiuosius punktus. Vokie- 
sti prie?! savo senuosius kai- tija ir Austrija nebeužsitjki 
nivnus ir skerdžia juos. 50 Italijos neutrale pozicija ir 
armėnų kalinių išvesta iš ka- mano, jog neužilgo vokiečiams 
Įėjimo ir sušaudyta. • * prisieis kauties su italais. . j



” *
T

2 D RIUGAS Kovo (Mareli) 4, 1915. N. 10.

JTALJj'JS O A f’NTOJAl
kkik/lauja kauks

Visos Italijos gyventojai už
sidegę karišku ku’i—iu. Dide
sniuose Italijos miestuose h:i- 
koi.'ii milžiniški s Firinkiirv i. 
Milanas, Turinas, Florencija 
Polermo, Neapolis ir kiti me
stai virte - verda, — gatvėmis 
vaikštinėja minios žmonių ir 
šaukia, kad valdžia tuojaus 
paskelbtų Austrijai ir Vokieti
jai karę. Visi susirinkimai 
daromi agitacijai prieš karę 
yra išvaikomi.

VOKIEČIŲ PADĖKONĖS 
DIENA.

Amsterdame gauta žinių iš 
Berlino, kad visa Vokietija iš
kilmingai pamini vokiečių per 
galėjimus Rytprūsuose. Ber
žine visų bažnyčių varpai gau
dę laike kelių valandų. Kai
zeris Vilius, jo žmona ir dau
guma kunigaikščių dalyvavo 
padėkonės pamaldose kate
droj.

PRANCŪZŲ GENEROLAS 
UŽMUŠTAS.

Garsus prancūzų generolas, 
žymus karės žinovas ir vedė
jas gen. Loyzeau de Grande 
Maison užmuštas viename mū
šyje.

SKANDINAVAI SUJUDO.
Skandinavų viešpatijų Nor

vegijos, Suomijos ir Danijos 
atstovai jau pradėjo tarties 
link vokiečiais paskelbtos blo
kados Anglijos vandenynuo
se. Skandinavų viešpatijos 
atsisako veikti iš vien su Jun
gtinėmis Valstijomis ir Ho- 
landija, nes jų reikalai visa
me kame skiriasi nuo pasta
rųjų.

IŠ AMERIKOS.
103,000,000 ANT ARMI
JOS, 6,000,000 SUSTI

PRINIMAMS. 
Jungtinių Valstijų Senatas

vienbalsiai nutarė paskirti iš 
Valstijų iždo 103,000,000 dol. 
armijos reikalams. Kongre
sas gi po visos dienos ginčų 
sutiko paskirti 6,000,000 dole
rių ant sustiprinimo Jungti
nių Valstijų kariškų pozicijų.

JAPONŲ RŪMAI PANA
MOS PARODOJ PA- 

DINAMITUOTI.
Japonų rūmuose Panamos 

parodoje San Francisco sura
sta kelios dinamito skrynu
tės. Panašiai jau tas pasitai
ko nebe pirmą syk, bet japonų 
konsulas tvirtina, kad jis ne
manąs, kad čia būtų koks po
litiškas kerštas, vien tiktai 
darbas kokio pakvaišėlio.

DELEAVARE VALSTIJOS 
MOTERYS LAIMĖJO. 

Senate priimta įstatymas,
kad Delewar’o valstijos mote
rys turi lygias tiesas su vy
rais balsavime.

HAITI PREZIDENTAS 
PABĖGO.

Haiti prezidentas Davilmar 
Tbeodore po trijų mėnesių 
respublikos valdymo atsisakė 
nuo vietos ij pasislėpė ant 
Danijos laivo “Frederik Hen- 
<lrik”. Trys mėnesiai atgal 
Theodor, kaipo revoliucijoni- 
stų vadas privertė Haiti pre
zidentą Zamora pasitraukti ir 
pats jo vietą užėmė. Dabar
tės, prisisotinęs valdininko 
malonumais, atsisako vado
vauti savo žmonėms.

VAIKAI MELDŽIA 
TAIKOS.

Jungtinių Valstijų sekreto- 
Tius W. J. Bryanas gavo nuo 
Amerikos vaikų prašymą, kad 
kariaujančios valstijos linutų- 

kariavę ir greičiausiai įve
stų taiką. Po prašymu pasi
rašo desėtkai tūkstančių 
Amerikos mokslą einančių vai 
kn. Bryanui prašymą inteikė
C mažos mergaitės.

MIRĖ RUSŲ KONSULAS.
San Francisco mirė rusų 

konsulas Petras Roždiestven- 
skij. Velionis turėjo tik 44
metus.

PARD.. YINĖJA SAVO 
! RAUJĄ.

Laike dabartinė’ bedarbės 
daug žmo: ų apšilti iko į Ne\v 
Yorko klinikas ir Jigonbučius 
ir pasiūlo pardavimui savo 
kraujų. Vienas iš tokių kan
didatų apsilankė Bellevue Il
go nbuty j ir kada daktarai su
tiko ant jo pasiūlijimo, pa
prašė valgyti. Nesmagiai bu- 

jvo nustebintas, kada gavo pa
aiškinimų, jog jam reikėsią 
prieš operacijų pabūti be val
gio. Jisai už savo kraujų 
gaus 15 dol.

PREKYBA „GYVUOJU 
TAVORU” TARP 

ČIGONŲ.
j Coloradoje eina smarkūs 
i tardymai, dėl čigonų vedimo 
prekybos “gyvuoju tavoru”. 
Kaip pasakojama, čigonai jau 
ilgų laikų veda toje valstijoje 
tos rųšies prekybų. Čigonų 
bandos išvoginėja jaunas mer
gaites iš tėvų namų ir parda- i 
vinėja jas nemorališkiems ti
kslams, uždirbant nemažai pi
nigų. Už kaikurias merginas 
gaudavo nuo 1,000 iki 2,500 
dolerių.

KVOTIMAI GYDYTOJAMS.
Gydytojų konvencijoj atsi- 

buvusioj Chicagoj nutarta, 
kad praktikuojanti gydytojai 
laikas nuo laiko būti kvočia
mi. Tas nutarimas nepatiks 
didumui mūsų gydytojų, bet 
labai bus naudingas tiems 
daktarams, kurie tik pradeda 
praktiką, nes jie bepaliovos
turės mokinties.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJ.

Kalifornijoj Twin Valley 
apielinkese buvo jaučiamas 
gan smarkus žemės drebėji
mas. Sugriuvo, keletas namų. 
Aukų žnionyse — nesigirdėti.

KYNIEIAI MOKYSIS KA
RĖS AMATO AMERIKOJ.

Kyniečių mokiniai Ameri
kos mokyklose gavo prisaky
mą nuo savo krašto valdžios, 
kad jie atydžiai tėmytų Ame
rikos kariškąsias metodas ir 
pasinaudotų tinkamai visomis 
toje srityje žiniomis.

MODZEJEVSKIŲ ŠEIMY
NA SKIRIASI.

Garsios lenkų aktorės Mo- 
dzejevskienės sūnus skiriasi 
su savo žmona. Visos persi
skyrimo apeigos bus padary
tos Portlande. Modžejevskių 
vaikai sūnus ir duktė nesutin
ka tarp savęs. Sūnus liudija 
prieš motiną, duktė prieš tė
vų.

100,000 DOL. BELGAMS.
Amerikiečių moterų šelpi

mo belgų komitetas tariasi, 
kaip surinkus belgams 100,000 
dolerių. Komiteto narės ti
kisi, kad joms pasekmingai 
pasiseks pravesti savo suma
nymas ir kaip ir pirmuoju sy
kiu jos greitu laiku surinks 
pageidaujamų sumą pinigų, 
kurie bus paskirti nupirkimui 
maisto belgams, nukentėju
siems nuo karės.

PRANCŪZAI DĖKUOJA 
AMERIKIEIČAMS 

UŽ PAGELBĄ.
Amerikos Raudonasis Kry

žius gavo nuo prancūzų val
džios padėkonę už šelpimą 
prancūzų dabartinėje karėje.

AMERIKOS ŽYDAI —
’ LENKIJAI.

Amerikos žydai mano pla
čiai pasidarbuoti parinkime 
aukų nukentėjusiems nuo ka
rės Lenkijos gyventojanis. 
Kiekvienas žydų rabinas pasi
žada savo apielinkese parink
ti tam tikslui aukų. Sumany
mą iškėlė Chieagos Žydų Šel
pimo Fondas.

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
VILNIUS. Paskutiniu me

tu iš Prūsų Lietuvos atvežė 
j Vilnių daugybę ten .paimtų 
mašinų ir žemės ūkio padar
gų : lokomobilių, kuliamųjų, 
sėjamųjų mašinų, plūgų ir 
kit. Išviso apie 100,000 rubl. 
vertės. Daug esu apdegusių 
ir reikėsią taisyti. Sako at
vešią dar daugiaus. Visos 
mašinos ir padargai atiduoti 
gubernijos agranomo globai. 
Pataisius kas reikia, viskas 
būsią išdalyta nuo karės nu
kentėjusiems gyventojams.

Suvalkijos atstovas kun. 
Laukaitis mušė telegramą 
Augščiausiajam Vadui. Girdė
damas nuolatos valstiečių pa
siskundimus dėl neparankaus 
stuikų sutvarkymo, kun. Lau- 
kautis plačiai išdėstydamas vi 
sas stuikų sunkenybes prašė 
šiame dalyke palengvinimų.

Lietuvių Draugija nukentė
jusiems dėl karės šelpti. At
siranda gailešidžių žmonių, 
kurie sutinka priimti pas sa
ve po vieną, po du žmogų dėl 
karės nukentėjusių ir neteku
siu pastogės.

Nuo lapkričio 21 d. praeitų 
metų ligi sausio 9 d. š. metų 
Draugijon prisirašė 397 na
riai, inešusieji po 3 rub. nario 
mokesnio. Skyrių Draugija 
ligšiol įsteigė 22.

VILNIUS. Vilniaus komite
tas pabėgėliams šelpti jau 
perdavė pinigus, prieglaudas 
ir visą savo turtą “Draugi
jai nukentėjusiems dėl karės 
šelpti”. Toji draugija pave
dė veikimą Vilniuje naujam 
savo skyriui, kurio pirminin
ku yra kun. Bieliauskis, pir
mininko padėjėja p. Lenkau
skienė, kasininku p. Dovydai
tis ir sekretoriais pp. Dauba
ras ir Kopka.

LEIPALINGIS, Seinų aps, 
Nemažai teko nukentėti nuo 
prūsų ir leipalingiečiams. 
Žmonėms nebuvo kada dirbti 
ir ilsėties. Prūsai šėrėsi ar
klius ir patys maitinos gyven
tojų daiktais. Vieną ūkinin
ką iš Leipalingo sušaudė, bet 
nežinia už ką. Žmonė3 sako 
už tai, kad jis nenorėjęs duoti 
savo meitėlio.

LUKŠIAI, Naumieščio aps. 
Ūsų kaimo merginos sudėjo 
verpalams 15 rub. ir nutarė 
austi kareiviams autkojų, bal
tinių.

BŪDEŽERIAI, Vilkaviškio 
apskr. Pirmiaus mūsų kaimo 
jaunimas buvo labai ištvirkęs, 
bet dabar ačiū Dievui, po tru
putį pradeda susitvarkyti. 
Nedėliomis jaunimas sueina, 
p važiai pagieda, paskaito lai
kraštį ir ramiai skirstosi.

‘ ‘ LIETUVA - LIETUVAI ’ 
Sausio 18 dieną Vilniaus vy
skupijos bažnyčiose buvo ren
kamos aukos lietuviams nu
kentėjusiems. Lietuvių inte
ligentų tą dieną bažnyčiose 
šv. Mykalojaus ir Banifratų, 
beveik nebuvo. Keliose Vil
niaus bažnyčiose aukų nerink- 
ta.

ŠIAULIAI. Mieste lietn- 
»-iį darb nii kų susipratimas 
kįla. Lietuviai kaskart labiau 
dalyvauja įvairiose draugi
jose. Frenkelio fabrikoj ligo
nių kasos valdibon išrinkta 
beveik vieni lietuviai.

VILNIUS.
Dar viena lenkų “brolybė”. 

Sausio 18 dieną buvo šlėktų 
kliube įsteigiamas susirinki
mas nelaisviams šelpti. Ka
dangi tarp ramių gyventojų 
nelaisvėn paimtų yra daugiau 
šiai lietuvių, tai būrys lietu
vių inteligentų atėjo tan su
sirinkiman. Susirinkime da
lyvavo gubernatorius, 40. Me-

tuvių, keletas rusų ir arti šim
to lenkų ir sulenkėjusių lietu
vių. Vienas lenkas kilęs iš 
lietuvių, lenkų vardu užprote
stavo, kad čia nori ineiti ir 
lietuviai. Jo nuomone toji 
draugija šelps tik nelaisvius 
rusus, lenkus ir kitus slavus, 
lietuviai gi ne slavų tauta, tai 
čia jų lenkai neįleisiu ir lietu
viams pašalpos neduosią. Kad 
gi lenkų susirinkiman atvyko 
daugiau tai nežiūrėdami į tei
singus p. Janulaičio reikalavi
mus išrinkti lygiai nuo rusų, 
lenkų ir lietuvių, — lenkai sa
vaip padarė. Išrinko valdy
bon visus lenkus. Tik dėl 
akių pririnko 4 lenkams pa
lankesnius rusus. Štai tau ir 
Vilniaus lenkų brolybė, var
dan kurios laikraščiuose, su
sirinkimuose ir kasdieniniame 
gyvenime lenkai nuolat šmei
žia lietuvius.

Žinoma, mes nuo lenkų nie
ko kito ir nesitikėjome, bet tas 
atsitikimas gal pamokys lietu
vius pirmeivius, kurie ligšiol 
lenkams palankius žmones 
spietė savo redakcijosna ir 
nedalyvavo kovoje lietuvių su 
lenkais.

Vilniaus draugijos gavusios 
iš valdžios įsakymą išbraukti 
iš savo tarpo tuos narius,..ku
rie yra priešingų kariaujamų
jų viešpatijų nariai.

SUVALKAI. Gubernijos 
valdyba, kuri dėl karės meto 
buvo atsikėlus į Vilnių grįžo 
atgal į Suvalkus su visomis 
kanceliarijomis, ir valdinin
kais.

Lietuvių Draugija išsijuo
susi veikia. Draugijos inga- 
liotinis A. Žmuidzinavičius 
įstegė skyrius: Simne, Leipa
lingyje, Alytoje, Slabadoje, 
Ratnyčioje, Merkinėje, Perlo
joje. Išviso marių Žmuidzi
navičius įrašė daugiau 40.

Minėtiems skyriams Lietu
vių Draugija njikentėjusiems 
dėl karės šelpti paskyrė pa
šalpą. Simno skyriui — 1,000 
rublių, Slabados — 400 rub., 
Alytaus 600 rub., Leipalingio 
— 1,000 rub., Ratnyčios — 
300 rub., Merkinės — 300 r., 
Liškevos------- 600 rublių.

Naujokų šaukimas Kauno 
giib. Kauno apskrityje nau
jokai šaukiami bus sekančio
mis dienomis; Janavoje 28 d. 
sausio Kauno miesto naujo
kai ; Kėdainiuose — 5 vasa
rio Kėdainių, Surviliškio ir 
Žeimių valsčius; Vilkijoje — 
15 sausio Vilkijos, Seredžių, 
Veliuonos, Raudėnų, Eirioga- 
los ir Betygalos valsčių; Jo
navoje — 28 sausio Jonavos, 
Rumšiškių, Krasnoselsko ir 
Aleksandravo valščių; Kėdai
niuose — 9 vasario Babtų, 
Jasvainio ir Krakių valščių. 
Tomis dienomis turi stoti vi
si, kuriems prieina kareiviavi- 

tmo eilė ir savonoriai.

PANEVĖŽIS. Gruodžio 18 
d. sužeistųjų kareivių Pane
vėžin atvežta 39. Paimti jie 
nuo mūšio lauko Lenkijoje. 
Rokiškin jų atgabenta 25.

KUPIŠKIS. Kupiškio Blai
vybės skyrius pradedant nau
jus metus išsirašė į arbatinę 
daug laikraščių “Vairas”, 
“Viltis”, “Vienybė” ir “Šal
tinis” puoš kupiškėnų arbati
nės stalui

VILNIUS. Dviejų dienų 
rinkliava Vilniflje davė 10,- 
000 rublių.

“Ryto” draugijai guberna
toriaus leista įsteigti skaity
klą prie šv. Mykalojaus baž
nyčios.

Vilniaus karės teisinas nu
teisė Mintaujos malūnininką 
latvį Uzaliną 8 metams kator
gos už platinimą atsišaukimų 
prieš karę.

Miesto tam tikra komisija 
nustatė tokias kainas duonai 
ir miltams. Juodoji duona —

Ji/2 kap. svaras, pitliaus ir 
baltoji duona -5-5^ kap.

GUDŽIŪNAI. Gudžiūnų se 
niūnijos sueiga dalyvaujant 
valščiaus raštininkui ir vir
šaičiui nutarė pakeisti gele
žinkelio stoties vokiškąjį var
dų “Michelmont” į “Gudžiū
nus”.

KARĖS INTEKMĖ ANT IMI
GRACIJOS J JUNGTINES 

VALSTIJAS.
I abai žingeidžias nuomones 

paskelbė apie imigracijos pa
dėjimą dabartinės karės lai
kais žinomas amerikiečių pu
blicistas Burton Rascae.

“Imigracijos valdininkų 
VVashingtone pranešimai pa
rodo, kad milžiniška armija 
susidedanti iš visokių tautų 
vyrų ir moterų ir vaikų ir pri
skaitanti nemažiau 1,500,000 
ypatų kasmet užliedavo Jung
tinių Valstijų plotus. Prasi
dėjus Europoj karei ši didžiu
lė armija sumažėjo ant 80 
nuošimčių. Tai yra pirmas ir 
svarbiausis apsireiškimas, ka
rės pagamintas, kuris didelę 
iutekmę padarė ant imigraci 
jos. Dabartinės karės nuoti- 
kiai atsilieps ir toliaus net 
ant kelių gentkarčių, kada su
naikintos kare viešpatijos 
stengsis pakelti savo šalyse 
gerovės būtį. Jungtinės Val
stijos irgi turės atjausti tas 
baisias karės pasekmes.

Karės paliestos viešpatijos, 
užsibaigus karės audrai su
darys savo gyventojams pla
čias dirvas dėl darbo ir vei
kimo ir dauguma tų kraštų pi
li ečiij pasiliks namie ieškoti 
sau laimės.

Ekonominis padėjimas tu
rės būtinai pagerėti kare pa
naikintose viešpatijose ir tas 
atsitiks iš priežasties reika
lingumo didžių pastangų dar
bo ir sumažėjimo darbininkų.

Europos kraštai po didelių 
nuostolių žmonyse reikalaus 
daugybės amatininkų ir papra 
stų darbininkų iš Jungtinių 
Valstijų ir pastarosioms tas 
Europos reikalavimas reikės 
papildyti iš savo darbininkų 
skaičiaus su didele sau skriau
da. Amerikos kapitalistai 
smagiai nukentės, bet negali
ma to pasakyti apie darbinin
kus: jų padėjimas žymiai pa
gerės. Amerikiečiai darbi
ninkai susimažinus jų armijai 
ingys geresnes darbo sąlygas 
ir pasekmingiau galės kovoti 
už savo būvio pagerinimą.

Pasikeis ir pačių imigrantų 
išvaizda ir typai. Kaip jie iš- 
sižiūrės sunku dabar pasaky
ti, bet galima iš anksto sprę
sti nuošimtis ateivių iš Vokie
tijos, Lenkijos, Lietuvos, Če
kijos, Belgijos ir Prancūzijos 
sumažės sulyginus su ateiviais 
iš Italijos Skandinavijos, Sy- 
cilijos, Holandijos, Portugali
jos ir kitomis rytų tautomis.

Dabar kįla klausimas ar tie 
naujieji ateiviai bus Amerikai 
pageidaujamais ir taip. gerais, 
kaip kad buvo ateiviai atke
liavusieji prieš karę, ir ar jie 
bus naudingais Amerikai pi
liečiais.

Preš dabartinę karę ant 
imigracijos didelę intekmę tu
rėjo Vokietijos, Prancūzijos 
ir Rusijos priverstinas ir ga
na ilgas tarnavimas kariuo
menėj, kurio baidydamies, 
bėga į Ameriką jauni vaiki
nai, kad tik jiems nereiktų 
vargti kelius metus po sun
kiu kareiviavimo jungu.

Galimu yra dalyku, kad Eu
ropos viešpatijos sutrumpins 
kareivio tarnystę, arba ir vi
sai gali būti panaikinta, ir at
sižvelgdami į tai ir dėt gau
saus po karės darbo savo ša
lyse, amerikiečiai nedaug su
silauks iš Vokietijos. Rusijos 
ir Prancūzijos darbi tinku”.

Frederick C. Howe imigra
cijos komisorius ant Ellis Is- 
land išreiškė sekančias pažiū
ras imigracijos klausime:

“Pirmučiausiu dalyku karoi

prasidėjus buvo sumažėjimas 
ateivių iš Rusijos ir Vokieti
jos, paskiaus iš ten visai nu
stojo plaukę ateiviai.

Iš Italijos, Japonijos, Por
tugalijos ir pietinės Ameri
kos, vieno tik mėnesio lai
ke imigrantų skaičius sumažė
jo iki 50,000, tuotarpu-gi pra
ėjusiais metais šiame laike 
imigrantų skaičius siekė 136,- 
000. Tos permainos įvyko iš 
karės priežasties. Kariaujan
čių valstijų* valdžios tuojaus 
pradėjo daugiaus rūpinties gy į 

ventojų buviu ir sulaikė jų iš-Į 
važiavimą į kitas šalis. Eu
ropos viešpatijų valdžios sten; 
gsis visokiais būdais sulaiky
ti savo gyventojus namie, nes 
kitaip joms grėstų didelis pa-Į 
vojus nusilpnėjimo.

Howe mano, kad Jungtinės 
Valstijos laukia daug nesma
gumų ir sunkenybių. Jeigu 
valdžia nepasirūpins išanksto, 
kaip apsisaugoti nuo moterų 
našlių, kurios karei pasibai
gus sudarys didžiausį imigran 
tų skaičių, tai jos ineš ame
rikiečių tarpan daug vargo ir 
nelaimių.

Howe tvirtina, kad po ka
rės ne vyrai keliaus Ameri
kon, bet silpnos, bejėgės mo
ters. Jis pataria nuo jų ap
sisaugoti.

Apie kareivius, kurie išliks 
iš šios baisios karės IIowe 
šiaip sako. Kareivio gyveni
mas padaro daugumą žmonių 
netinkamai^ prie darbo. Jie 
pripranta prie valkiojimosi ir 
ieškos sau naujų įspūdžių. To
kiems žmonėms Amerika bus 
labai pageidaujamu kraštu. 
Tokių imigrantų Amerika su
silauks apsčiai, bet klausi
mas ar daug naudos iš jų tu
rės.

Iš LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE

SHENANDOAH, PA.
Protesto rezoliucija:

L. S. S. 38 kuopa laikytame 
savo susirinkime svarstė tilpusią 
korespondenciją “Draugo” N.
3. š. m., kurioje tūlas X. apra
šinėja “Sietynio” nuveiktus 
darbus.

Nepamiršo ir socijalistams 
uždėti tokią juodą dėme, kurios 
Šenedorio L. S. S. 38 kuopos so
cijalistai nėra užsipelnę ir nie
kad neužsipelnys.

P. X. prisidengęs melagystės 
licina sako “socijalistai kaip vi
sur taip ir Šenedory dirbo prie
šingą agitaciją koncertui” (ku
rį rengė “Sietynas”). Šičia tai 
p. X. melagystė. Socijalistams 38 
kuopos nariams taip-pat rūpi 
sušelpimas savo brolią nukentė
jusią nuo dabartinės karės ir 
tuomi bendrai veikia sn vieti
nėmis ir apielinkės draugijomis, 
o kadangi “Sietynas” tuomi 
tikslu ir rengė minėtą koncertą, 
kad sušelpti nukentėjusią lietu
vių nuo karės ir kaip-gi socija
listai galėjo būti priešingi to
kiam naudingam darbui.

Matyt p. X. nerūpi teisybė, 
bet vietoj teisybės turi sau tik
slu šmeižti, socijalistus. Toliau 
X. sako, kad didžiausis-gi kon
certo priešininkas vietinių soci- 
jalistą ‘vadas” Bubnis. Mes že
miau pasirašiusieji varde L.S.S. 38 
kuopos klausiame p. X. Kur fak
tai, kad Bubnis yra socijalistų 
“vadaa”? Labai keista, kad p. 
X. neištyręs galutinai, ar Bubnis 
yra socijalistų ar ne ir jau su
teikia tam žmogui socijalistų 
“vado” vardą.

Mes tik tiek p. X. pasakysime, 
kad Bubnis nėra socijalistų arti
mas draugas ir visai prie soeija- 
listą nepriguli.

Vietinių socijalistų tarpe nėra 
nei vieno tokio, kuris būtą bu
vęs priešingas viršminėtam “Sie
tyno” koncertui.

L. S. S. 38 kp. Valdyba.
Organizatorius. V. Turauckaa
Sekretorius. K. Motuzą.
Iždininkas. 8. R and alio nas.

DORRISVILLE, ILL.
13. vasario, šeštadienyje, 187

kp. L. S. S. surengė vakarą. At
vaidino du veikalu — “žydas 
■tatynėję” ir Kunigo Gramulca

raštinyčioje”. Ant plakatą buvo 
pažymėta, kad vakaro dailė būti švari, be jokio partyviško rau
go. Užtai ėjo j tą vakarą ir kata
likai. Vakaro vedėjas, p. A. Lietu
vninkas, meldė publiką ramiai už- 
sialikyti, girdi, nebus niekas už
gaunamas.

“Žydas statinėje” buvo gerai 
Ruvaidiuta, publikai patiko. 
‘‘Kun. Gramulog raštinyčioje”—■ 
išėjo netikusiai. Čia ant išjuoki
mo mūsą “socijalistai” atsinešė 
kryžių, Šv. Tėvo ir kitą šventą
ją paveikslus. Parodė ir davatką, 
apkarstytą rąžančiais, škaplieriais 
ir kitokiais daiktais, laikomais 
pagarboje tikinčią žinonią. Ar 
neužvylė “socijalistai” publikos? 
Ar apsidžiaugė tikintieji apsilan
kę j aprašomąjį vakarą? Vargiai. 
Ir ištikro reikia atsargumo su 
“socijalistų” vakarais. Nelabai 
smagu, kada pamatai spraudant 
ant tokiu daiktą, kuriuos kiti ger 
bia. Kur gi čia dailė?

Ten buvęs cicilikas.

LONDONAS.
Nesenai atsibuvo lietuvių 

Kliubo susirinkimas apsvarsty
mui reikalą. Susirinko apie 50 
žmonių. Prieš išduobiant kliubo 
stovio atskaitos, p. J. Sleznikas 
papasakojo apie kliubo vertę ir 
kad jis būtinai vertas kiek Ake
liam palaikyti. Paskui iš atskai
tos paaiškėjo, kad įplaukų bu
vę: narių mėnesinių mokesnių 
9 penai, už įvairius gėrimus ir 
visokius mažmožius įplaukė apie 
315 svarų ster., o išlaidų būta 
apie 302 svarai str. Patėmyta, 
jeigu Kliubo nariai visi būtų 
apsimokėję tvarkiai mėnesines 
mokesnis, pelno būtų buvę kur
iu daugiau. Kaip priversti na
rius apsimokėti ir ant toliau 
nenutarta, nes ii trijų šimtą na
rių, tik maža delelė dabar užsi
moka mėnesines mokesnis. P. 
Sleznikas inešė, kad Kliubo 
patarnautojams būtą suma
žintos algos, nors darbo vistiek 

| būsią daug. Įnešimas buvo pri
imtas, ir apkalbėjus dalyką 

j Kliubo raštininkui, vietoje 1 
svaro str. mėnesinės mokesnies, 
nutarta mokėti 10 šilingų. Iš
renkant naują valdybą į rašti
ninkus pateko p. J. Sleznikas. 
Ii viso ko reikia spėti, kad šito 
jusrripkimo sutarimai neburę 
pastovūs.

Kalnaverti*.

7i

MT. CARMEL, PA.
Nedėlios vakare, 34-tą d. vasa- 

įio, atsibuvo vakaras su perstaty
mu veikalo “Jono Širdis”.

Abelnai vaidinimas nusisekė 
pusėtinai, išskiriant kai-kurines 
asmenis, kurie nepadarė reikalin
go įspūdžio. Gerai buvo atliktos 
rolės Vinco Spirgevičiaus ir Lau
ruko. Kitos buvo atliktos pusėti
nai. Tarp aktą buvo šokamas 
“džikas”. Pats “džikas” atrodė 
•gerai, bet kalba šokėjo buvo visai 
tuščia. Toliau sekė juokai ir dai
na. Juokai buvo geri ir ligi so
čiai prijuokino publiką. Daina 
“Lopšinė”, J. Naujalio, yra labai 
puiki, bet kadangi šį kartą buvo 
sudainuota be muzikos pritarimo, 
nelabai gražiai išėjo. Publikos 
buvo pilDa svetainė, užsilaikė ra
miai. Iš to matyti, kad vakarai su 
vaidinimais mūsą žmonėms patin
ka. Gaila tik, kad čia ją labai re
tai parengiama.

Alyva.

WILKES BARRE, PA.

14 d. vasario Blaivininką drau
gija turėjo vakarėlį su prakalbo
mis, dainųmis ir kąsnelių iš muzi
kos. įžanga kainavo 10 centą. 
Publikos prisirinku pilna bažny
tinė salė. Programa buvo labai 
turininga ir gyva.- Visi išsiskirstė 
patenkinti ir kalbėdami, kad pir
mu kartu tokį vakarą aplankę. 
Gali būti, kad atsiliepė teisingai, 
nes buvo kuo pasigėrėti. Tarpe 
programo publiką blaivininkai 
pavaišino Saldiniu, ir saldainiais.

Šitas blaivus ir linksmas blai
vininkų vakarėlis daugumai paro
dė, kad Blaivybė yra naudingus 
daiktas. Jinai suteikia ir kūniš
kus ir dvasiškus smagumus. Gal 
dabar Blaivybė susilauks daugiau
ialininkų.

J. A. Stri-kas.

MAHANOY CITY, PA.
19 d. sausio vietinis Tautos 

Fondo komitetas surengė vaka
rą naudai nukentėjusių nuo ka
rės Lietuvoje.

Vaidinta šitie veikalai: “Žilė 
Galvon — Velnias Uodegon”, 
"Dėdė atvažiavo”, “Adomas ir
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io. DRAUGAS ♦ ' I

kiutė, 1345 So. Purk avė., Wuukegnn,
III
Finansų ra
ksite, 1221 
111.

Kasininkė •— 
tė, 1320 Su. 1.
111.

Vii tt
Elžbieta Nevaril:

st., AVaukega

Marijona Zeleniakin 
iueoln St., Viuikegan,

FARMOS! FARMOS!!
Čia jau yra pirkę formas apie 300 

lietuvių, ir beveik visiems lietuviams 
yra žinoma, kad Mason paviete, 
žonutaia, Mieli, 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. 
AS turiu pardavimui 93 pradirbtas ir 
išdirbtas farmas su trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtos žemės nuo $8.00 iki 
20.00 už akrų.

Fonutaiu yra didžiausia centralinis 
lietuvių miestas. Jame randasi 18 žto- 
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka visokius javus žemdirbystės 
produktus ir materijolą. Tik 4 mylios 
nuo katalikų bažnyčios.

jAtvažiuokite pažiūrėti, o aš su au
tomobiliu pavėžisiu, aprodydamas 
ęaug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
irinkti sau patinkamą vietelę. Per- 
antiems žemę kaštus už geležinkelio 

tikietą sugrąžiname. Mapos ir žemių
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

J. A. ŽEMAITIS. 
FOUNTAIN. MICH.

TURĖK NAMUS ARKANSAS IR 
LOUISIANOJ.

Prieš keletą metų j Arkansas atėjo 
žiaueius turėdamas mažai pinigų, bet 
daug tvirtos valios. Jis įsigavo de
šimt akrų ir ūkininkavo tuo pačiu 
laiku užsiimdamas savo amatu, šian
dieną jis laikomas vienu turtingiausių 
visoj apielinkėj. Ta pati laimė yra 
Arkansas ir Louisiana Valstijose ir 
dabar žmogui su mažai kapitalo: Ra
šyk arba ateik dėl informacijų, L. M. 
Allen, P. T. Roek Island Lines, 
Room 718 La Šalie Station, Chicago.

/ Vargonininkas gerai suprantantis sa 
vo amatą ieško vietos lietuviškoje pa 
rapijpj. Reikalaujant atsišaukite 
“Draugo” Redakciją.
8—11.
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Vargonininkas ieško vielos tuoj 
jaus. Galiu vesti chorą ir geriausiai 
atlikti visus bažnytinius patarnavi
mus. Kuriam iš gerb. klebonų būtų 
reikalingas meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Jonas Rakletis,
533 Mahanoy avė., Mahanoy City, Pa.
•—10

REIKALAUJAME REIKALAUJAME!
Seikalauj ame merginų į restauraei- Į 

jas, hotelius ir privatines ' šeimynas 
taip-pat merginų vasarai j Resortus. 
Gerų darbų kiekviename laike.

Ashland Employment Agency, Prie 
BANK POLSKI 

1808 So. Ashland Avs.
(arti 18 gatvės.)

Ieškau savo tikro brolio Longino 
Stepsio. Paeina iŠ Kauno gub. Uk
mergės paviete, Veprių valsčiaus, Up 
nikėlių sodžiaus. Jis pats ar kas kitas 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Uršulė Stepsiukė. 
lfc'ilmington CbuatTy Club.

Wilmington, Me.

Siuskite Pinigus į Lietuvį
Pakol Rubliai yra pigus

Dabar yra geriausias laikas sių
sti pinigus į Lietuvą. Negirdėtinai 

pigi kaina rublių.
Naudokitės proga!

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

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

Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 

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

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

atgal ir bus sugrąžinti siuntėjui. Pinigai prapulti 
niekados negali

Visokiais reikalais adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1809 W. 46th Street, Chicago, III,

Norintiems atsilankyti ypatiškai, Pinigų Siuntimo
Skyrius atviras nuo 8 val.ryto iki 9-vai. vakaro.

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

P. Petuški
COO1^ Mainord avė., Seattle, AVasli.

9—13
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TyRai’ 14 GOLD Filied aukso LAIKRODĖLIS $5.50
• J4 AUKSO LAIKRODĖLIU stačiai pagal FABBIKOS PREKfr kad kuodaugiausiai jy ispard
i KAb DABAK PI fj>t5 Ml S LAIKRODĖLĮ, tai augščiau patalpintus 25 puikius daiktus kožnas aprutės prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai 
irtuotas atviras laiKTOflells (MODELIS), Harmonika, Moteriška Branzoleta, Veidrodėlis skuroj aptaisytas su trimis kitais dalykais, Dubiltavas Lenciv

Breloku, Kryželis su išvaizdą Viešpaties .Jėzaus, Branzuoleta su laikrodėliu (jaunuomenei), 32 Kaiibro Revolveris (MODELIS), Fontaninė Plunksną, 
’ *’rl5va* Diržas, Kaklaryšio špilkutė, Sagučiai dėl mankėty, marškinių ir kalnėriy^JSiedaa, Peilukas.

’«.«! ^a® dabar išk»rps apgarsinimą ir prisius su rankpinigiais 25 ceu. (markėmis ar kvoilerį), tam tuojaus išsiųsim laikrodėlį ir 25 dovanais 
įkrodelio VISAI DYKAI.
i- ural,a.,“”tUr‘‘ie siuuti“» Persitikrinsit, jog laikrodėlis vra tikrai 14 K. OOI.D field, GVARANTUOTAS ANT 20 METU, SU GARSIAUSIU 
btllAMZMV, o tos 25 dovanos yra kuogeriausios rųšies, tai užmokėsit likusius $5.25, ir 35 centus už persiuntimą dovanų, jeigu gi ..miilihi

PASAULYJ
... ... „i j i - --------- - t----- , — —...»—v .........—  ---- , - — ~~------— k—-—— — v, r, nepatiktų mes su noru

n1?v>'r,rVivi'|rai‘vl^n.‘K1Af'i.’-r?- e- alšku, jog perkant laikrodėlį nuo mūs ABSOLIUTIŠKAI NIEKUOM NE R1Z1KUOJAT, kadangi mūsų laikrodėliai yra GVA- 
KAN IUO1 l ANT 20 ME 11 , ir jei laikrodėlis bėgyje 20 metų pasigadintų, mes jį pataisysim arba išmainysim ant kito VISAI DYKAI. Iš KANADOS visi pini
gai turi būt prisiųsti iš kalno.

1 KOMPANIJA YRA KRIKŠČIONIŠKA ir neturi nieko bendro su firmomis apgavingomis, gulinčiomis garsintis šiame laikraštv-
• *.P yKial *r 't Louis, Mo., kuri visados seka mūsų apgarsinimus. Taigi kas nori turėti GERA vyrišką ar moterišką laikrodėlį su dovanom

[ stačiai, pagal i ABKIKOb PREKĘ, tegul jį perka tiktai nuo Seniausios ir Geriausios KRIKŠČIONIŠKOS KOMPANIJOS, o visados apturės ką kas yra gar
sinta. Adresuokit: NATIONAL COMMERCIAL COMPANY, 90 VVEST BR0ADWAY, Dept. 112 NEW YORK, N. Y.

šiame krašte. Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
tapsi greitai bagotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapį (niapą) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogą. Adresas:

Anton Kiedis
Peoples State Bank BIdg. 

Scottville, Mich.
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A. RADZEVICZ
Organ Builder, 104 Warwick st. 

Newark, N. J.
Vargonų dirbtuvė Antano Ra

dzevičiaus 104 Warwick st., 
Netvarke N. J. Dirbu vargonus 
visų konstrukcijų Pertaisau se
nus.

m

vaunisusi
nai Mse

Galima lemaiant
Pininga arta

VisijuM žiR®
VJ ti mi
Visi joss giria

... i- , . i Kiekvieną vargonų darbą rei-A ynskų ligų: plonumo, silpnumo, , kale atiiekame kdbsąžiningiau- 
skausmu -------- -  - ' 1

Antanas Zimniekas. Keliaujan
tis “Draugo’’ agentas lankosi 
dabar po Pennsylvanijos lietuvių 
kolonijas.

PIRK MUZIKALIUS IN-

STRUMENTUS PAS.

Ceorgi & Vitak Music Co.
1549 W. 47th St., ir 769

nugaroje kauluose, 
raumenuose. A aikų ligose, tymų, 
bronchitis, kosulių, vasarinių ' 
tt.

Kaip vartoti — Tmk prieš 
kiekviena valgį ir eidamas gulti. 
Augusieji: Vieną arba du šauk
štu ant sykio.

Vaikai: 1 iki 12 metų vieną 
arba du arbatiniu šaukštuku, 
atskiesto, vyno stikleliu virinto1 
pasaldinto vandens.

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

Gaunamas tiktai

Poszka’s Aptiekoje
3121 So. Morgan St Chicago.

AR NORI PELNYTI?
Kas greitai pasiskubins nupirkt se

kančias prapertes, tie greitai galės 
daug pelnyti, nes parsiduoda beveik 
pusdykiai: 2 lotaį ant Union, avė., ir 
38 gatvės Verti '$1200,’’ bus parduota 
už $000. Utidfn 'ant AVallaee ir 36 gat
vės ant 2-jų familijų 4 ir ū kių kam
barių, raudos neša $19 į mėnesį už 
$1600. Labai puikūs mūrinis namas ant 
Emerald avė., ir 30 gatvės dėl 6 fa
milijų 3 lubų augščio, randos neša 
15 procentą už $5500. Kampinis lo
tas su dviem stuboms dėl 3-jų barni,i- 

’ jų randos neša $80 i mėnesi už $2600, 
randasi netolį Kedzie ir Archer (prie 
Crane didžiųjų šapu) ,r puiki farmą 
40 akrų geros žems su stuba ir pra
dirbta žemė, tarp lietuvių už $500. 
Nekurias prapertės gali pirkti įmokė
jus kokius $200, o kitus ant mėnesio 
po $15. Apart augščiau paminėtu turi
me dar daug visokių pigių namų lotų 
visose dalyse miesto, taip-pat ir viso
kių farmų, nes mūsų speeiališkumns 
miieškot gerus bargenus. Taip gi bilda- 
vojatn visokius namus ant ordelio, 
klausiantiems paduodame kainas, skoli- 
nam pinigus ant lengvė išlygų ir tt., 
galim užtikrint niekur pigiau nerasite, 
meldžiam persitikrint. Meldžiam atsi
lankyti dėl platesnio paaiškinimo.

J. SINKKU8 & CO.
3151 So. Halsted Str., Chicago, III.

W. 47th 

Milwaukee Avė. 
CHICAGO, ILL.

12 POPIERŲ DYKAI.
Popieroa laiškams rašyti 

visokiais gražiais paveikslais ir 
su tam pritinkančiomis dainelė
mis, su šilkinėm kvietkelėm ir su 
visokiais paveikslėliais, paauk
suotais kraštais parsiduoda labai 
pigiai: kas prisius 30 c. pačto3 
markėmis, aplaikys 12 popierų 
su konvertais ir dar pridėsiu d i- 
▼anų knygą — Pradinis Mok
slas angliškos kalbos, 160 pusi., 
vertės 30c.

Reikalaujam agento ir duoda' 
me gerą uždarbį. Adresuokit:

Misg. W. SORKIS.
1800 S- Peoria St. Chicago, In.

Pianai, Pearl Queen Kon 
certinos, Šnekamos mašinos 
su lietuviškais rekordais ir
Band instrumentai.

Kitur gyvenantiems pirkėjams 
katalogai siunčiami veltui. Mes 
taisome visokius muzikos instru
mentus.

•Telephone Yards 3159 ,
BUK NEPRIGULMINOU FAR-

MERIU! NEBIJOK BEDARBES!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiau

sioje apielinkėje Louisijanos valstijoj 
prie miestu ir geležinkelių. Oras svei
kas. Išilgos lobai prieinamos kn<l ir 
bedninusias žmogus gali lengvai nn- 
eipirkti ir pragyventi, žemė labai 
derlinga, gali aėti javus du ir tris 
kartus į metus. Kas turi 120. doleriu 
gali pirkti 40 akerių žemės. Kas nori 
te žinoti plačiau, rašykit mums, inde- 
dant 2c. markę, o mes Jums grisią- 
41,m knyga ir informacija dovanai.

A. VT8BARAS & CO.
3112 So. Halsted St., Chicago, III.

Dr. Lungo

Stebuklingasis kartusis Vynus
NAUDINGAS VYRAMS, MOTE- 

ROMS IR VAIKAMS.

Padarytas is geriausių žolių ir 
geriausio vyno.

Kainą už butelį $1.00, siunčiant, 
į kUus miestus $1.25.

Gelbsti visose ligose, kurios kį
la iš nereikumo kraujo k. t. ne
virškinimą, skausmų pilvo, kepe
nų, inkstų ir tulžies, neuralgi
jos, galvos, svaigintą, padagros, 
kirminų, dirksnių, diabete, šal
čių, karštinių, skrupulų, žaizdų, 
karbunkulio, vėžio, liemoreoidų, 
Moteriškė nesveikumų; isblišžimo

šiai ir pilnai gvarantuojame. 
Dirbtuvėj dirbta to amato 

*r specijalistai. Reikale meldžiu
kreipties aukščiau minėtu antra
šu.
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Kas norit gurėti
Paveikslus Amerikos Į-ietuviiį Po
litiškojo Seimą ir teipgi L. Rymo 
Katalikų Federacijos kongreso 
Kreipkitės šiuo adresu:

W. J. STANKŪNAS 
3315 So. Halsted St .J, Chicago. III. 
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Tai. Yarda 1130
Lietuviškas Špriiorius

Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargčlitĮ-naš- 
laičiiĮ. --- 'U U

P. A MAŽEIKA
3315 Aubwrn Avė. CH1CA0O, ILL-

- • w •
Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus visų 

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

Henry J. Schnitzer 
141 VVashington St.

New York City.

P.f»< ČRS-
NfeVi VORK ;,:ri

su

Parmos,
Geriausios Fanuos!

Uigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkaie, sodais užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
žeme-molis su juodžemiu ir molis su 
emielžemiu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir j 
šienui ir sodams. Turiu daugyę far- 
inų 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- 
niausis farmerių miestas visame Sta
te Mich. Viduryje derlingiausią ir 
gražiausiu lygią lauką. Keliai žvl- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
•avies. Scottvillė' yra lietuvią koloni- '■ 
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Lndington; 
turime geriausių traflsportaciją, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčias, 
geriausias mokslaines ir visas gėrybes.

Broli lietuvi, neklausyk kompaniją 
ir ją agentą apgarsinimą, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktą smeltynus ir 
pustynes. Ant tokią žemią yra var 
pustynes. Ant tokią žemią yra vargia 
gaa gyvenimas. Atvažiuok pat manės 
į Scottville, Mich. až turiu geriausią 
žemią su moliu juadžemią ir maišytą 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau

Savaitinis Laikraštis 
■»*

. r< ». :O .r
Jau 25 metai, kaip išeina kas U~ 
taminkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$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-

o resuojant

V. D. BOCZiOfSKI _ co.
Mahanoy City, Pa.

kr Skaitlį Kada Liikraitį ,1IETUV^

Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 motus Chicago, Illinois kas 
Pėinyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Haliiod St., GrtICiBO, ILL.

Bankas

BRIDGEPORTE 

p« Valdžios Kontrole

Kapitalas Ir
peniršis

$275.000.00

Visas turtas 
Kiršina

$1.500.000.00

Central Mfg. District Bank
1112 W. 35ta gatve Netoli Morgan St.

Aidydisia Valatybinis bankas yra taip geras kaip geriau
sia dydmieščio bankas tik daug parankesnis.

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

Parduodame latvokortes. Atidarome čekių sąskaitas 
bitnieriams.

BANKINES VALANDOS b-IK—.. ‘
Nno 9 ryto iki 4 vakare* Lietuviškai kalbama
Snbatomie iki 8 vakare.

Saugumas* Mandagumas, SgžInlAkumaa.

Gumines ir Metalines

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

Iš daugelio čia paduodame porų pavyzdžių:

Ne. 111 Mitinė uttpada, ga
ilia atiloti kiiiRlaje, labai tinka
ma driigjatiM ir kuopimą. Ba- 
ryta Iš Aliulio, nonidiji ir lanpl 
aiilotl. lapautas dlduaų parota 
pavolksloilt apačioj*.

KAINA TIKTAI $3.50
No. 102 Toki pat, kaip No. 101 tiktai didesne 

Kaina $4.00

No. 105 KlJinlii pan aitspaita. Tinka draagjataaa Ir patinams ypa- 
toma. Dailliji taiitiji, kimo rao- 

ėasi pataikuli iioėllo.

Kaina tiktai $1.50

101
KUOPA 

E&GOj

P.vyirfi. I.^.Uuo. N«. 101

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

Reikale adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
1SOOW. 46th St. Chicago, III



8 DRAUGAS Kovo (Mareli) 4, 1915. N. 10.
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Karė - kair.os sumuštos - Karė” Viskas už $5.95i t

T?

Phone Drover 4247

o

it--!-'

T

MŪSŲ NVOSTUOL1S, TAI MOŠŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turini gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms supa- 
tindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką aiba vyrišką, su 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontauinė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS 
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir savo 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

EXCELSIOR WATCH

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

Resid. 4613 8. Ashland Avo.
Valandos: •—12 iš ryto v*

1—3 po pietų 
6-9 vakare•„1... .. ? ... ..T..w.-.r M,..-,•«., ..r ..J...-...,.....'.,Į

■.■..ne. ■.•■■■■e.uiai Ha..i>aiMienimuMauM>iM>Hia*iua>‘)>e«Ha »>•> «inua.i.ia, .uSaMeua*.

Tel. Drover 7042

Oi. G. Z. Vežei (Vazai is
Lietuviškas Deutistas

| 4712 So. Ashland Avė.
įjt arti 47tos gatves

DEPT. 991,
CO.

CHICAGO, ILL.

,<«• •»>/<♦> -3K- » CMC
k Phone Drovor 7800 .*
& Valandos: 8 lig 10 ryto, 1 lig 3 po § 

piet ir 7 lig 9 vakare.
DR. A. J. TANANEYICZE *

s &Gydytojas, Chirurgas *
§ ir Akušeras jjj
A Gydau Vyry, Motery Ir Vaiky Ligas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO | 

fe*. <«• ..MC M-. .IMK MK>SR M <«•

Bell System

Asmenis elementas Long .Distiuiet* susilipsi

muose tvirtai atsiliepia Į paprastu biisintį pir-
1

kėją. Jis išgauna greiti) domus atkreipimą, už- 

interesuoja įiegaišindauins laiku nei žodžiu ir 

sutaiso ki'liįi greitam nusprendimui.

(įauk savo kastumerius tolyniose vietose Bell 

telefonu. Parduok

Telefono Keliu

LIETUVIAI!
SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

w “ŽVAIGŽDĘ”
“ŽVAIGŽDĖ,, yra seniausias lietuvių katalikų laikiaštis 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.C0

Korespondencijas ir piifigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

8ENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮMURTA 18C7 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridė
tam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iskolektuoja 

randas ir prižiūri propertes: parduoda geros vertės morgičiuu: 
ukolina pinigHs ant įtaisytų savasčių (properčių). x

SAUGIAUSIA
yra turėti padėjus savo pinigus taupi- 
narnoj kasoj, tai yra dideliame ir tvir
tame banke, o tvirčiausia Lietuviška- 

Lenkiška banka j vakarus nuo 
Stock Yardu yra

DEPOSITORS STATE AND SAVINGS BANK
4633-4637 So. Ashland Avenue

Ne ant kampo

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

Galima pradėti taupyti nuo vieno dolerio ir augščiau
Šitas bankas turi drūčiausią skarbčių, kuris suteikia ga

lutiną apsaugą nuo vagių ir ugnies, o apsaugos skryneles 
(box’es) tokiam dėl pasidejimo visokių brangenybių ar bran
gių popierių, persamdome po $2.50 ant metų.

Taipgi galima taupyti savo pinigus pradedant nuo 
25c., 50c., $1.00., $2.50 ir $5.00 kas savaitę, mūsų 40 sa
vaitiniame kliube, kuris po 40 savaičių išmoka visus sudėtus 
pinigus ir 3 proc. Prisirašyt į tą kliubą galima visada. Nie
kad nėra pervėlu.

Siunčiame pinigus į Tėvynę.

Duodame paskolas ant nejudinamo turto.

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
rupinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eir.a du kartu į menesį 
Kaina 75 c. metams 

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

1644 Wabansia Avė. Chicago,

>MNaMM8WCa««««*«$MaaHaMiaa»Ma«»M1
| Lietuviškųjų Švento Kazimiere
B Seserų Seminarija

čh i c a g o J E. ’
VLiiBoiyue yra prirengiamoji mokykla, aitaonių aky. 

rių pradinį įuokykk .t uiigštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Seserį* priima paa save mergaites mold- 

nimai ir išauklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muika, paišy
mas. ginvinėjimas ir teip toliau.

0SR98 MOKINTOJOS PIOU8 UŽLAIKYMAI.
Reikale meHėie’ ia kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

lie- antraig

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Tel phone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

V OHicial 103

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., CHICAGO

J Telefonas Canal 538

Dr. H. Krasnovv 
Iii Rusiškas Daktaras

Specljaltstas Surgery Ir Sanito-Urinary Ligose
Ofiso Valandos: 8—9:30 iš ryto 

1—3 po pietų 
6—8 vakare.

1346 So. Halsted St. Chicago, III.

■T

s

Rusai
Daktarai

Specijalistai
Mes galime pasakyti kas tau skauda ir 

nuo kokios ligos kenti^Mes spėjame li
gas iš akies. Mes gydome visokias chro
niškas ligas. Patarimas veltui.

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

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

Tolefonas Canal 4346
.... .....I ... Iiiiiii....... I.....^..II. ■H.i.i.i'iii.iM .■ .ii ii.i—.iiMu.—.I'li',4i—■

LIETUVIŠKA BANKA 

|TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užeėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. SiuuČiame pinijarus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležinkelių 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 ypati* kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminėtu antrašu.

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras
TURINYS

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

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

Kaina 20 c.
Puse gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui”
Gerb. Kun. Klebonams ir gerb. Tautos Fondo Komi

tetams — siunčiame bargan. Neišparduotus egzempliorius 
po mėnesio prašome sugrąžinti.

N-LXPtLLfI}WG-į HilUS Tat CU f,!*- Į 
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Adresuokite

DRAUGAS PUB.
1800 W. 46th St.

CO.

Chicago, III

r.
Mi.aNni.i.šni'in .. i,' i_.il, i. .i,.i»»» X- » t

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie-

tuvoj bei Amerikoj Į:;j

“Jšeivių Draugą” §
Kurs 1915 ipetais eis kas savaitę padidintas Į.:į 

ir padailintas, talpins:
Į><;

1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimus” užvadintus “Svieto ?!

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieta ris Išdirbėtas

visokiu ženkit 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta 
liavu, anameliott 
ir padengtu celių 
loid’u, šarpu, ve 
liavu ir Karunu.

Man pavestus dar-
. bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
166 MELROSE, ST.. MONTELLO, MASS. 
------------------------------------------------------------- S

i!
perėjūnas" (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgq 
ir Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.

4. “Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, ITT Linlith- 
gowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.

• i 5. “Lietuviai Anglijoj”. į
IĮ 6. Korespondencijas.

1 7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą. 
į j 8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpinus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausią ir skaitymui verčiausią laikraščią.

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

U trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
D Adresas:
M . WT M

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

lt

SAU3OKIES pa-

mėgdžiojimą, Ir 

visada reikalauk 

tikro Biehterio 

Pala — EapeUer 

su inkaro ženk

lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centu 
aptiekose ir tie

siai iš

F. Ad. Richter &Gg
74-80 VVasbinjįton 

Streei, j

NEW YORK.

į

i

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoki angliškai kalbėti, skaityti ii 

rašyti labai trumpartie laike per šios mokvklos 
atsakančią metodą. Dieninis ir vakarinės k’iosos. I 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, moki n am per la škus (korespol^tnciją) j 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 S esi 474h Straat ;

3255 So. Halsted St.,
Chicago, Iii

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė
Gydo visokias Ilgas

Specijalisti mot ar ii ir vaikų ligose

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

Chicago, įlįs.

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso tvirto, o 
prenumerata kaštuoja melams Uit $2.oo; 
pusei metų $1 oo. Užrubežiuose,* 7ieiam*

$3.oo; pusei motų $1.5( .
RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

•Visi užsisakykite

Amerik. Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

Uieuraotyj “Katalike” žinios 
tilps daug greičiau ir plačiau; į 
via-.-S pajudintus mūsų gyvenime 
klausimus kuopiačisup.a atsiliep
sime.

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

Todėl dieuraštyj “Katalike” 
bU3 gaiima aiškiui ir plačiai nu
šviesti lietuvių, o ypač Amerikos d 
naujokynuose gyvenančių, 8. J 
Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, Į 
paduoti daugiausia žinių iš Eu
ropos karo lauko ir visuomenės 
gyvenimo.
Suv. V alstijose ii Canadoje me
tams .. .........  .......................... $5. M

pusei metų . $3.00 
trims mėnesiams . . $1.75

Užsienyje. Europoje ir kitur
metams . . ........................... $7.00

pusei metų .. $4.00
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

“KATALIKAS”
3249 So. Morgan St., Chicago

\

KAS NORI IŠMOKT

grot ant korneto ir koncertinos taip-pat ištran- 
sportuoti notas į koncertinos is korneto kreip
kitės į mane. Apsiėmame atlikti visokį muzika-

liškądarbą piknikuose baliuose veselose ir t. t.

Juozapas Varnagis
4429 So. Marshfield Avė. Chicago, III.

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

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai uz pusę kainos $4.-

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

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

Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

ifWBMeaaaMM^warc
Kas nori tikraigerai aprūpinti savo pinigus ir 

nebijoti, kad jie prapultų, tegul kreipiasi Į

Plymouth National *
BANK.

Kapitolaa su perviršiu 

$165.000.00
Šitoji Banka prišiuiou.. 

ISuvlenytųjŲ Valstijų vai 
džios. Moka 3 nuošimčiu, 
nuo sudėty pinigų. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Postlethwaito, 
iždininkas

Mandagus patarnavimu*.

msMBe: MM* >»

| Jei nori linksmai ir naudingai praleisti
| laiką, tai skaityk naujai išleistą knygą

Huekleberry Finnas
Parašyta garsaus Amerikos raštininko Mark Twain. 

Lietuvių kalbon versta J. Kmito.

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

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. Chicaj

£

Mikolo J. Tananeviczio
Taupinimo Banką

moka 3%

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

Čia kiekvienam patarnaus teisingiau negu kur kitur.
670 West 18th St., Chicago, kamp. Union Avė.

Mašinų darbas Sienoms lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

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

Telephone Drover 6300
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