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L. INF. B. ATSIŠAUKIMAS 
į AMERIKOS LIETUVIUS.

Lietuvių Informacijos Biu
ras įžengė šįmet jau į penk
tus savo gyvavimo metus. 
Jeigu kas iki šiol dar galėjo 
abejoti reikalingume šios įstai 
gos mūsų tautai, tai jau šįmet, 
dideliausio pasaulyj pervers
mo metu, nieks abejoti nega
li. Šio ir ateinančio meto at
sitikimai nustatys pasaulio 
tvarkų ištisiems amžiams. 
Jeigu mūsų tauta pražiopsos 
šių progų, kaip kad pražiop
sojo pirm 100 metų Wienos 
kongresų po Nepaleono karės, 
tai mūsų tautai galės užgiedo
ti kaimynai: “Reąuiescal in 
pace!”

Mūsų tauta visur ir visuo
met pasivėlina. Ji visur pa
skutinė. Ji pasivėlino krik
ščionybę priimti, ji pasivėli
no savo tautinę vienybę įvy
kinti, suvienyjant visas gen- 
tes (parųsius, getvius, žem
galius, kuršus ir k.) į vienų 
valstijų, ji pasivėlino nuo 
lenkų neprašytos globos atsi
kratyti, ji pasivėlino atgimti 
£rie naujos gyvybės! Nevie
nas pasakys: “tai ne mūsų 
kaltė, tai aplinkybės kaltos, 
tai kryžeiviai, tai lenkai buvo 
kalti, tai rusai, tai dar kas ki
tas...“

Taip, tai taip! Bet mes 
patys, mūsų nerangumas, mū
sų tingumas argi nebuvo, ar 
nėr kalti?!

Geriau vėliau, negu niekad! 
Užtat šiandien metas ir mums 
sukrusti. Šiandien, kuomet 
visam pasaulyj skamba apie 
lenkus, čekus, armėnus ir k. t., 
apie lietuvius — tyla. Kodėl? 

JkF' Mes per amžius apsileidę 
5. tapom į užpečkį mūsų kaimy 

nų nustumti, kur tūnome dar 
po šiai dienai ir kažin ko lau 
kiame. Dabar, kuomet visas 
pasaulis yra sujudęs, kuomet 
visos prispaustos tautos pri
mena apie savę, — laikas ir 
mumis sukrusti, laikas ir 
mums sušukti pasauliui “ir 
mes čia, ir mes turime teisę 
prie saulės šviesos!”

Bet kųgi daryti? Kų veik
ti, idant atkreipti pasaulio do
mų?
• Liet. ' Inform. Biuras jau 
penkti metai nepaliauja sau 
kęs: “Priminkime pasauliui 
Lietuvą. Parodykime kitoms 
tautoms garbingą Lietuvos 
praeitį ir vargingą dabartį, iš- 
rodykime kitą tautą lietu
viams padarytas ir tebeda
romas skriaudas, — žodžiu 
sutverkime Vakarą Europoj 
prielankią Lietuvai visuome
nės nuomonę!”

Tiesa, šimtai prakilniausių

mūsų tėvyties sūnų atsiliepė 
į šį šauksmą nuo pirmosios 
dienos šios įstaigos įkūrimo, 
ačiū jų duosnumui L. I. B. iš
leido visų eilę brošurų ir 
knygų prancūzų ir anglų kal
bomis k. a. “l) Memoire sur 
la nation Lithuanienne, 2) 
Memerandum upon the Lithu- 
anian nation, 3) la Nation 
Lithuanienne, 4) Sketch of 
the Lith. nation, 5) dės Lithu- 
aniens et les Polonais, 6) L’- 
Eglise Polonaise en Litliua- 
nie, 7) Lithuania and autono- 
my of the Poland.

Be to L. I. B. rūpesniu ta
po išleistas specialis N. 5-6, 
1913 m. “Annales dės Natio- 
nalites”, pašvęstas Lietu
viams ir Latviams, ir N.N. 6- 
12, 1914 m. “Annales dės Na 
tionalites”, “Vatican et les 
Nationalites”, kurio didėji 
dalis yra pašvęsta lietuvių - 
lenkij santikiams bažnytinėj 
sferoj, idant atkreipti į lietu
vius Vatikano domų.

Negana to, L. I. B. rūpes
niu tilpo ir telpa kasdien dau 
gybė straipsnių didejej pran
cūzų ir anglų spaudoj, k. a.: 
“le Matin”, “la Croix”, “la 
Petite Republiąue’, “le So- 
leil”, “Daily Telegraph”, 
“The British Beview” ir tt.

L. I. B. nepraleido nei vie
no svarbesnio tarptautinio 
kongreso, nepriminęs Lietu
vos vargų. Žodžiu, jeigu už
tiesalas dengiantis iki šiol 
Lietuvų nuo pasaulio akių ta
po šiek tiek praskleistas, tai 
vis ačiū L. I. B. pastangomis.

Tečiau visa kas iki šiol L. 
I. B. buvo nuveikta, tai tik 
krislas, tik milijeriinė dalis to, 
ką priderėjo nuveikti iki Šiol 
n.ūtų tautai, idant nuversti tų 
sunkų akmenį, kuris slegia 
ruo amžių mūsų tėvynę. Visa 
kas L. I. B. tano iki šiol nu
veikta, tai dar tik pri reng i a- 
mas>s darbas, tikroji, istoriš
koji L. J.. B. užduotis dar atei
tyj, tiesa, labai artimoj.

Išties, ši svarbi istoriškoji 
valanda neužklupo mus visai 
išnetyčių: pirmutiniai takai 
prie santikių mūsų užmiršto
sios tautos su vadovaujančio
mis pasaulio tautomis — 
prancūzais, anglais jau pra
minti, jų tarpe jau mes turi
me nevienų žymų mokslinin
kų, politikų ,diplomatų, žur
nalistų mums prielankų. Šį 
ratų, šiandien dar siaurų, mes 
turime skleisti, platinti, idant 
nuo viršūnių pasiektume pa
čias šaknis. Tam tikslui ne
beužtenka vien straipsnių lai
kraščiuose, brošiūrų platinimo 
ir tt.

Plačiosios visuomenės do
ruos atkreipimui reikalinga 
tam tikra demonstracija. Rei
kalingas Lietuvių-Latvių kon
gresas pasaulio centre Pary
žiuje, kuris atkreiptų pasau
lio domų į mus. Šių demon
stracijų mes būtinai turėsime 
įvykinti kaip tik karė ap
rims.

Bet kol kas, karei siaučiant, 
naikinant mūsų tėvynę, žu
dant mūsų brolius tūkstan
čiais, mes neturime nuleisti 
rankų, mes turime be palio
vos veikti, rengti mūsų tėvy
nei geresnę, gražesnę ateitį. 
Kol tenai, snieguotuos lau
kuos mūsų broliai guldo gal

vas už įžeistos žmonijos tei
ses už būsimų mūsų tėvynės 
laisvę, nes ši karė turi prisi
dėti prie mūsų tėvynės pa- 
liuosavimo, mes išsklaidyti po 
pasaulį turime taip-pat atlikti 
mūsų priedermę, mes turime^ 
kiekvienas savo tarpe skleisti 
žinias apie Lietuvų, mes turi
me platinti L. I. B. išleistas 
ir leidžiamas brošuras ir y- 
pač laikraštį “Pro Lithua
nia”.

Negana to, mes turime pri
sidėti savo skatiku prie šių 
raštų leidimo. Tiesa, ačiū 
amerikiečių duosnumui, per
nai aplankius man didesias 
lietuvių kolonijas Amerikoj, 
L. I. B. veikimas gali būti pa
statytas ant daug platesnės 
papėdės, bet kaip kitoj vietoj 
paduotoji sųmata liudija dar 
daug stinga. Tečiau aš nea
bejoju, jog ta spraga bus už
pildyta mūsų tautiečių duos- 
nurau.

Taip svarbioj valandoj kaip 
dabartinė, nuo kurios prigu
lės ateinančių amžių Lietuvos 
gerovė, mes neprivalome svy
ruoti, šykštaudami kelių ska
tikų Lietuvos reikalų pasau
liui paskelbimui.

Štai delko aš tvirtai tikiu, 
jog nėpristygs lėšų leidimui

Tame visame sukrutime lig
šiol tedalyvauja vieni vyrai 
darbininkai. Argi darbinin
kų klausimas nepaliečia taip- 
l-at moterų ir merginų? Argi 
čia Amerikos fabrikuose ne- 
vargsta dešimtys tūkstančių 
merginų ir moterų? Ar jų, 
kaipo darbininkių, padėjimas 
yra ganėtinai aprūpintas? Ar 
jų darbo ir jų gyvenimo sųly- 
gose nieko nebūtų taisytina?

Man matos, kad merginos ir 
moterys darbininkės turėtų 
dar daugiau pasiskųsti dėl 
savo likimo, negu vyrai ir dar 
uoliau pagalvoti, pasvarstyti,

VENGRAI NEPRITARIA 
KAREI.

TURKŲ LAIVYNAS 
PAVOJUJ.

ITALIJOS IR AUSTRIJOS 
SANTIKIAI EINA 

BLOGYN.

KARĖS APŽVALGA.

Tuo laiku, kada turkų laivy
nas slapstėsi Juodose jūrėse nuo 
priešo eskadros, rusų kariški lai
vai narsiai įsiveržė Bosforo inta- 
kon ir paleido ten nemažai mi
nų. Paskiaus, turkų laivynui 
grįžtant j Bosforą, du torpedos 
laivu, plaukiančiu priešakyj, už- 

kaip išbridus iš vargo - skur- ant min4> išsprogo, kiti-gi
do kaip dvasios, taip ir kūno 
reikalų srityje.

Moterys ir merginos darbi
ninkės daug labiau išnaudoja
mos ir žeminadios, negu vy
rai. Be kitų Visų blogumų, 
joms prisideda tlažnai dar di
deli pavojai jų porai ir užga- 
vimai jų žmonijos vertybės, 
kaip fabrikuose! taip ir po 
namus. Dažna? ir jos pačios 
gal esti kaltos. Chieagoje ir 
kitur seniai jau galvojama a- 
pie darbininkių bendrabučių 
steigimų, kur darbininkių gy
venimas būtų taip sutvarky
tas, jog joms pagrasytų ten 
joks doros pavojus, bet kur 

tam tikro L. I. B. mėnesinio būtų suteikiama proga švies- 
tios ir liuosų laikų gražiai ir 
naudingai praleisti. Bet argi

organo “Pro Lithuania” (Už 
Lietuvų) prancūzų ir anglų 
kalbomis, kur Lietuva bus gi
nama nuo Lenkų užgaulioji
mų, kurie it tas vanagas vos 
iš kiaušinio išsiritęs jau žio
jasi, idant praryti kitus. Len
kai, čekai, armėnai ir k. t. jau 
senai turi tam tikrus organus 
Paryžiūje—“Polonia“, ‘Inde- 
pendance Tcheąue“, “Pro 
Armenia“ ir tt. Taigi ir mes 
lietuviai nuo jų šiuoin atveju 
negalime atsilikti.

Be to mes turime kuogrei- 
čiau išleisti rinktinį raštų, 
bendradarbiaujant žymiau
siom mūsų raštinėmis jėgo
mis “Poligrafija apie Lietu
vą”, prancūzų ir anglų kalbo
mis, kuri duotų svetintau- 
č.au.s pilnų supratimų apie 
Lietuvų bei lietuvius.

Tai yra artimiausios L. I. 
B. užduotys, kurias si įstai
ga trumpiausiam laike turi 
atlikti. Aš neabejoju, jog pla
čioji Lietuvos visuomenė, 
kaip iki šiol taip ir ateityj ne
atsakys šiai ištaigai savo pa
ramos.

J. J. Gabrys.
I -. I. B. vedėjas.

Paryžiūje,
19, iii, 1915.

prie šitokių sumanymų įvyki 
nimo galima prieiti be didelės 
vienybės ir susipratimo? O 
tai ingijama tik per organiza
cijas. Taigi ir būtų, rodos, 
begalo svarbu, kad tame kata
likų darbininkų judėjime, 
kurs taip gražiai ir ga
lingai prasideda, dalyvau
tų ne tik vyrai darbi
ninkai, bet ir moterys, kad į 
busimųjų “Darbininkų Sąjun
gą“ spiestųsi ne tik vyrai, 
bet ir moterys. , Bet visų-pir- 
raa turėtų paaiškėti mūsų 
darbininkių padėjimas ir rei
kalai. Tai paaiškinti plates
nei visuomenei galėtų tik pa
čios darbininkės. Taigi mo
terys ir merginos darbinin
kės, atsiliepkite! A.

RUSŲ ORLAIVIAI BOMBAR
DAVO ĮSRUTI

laivai turėjo grįžti atgal į Juodą
sias jūrės. Turkų laivynui sto
koja anglių ir jam, gresia di
delis pavojus nuo rusų.

VENGRIJA NEBEDUOS PINI
GŲ KAREI.

Londono laikraštis “Central 
News” gavo iš Paryžiaus tele
gramą, kurioje pranešama, kad 
prasidėjo Vengrijos seimo posė
džiai. Pirmame posėdyje seimo 
atstovai dauguma balsų atmetė 
visus valdžios pasiūlymus pa>. 
kirti pinigų karės reikalams at 
einančiam laikui. Vengrijos mi
nisterių pirmininkas gr. Tiša 
stengiasi nurodyti seimui, kad 
būtinai -reikia pagelbėti 

ršioje sunkioje valandoje, bet jo 
mėginimai neatnešė pageidauja
mo tikslo. Vengrijos seimas sa
vo pasielgimu išreiškė centra- 
linei valdžiai neužsitikėjimą. Ga
li būti, kad toks seimo pasielgi
mas yra pradžia būsiančiosios 
Vengrijoj revoliucijos, jeigu tik 
valdžia, nepatenkinta seimo nu
tarimais, norės jį paleisti.

VAKARŲ MŪŠIAI.

Prabėgusi karės savaitė, 
pasižymėjo indomiais atsitiki
mais. Iš vienos pusės buvę 
daug kalbama apie taikos įvy- 
kinimą, iš antros — apie neu
tralių viešpatijų tvirtų pasi
rengimą stoti į kovų. Be to 
įvyko daug smarkių mūšių 
rytiniuose ir vakariniuose ka
rės laukuose, bet didelių pase
kmių tie susirėmimai nedavė 
nei vienai kariaujančių vieš

įs AUSTRIJOS IR ITALIJOS 
SANTIKIŲ.

Petrograde skelbiama, kad ru
sų du orlaiviu buvo atlėkę prie 
Įsručio Prūsuose ir pridarė ten 
nemažai nuostolių, bombarduo
dami miestą iš orlaivių. Taip-pat
rusų orĮaivininkai bombaą-čBavo ‘ patijų.
Soldau miestą. Laike paskutinių dienų Ro

moje susikoncentravo diplo
matų veikimas. Jie gyvai 
pradėjo svarstyti apie santy
kius tarp Italijos ir Austri
jos, ir kaip priėjus prie

Romos dienraštis “Messagero” „„tarties. Rodosi, kad tie di- 
patalpino savo skiltyse vieno iomat aptarimai, kuriuo-
savo korespondento pasikalbeji- a.-.-.a ___ * _ •_ *
mą su senatorių Riccardo Carafa, 
kuris labai pesimistiškai žiūri į 
įvykusius nesusipratimus tarp 
Austrijos ir Italijos. Senatorius 
Carafa gyvenąs geroje santar-. dalykai pasilieka po senovei, 
vėje su vokiečių pasiuntinių Tečiau, ir nelaukiant dide- 
Romoje Buelowu ir dažnai pas lių pasekmių iš tų visų mė- 
jį apsilankąs. Laikė vieno iš tų
apsilankimų kunigaikštis Bue- Italijog padangėse, galima

r pasakęs, kad santykiai tarp ~ \ ,
^i„ 3ie Sek-tiek page-

se ėmė dalyvumų žymiausi 
Europos politikieriai, nieko 
naujo ne inešė į suirusią Au
strijos ir Italijos politiką ir

KARĖ IŠDRO LIETUVUS 
MIESTUOSE.

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA 
BALTSTOGĘ.

Flandrijoj neužilgo turės Įvyk
ti smarkūs mūšiai tarp vokiečių 
ir prancūzų bei belgų karinome- 
nų. Belgijoj vokiečių kareiviu 
gruste-prigrusta. Kariški trauki
niai bepaliovos slenka Flandri
jos link, net pėstininkus atšauk
ta nuo Holandijos rubežių, pa
liekant jų vietoj silpną raiti
ninkų liniją. Visi spėja, kad 
Flandrijoj įvyks nepaprasti su
sirėmimai. Anglų armija skubiai 
papildo praretėjusias eiles savo 
kariuomenės jr rengiasi prie 
mūšių. Amunicijos, ginklų ir 
provizijos anglų kariuomenė tu- 
ti užtenkamai, nors tų dalykų ir 
daug šiais laikais išeikvojama. 
Vienas tik mūšis ties Neuve Cha- 
pelle apsiėjo daug sykių bran
giau, negu visa karė su būrais, 
kuri traukėsi 3 metus.

austrijiečių ir italų baigia suirti 
ir greitu laiku turės užsibaigti 
susinėsimai tarp Wienos ir Ro
mos. Vokiečiai labai apgailestau
ja tokį dalykų stovį, bet nieko 
tame negali pagelbėti ir iki galo 
rems savo talkininkę Austriją.

TALKININKŲ KARIUOMENĖ 
TURKIJOJ.

rins jos padėjimą ir dar ne
greit sulauksime Italijos ant 
karės laukų.

Dar vienas svarbus nuoti- 
kis įvyko praėjusioj savaitėj, 
būtent, Vokietija, pagal pasie
kusių čia žinių iš pilnų patikė
tinų šaltinių, nutarė sulaikyti 
savo kariuomenės veikimą va
karuose ir visas savo geriau
sias kariškas spėkas sunaudo-

Havas agentūra praneša išti sumušimui rusų ir sunaiki- 
Atenų Paryžiun, kad talkininkų nimui Serbijos. Skelbiama, 
armija po priedanga kariškų lai-jjOg vokiečių armija, suside- 
vų kanuolių, išsodinama euro-' (Jauti iš 600,000 kareivių mar- 
pos Turkijos pakrančiuose. guoja Serbijos rubežių link, 
Šią armiją sudaro daugiausiai pranešama taip-pat, kad aust- 
pietinės Prancūzijos karmoms sunkiosios kanuolėg
nė. Nemažai kariuomenes atvyk- .v

„ , -s bus is Verduno pergabentos j
rytų karės laukus ir Austri-

sta per Suezo kanalą iš Indijos.

jos raitininkai netrukus ap-
GRAIKIJA PASIPIKTINUSI. leis Prancūzijos žemes, iŠ kur 

jie keliausią prie Krokuvos.

Amsterdame gauta telegrama Galima truputi paabejoti,

MOTERYS IR MERGINOS
DARRININKĖS, ATSI

LIEPKITE!
Prieš porų mėnesių katali

kai darbininkai sukruto svar
styti viešai savo reikalus. 
“Mūsų Dirvos“ skiltyse iš
kilo jau sumanymas didžiulės 
lietuvių katalikų darbininkų 
organizacijos, kuri rūpintųsi 
darbininkų luomo reikalais, 
tečiau Veiktų tautiškai - kata
likiškoje dvasioje. Kilo su
manymas, net Ravo darbinin
kiško laikraščio Tik dėjo!

Oficijaliai rusų generolio stabo 
raportai praneša, kad Balsto
gės apielinkėse pasirodžiusi vo
kiečių orlaivių eskadra, kuri 
subombardavus patį miestą ir jo 
apielinkes, numesdama virš 150 
bombų. Užmušta daug ramių 
miesto gyventojų, ypač vaikų.

DIDELĖS RIAUŠĖS TRYESTE

Pranešama iš Tryesto Romon, 
kad Tryesto gyventojai ypatin
gai moterys ir vaikai didelio- 
mis miniomis vaikštinėja miesto 
gatvėmis ir kelia demonstraci
jas prieš valdžią. Policija nebe
galinti suvaldyti riaušininkų ir 
jų išskirstyti. Areštojama daug 
žmonių. Buvo nemažai atsitiki
mų, jog riaušininkai sumušė ka
riuomenę ir policiją, rėkaudami j 

j “Lai gyvuoja Italija!“

VOKIEČIŲ KOLONIJOS 
DINGSTA.

Europos karės pavyzdžiu, taip- 
pat kariaujama ir šių viešpatijų 
kolonijose Afrikoj, Azijoj ir ki
tur, tik, žinoma, toji kolonijų 
kova apsireiškia mažesniose for
mose, ir yra tik obalsiu Euro
pos karės.

Karės pradžioje vokiečiai uža- 
takavo anglų ir prancūzų kolo
nijas Afrikoj ir jiems gana gerai 
klojosi. Dabartiniu laiku dalykų 
stovis šiek-tiek pasikeitė. Pran
cūzų armija, veikiančioji Kongo 
provincijoj ir anglų iš Nigerijos 
pusės užpuolė ant vokiečių pro
vincijos Kamerūno. Vokiečių ka- 
riuomenė, numušta nuo Kame
rūno kalnų, atsidūrė ties Mbami 
ūpės kalnų. Prancūzai parėję Kė
lė upę išvyjo vokiečius iš Lomie, 
anglai-gi užėmę upės 'Ngwa«t> 
tiltą privertė vokiečius pasi
traukti atgal. .

iš Atėnų, graikų sostinės, prane- kas link teisingumo tų visų 
ša, kad graikų valdžią, sužino-' žinių, nors jos ir paeina iš 
jus apie nuskendimą graikų lai- oficijalių vokiečių ir rusų šal- 
vo “Ellispantos” nuo vokiečių tinių, greičiaus tas žinias Vo- 
minos, labai pasipiktinusi. Orai- kieti ja paleido tyčia, kad nu- 
kijos spauda pataria valdžiai, kreipus visą atydą nuo savo 
tuojaus pareikalauti nuo yokie- karįgkų žingsnių Flandrijoj, 
čių už žuvusį laivąatlyginimo,; laimėjimai prie upės
atsisakius -gi vokiečiams atmo- vokiečiu tarne

sukonf iskuoti visus vo-'*Pres sukeit \okieuų tarpe 
daug nesmagumo ir vokiečių 
kariuomenei prisakyta, nesi
gailint kareivių, atmušti nuo 
priešo, svarbų strategijos 

•žvilgsniu Hill 60, sutvirtintus 
fortus ant upės Ypres. Užtai

keti ■
kiečių laivus stovinčius Graiki
jos uostuose.

MOTERŲ < TAIKOS KONFE
RENCIJA — VOKIEČIŲ 

POLITIKA.
vokiečiams pasisekė atmušti 
anglus iš šiaurinių Ypres u- 
pės apielinkių. Keletas ma
žesnių miestų pateko vokie-Praneūzų Moterų Tautiškos 

Lygos pirmininkė, p-ni Ducret— ' gįamg*
Metz praneš. Paryžiau, .pando- RarpBtl( kalnnow partė-ji-

mas nei kiek nepasimainė. 
Rusai, užėmę Beskido apielin
kes ir pralandas nuo Dūkios, 
teberandasi ant savo senų po-

je, kad žadanti įvykti Hagoj 
Moterų Taikos Konferencija yra 
iššaukta vokiečių intrigomis, ku
riomis norima vokiečių pakry- 
ktįsiai situacijai pagelbėti. Pran
cūzijos visos moterų dr-jos 
griežtai atsisakė dalyvauti mo
terų kongrese, kuriame pirminin
kė žada būti visiems gerai žino
mą Amerikos veikėja p-lė Jane 
Addams iš Chicagos.

zicijų, austrijiečiai sutraukia 
daugiaus kariuomenės prie 
Užoko, kurį mano apsaugoti 
nuo rusų.

Dardanelių likimas neduo
da ramumo visai Europai. 
Kiekviena iš kariaujančių ir
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neutralių Europos viešpatijų 
bu nekantrumu laukia tos 
tvirtovės puolimo, kuris ir vi
sai karei priduotų kitokių iš
vaizdų. Kol kas talkininkų 
laivynas, nežiūrint ankščiau 
paskelbtų laimėjimų, nieko 
naujo nenuveikė.

Talkininkai, matydami,' jog 
vargiai jiems pasiseks užim
ti Dardanelius iš jūrių pusės, 
pradėjo gabenti savo kariuo
menę ant saužemio. Nema
žai jau prancūzų ir anglų ka
riuomenės išsodinta Turkijos 
uoste Enos, kuris randasi 
prie Egėju jūrių, į pietus nuo 
Bulgarijos rubežiaus. Toji 
kariuomenė neužilgo pradės 
atakuoti Konstantinopolį ir 
tikimos, kad pradėjus išvien 
veikti nuo saužemio ir jūrių, 
Konstantinopolis pasiduos.

stijos nebus užkviestos į būsian
čią Taikos Konferenciją ir net 
jų atstovai nebus inleidžiami į 
konferencijos posėdžius. Konfe
rencija suly^ tų žinių atsibu
sianti, vien tik dalyvaujant ka
riaujančių viešpatijų atstovams.

Nuostabiu yra dalyku, kad 
prieš Jungtinių Valstijų dalyva
vimą išsireiškė visos kariaujan
čios viešpatijos. Vokiečiai nesutik 
šią priimti Amerikos atstovus j 
konferenciją vien tik dėlto, kad 
jiems atrodą, jog Amerika jų 
reikalams neprijaučianti. Talki- 
ninkai-gi sako, apsieisią ir be 
neutralių viešpatijų atstdkų, ka
da prisieis nustatyti taikos sąly
gas.

mą j Meksikos vandenis, ir iš to 
galinčius kilti kivirčus tarp Ja
ponijos ir Jungtinių Valstijų, 
pastebi, kad amerikiečiai taip 
neprielankiai atsinešę prie Vo
kietijos, turės patys patirti vi
sus karės nesmagumus. Tada ir 
vokiečiams pasitaikys progos 
Amerikai atkeršyti. Vargiai 
vokiečiai sulauks tos pro
gos, nes japonai at
vyko į Meksikos vandenis ne ka
riauti, bet iškelti iš vandens sa
vo seniau žuvusį laivą.

VISUOTINAS LIET. DAILĖS 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS.

Kovo 7 d. nesusiriukus reikia
mam skaičiui narių, visuotinis 
metinis Lietuvių bailės Draugi
jos susirinkimas buvo sušauktas 
rytojaus dieną sekmadieni kovo 
8 d. neatsižvelgiant jau į atvyk- 
siančiųjų narių skaičių.

LIGONYS PABĖGĖLIAI.
Nuo rugpiūčio 1 d. ligi kovo 

1 d. 1914 m. daktaras A. Vilei
šis dykai gydė 426 ligonis pabė
gėlius, iš jų 172 patys atėjo, o 
254 pats daktaras aplankė jų bū
tuose. Sirgo 194 vaikai, 124 mo
terys ir 106 vyrai.

PADEREVSKIS DARBUOSIS 
TIK AMERIKIEČIU 

TARPE.
Atvykęs į Ameriką lenkų pa

garsėjęs muzikas Paderevskis 
nemano visai kišties į lenkų po- 
litiškas pažiūras ir partijų ko
vas, bet visą laiką pašvęsiąs ki- AMrRIKAIF tataučiams, supažindydamas juos

V * 1 su Lenkijos vargais ir reikalais.
. Tikimasi, kad Paderevskio vei-

•in/ftii/i n.nn kimas Amerikoje atneš gausiusMEKS™LGAU.LNAUJĄ vaista.
PREZIDENTĄ. _____________

Philadelphijoj gauta žinių iš 
pasitikėjimo vertų šaltinių, kad 
Meksikos kariaujančių partijų 
atstovai laikė konferenciją vie
name Jungtinių Valstijų mieste 
ir sutiko išrinkti naują prezi
dentą, tinkamą dabartiniam 
Meksikos padėjimui. Preziden
tas AVilsonas gavo pranešimą 
apie konferencijos pasekmes 
Ir jo prašoma sutik
ti ant naujo Meksikos pre
zidento kandidatūros. Kandida
tu esąs vienas iš generalių gen.
(Vilios patarėjų, kuris skaitosi la
bai turtingu meksikonu ir yra 
išėjęs augštus mokslus.

ŽYDAI PRADĖJO KOVĄ Už 
LYGIAS TEISES.

New Yorko 177 žydų didesnių
jų organizacijų atstovai laikė 
konferenciją, kurioje nutarta 
kreipties į Jungtinių Valstijų 
valdžią, kad ši patarpi
ninkautų ingijimui žydų lygių 
teisų Europoje ir Azijoje.

Panašūs susirinkimai bus lai
komi visuose Amerikos dides
niuose miestuose, lygiai ir kai- 
kuriose Europos šalyse. Žydai 
nori, kad Taikos Konferenciją at
stovautų ir žydų tautos atstovai.

DRĄSI GELBĖTOJA.

Švento Jokūbo ligoninėn Vil
niūje atvežta iš Suvalkų gub., 
valstietę Veroniką Juškelevičie- 
nę, su 10-čia žaizdų nuo šūvių. 
Kovo 5 d. besimušant ties S. vo
kiečiams su rusais, ji, stovėda
ma palei savo pirkią, pamatė, 
kad vienas rusų kareivis kritęs 
pašautas, pasišaukusi sau pagel
bon dar vieną moteriškę kaimy
nę, ji pribėgo prie sužeistojo ir 
vykusiai suteikė jam pagelbą. 
Bet tuo laiku pasigirdo naujoji 
vokiečių papliūpa ir ši savanorė 
“gailestingoji seselė” krito per
šauta 10-ties kulipkų.

DEMOKRATAI NEREMS 
BLAIVYBĖS.

Jungtinių Valstijų demokra
tų partijos vadai, gavę pakvieti
mą nuo priešsaliūninės Lygos 
paremti ją kovoje su saliūnu, in
galiojo spaudą pranešti, kad de
mokratai ir ateinančioje kampa
nijoje į savo programą neįsileis 
blaivybės klausimo. Jie aiškina, 
kad blaivybės klausimas yra 
kiekvienos atskiros valstijos rei
kalu, bet ne Jungtinių Valstijų 
'valdžios uždaviniu. Prezidentas 
(Wilsonas pilnai sutinkąs su to
kiomis savo partijos atstovų pa
žiūromis.

75,000,000 DOLERIŲ 
MISIJOMS.

Devynios protestonų misijinės 
organizacijos, globojančios 70- 
000.000 protestonų tikėjimo pa
sekėjų, išleido New Yorke ra
portą kiek išleista pinigų misijų 
reikalams nuo 1 d. balandžio 1914 
m. ligi 1 d, balandžio šių metų. 
Misijų reikalams amerikiečiai su
dėję 75.000.000 dolerių, iš kurių 
55.000.000 dol. išleista Jungtinių 
Valstijų misijų reikalams, liku
sius 18.000.000 dol. sunaudota ki
tų šalių misijoms. Aplamai ant 
užlaikymo protestonų bažnyčių 
visokių sektų šioje šalyje 
išleista 410.000.000 doleriu.

Iš “LIETUVIŲ DRAUGIJOS” 
VEIKIMO.

Komiteto posėdyj, kovo 10 d. 
gauta pranešimas iš Maskvos, 
kad redakcija “Russkija Viedo- 
mosti” siunčianti “Lietuvių Dr- 
jai 2869 r. 88 kap. Paskiaus nu
tarta nebeduoti pašalpos tiems 
draugijos globamiems darbinin
kams pabėgėliams, kurie nesu
tinka be jokių priežaščių užimti 
pasiūlytas vietas pas ūkininkus 
ir dvaruose.

Susirinko taip-pat visai ne
daug, vos kiek daugiau, kaip 20 
žmonių. 6 valandą vakarę draugi
jos pirmininkas Žmuidzinavičius 
pradėjo susirinkimą. Pirmiausia 
pirmininko pasiūlymu susirinki
mas pagerbė, atsistodamas miru
siųjų pareitais metais dr-jos na
rių gen. A. Paškevičiaus ir J. 
Kozakovsko atmintį. Susirinki
mui pirmininkauti buvo pašauk
tas adv. A. Janulaitis. Po to dr- 
jos pirmininkas Žmuidzinavičius 
perskaitė 1914 m. L. D. Dr-jos 
veikimo apyskaitą. Visųpirma jis 
pažymėjo, jog valdyba tais me
tais neatlikusi daugelio darbų, 
kuriuos buvo pažadėjusi atlikti.

Parodų buvo sutaisyta trys: 
VlII-oje metinėje liet. dailės pa
rodoje buvo išstatyta 650 dailės 
dalykų. Parodoje apsilankė 1200 
žmonių. Ineigų gauta 1430 r. 35 
kap., išlaidų buvo 1459 rb. 19 
kp., taigi ši paroda davė draugi
jai nuostolio 28 rub. 84 kp.

Kaune paroda buvo atidaryta 
“Dainos” dr-jos vardu. Joje bu
vo ištatyta 686 dailės dalykai. 
Apie skaičių apsilankiusių žmo
nių, taipogi ineigas ir išlaidas 
kol kas tikrų žinių nėra.

Čiurlionės paroda, kurioje 
daugiausia buvo išstatyti mirusio 
dailininko veikalai skaičiuje 227, 
apsilankė 800 žmonių.

1914 metais valdyba buvo pa
siryžusi išleisti: 1) knygą—al
bumą “Mikalojus Čiurlionis” ir* 
2) spalvotą reprodukciją iš pa
veikslo “Regėjimas”. Taip-pat 
buvo žadama rinkti medžiaga 
“Liaudies dailės albumui”. Da
bartiniu laiku šių leidinių reika
lai tokiam padėjime:

Knygai “M. Čiurlionis” me
džiaga pagaminta. Darbą sutruk-* 
dė įvykusioji karė.

“Regėjimas” paveikslas paro
doms pasibaigus buvo pasiųstas 
Čekų Pragon reprodukcijai pa
daryti. Darbas buvo jau pradė
tas. Karei prasidėjus, ryšiai su 
Praga susitraukė ir apie paveik
slo ir reprodukcijos likimą nėra

BROLIŲ KAPAI.
Seredžiuje kovo 10 d. perkel

ta ir palaidota į brolių kapus ka
reiviai puolę mūšyje su vokie
čiais rugsėjo 2 d. 1914 m. tarp 
Nemuno ir Dubisos. Brolių kapai 
intaisyti ant augšto kalno ir busjokiog žibios 
pastatytas paminklas. Atiduota Madžiasa jia„die8 dailės albu.
kariška pagarba. Iškilmėje da 
lyvavo bajorvedis Kastro ir vie 
tos valdžios atstovai.

RELIGIJOS PERMAINYMAS.
Pereitais metais katalikų tikė

jimą Vilniūje priėmė 538 asme
nys. Gi katalikų priėmusiu pra- 
voslaviją buvo 357.

ŽMONA IŠDAVĖ VYRĄ.,
Dzieveniškės, Ašmenos pav.

Vienas ūkininkas pagrįžo iš A- 
raerikos pas savo žmoną. Bet jų 
gyvenimas buvo prastas: pykda
vo ir pešdavosi tarp savęs. Žmo
na nuėjo pas žiemskį prašyti, 
kad paimtų jos vyrą karėn ir ap
skundė, kad \jis neatbuvęs tar
nystės. Vyras buvo paimtas, bet 
dėl nežinomų priežaščių po kiek 
dienų ir vėl buvo paleistas. Pa
grįžęs namo, vyras “gražiai” 
atmokėjo žmonai už jos darbus. 
Tuomet žmona antrą syk ap 
skundė ir jos vyrą išvarė į karę. 
Dabar žmona ieško pašalpos.

PABĖGĖLIAI. J
Stakliškės, Trakų pav. Antrą 

syk netikėtai vokiečiams įsilau
žus Suvalkijon, žmonės viską 
pametę, greičiausia bėgo šiton 
Nemuno — tėvelio pusėn pas sa
vo brolius lietuvius vilniečius, 
prieglaudos ieškoti. Stakliškėnai 
labai noriai priima pas save gy
venti — aišku, kad lietuvis lie
tuvio vargus giliau jaučia.

LAIŠKAI R LETUVOS.

Pilviškiai, Suvalkų gub. Sausio 
24 d. 1915 m.

flOOSEVELTAS PATRAUK
TAS TEISMAN.

Syracuse, N. Y. prasidėjo gar
si byla, kuri visų Amerikos poli
tikierių atkreipė atydą. New 
flTorko garsios Tammany Hali po-, 
Utiškieji bosai Barnes ir Mur- 
phy patraukė buvusį Jungtinių 
Valerijų prezidentą T. Roosevel-| 
tą teisman, reikalaudami nuo jo 
80.000 doleriij atlyginimo už jų 
veikimo pasmerkimą. Žymiausi! 
{Amerikos advokatai veda kaip 
vienos, taip ir kitos pusės reika
las.

PULKININKAS HOUSE 
EUROPOJ.

žymus Amerikos veikėjas, pul-Į 
kininkas House dabartiniu laiku 
randasi Europoj. Jis nori ištirti 
Europos padėjimą ir pamatą ant 
kurio galima būtų įvykinti ten 
taiką. Šiuo laiku pulkininkas at
vyko į Paryžių, kur žada pasima
tyti > su žymiausiais Prancūzijos 
diplomatais ir pasitarti apie 
•▼arbius reikalus.

NAUJA LIGA 
“AMERICAN IT I S”.

Chicagos vienas daktaras tvir
tina, kad didesnę pusę Jungtinių 
Vabstijų ligų reikėtų vadinti 
“Anericanitis”. Sulyg to dakta
ro nuomonės, išskirus tik keletą 
limpančių ligų, visos kitos pa- 
gimda Amerikiečių gyvenimo 
būdai. Amerikietis per daug dir
ba, -per daug valgo, bet labai ma
žai mankštino savo kūną. Dar
bas neperdaug kenktų sveikatai, 
jeigu žmogus tinkamai pasilink
smintų, o valgis būt gerai virški
namas, tinkamai kūną pamank
štinus. Nuolatinis-gi darbas, ap
sivalgymai be laiko žmones j gra
bą nuvaro. Gaila, kad daktaras 
nieko nesako apie tuos, kurie 
dažnai neturi už ką pavalgyti. 
Av jie ilgai gyvena ir jiems ne
gresia pavojus pasijusti grabe?

VOKIEČIŲ GRASINIMAI. :
i-

“Več Vr.” rašo, kad vokiečių 
štabas už Klaipėdos išgriovimą 
graso uždėti didelę kontribuci
ją Rusijos miestams. Už kiekvie
ną rusų sudegintą miestą ir so
dybą ant vokiečių žemės, bus pa
versta į griuvėsius 3 miestai ir 3 
sodybos ant rusų žemės. Suval
kuose vokiečiai, girdėt, sudeginę, 
valdiškas triobas.

PABĖGO DRAMBLIAI. f I
K Peru, Ind. miesto cirko iš

spruko keliolika dramblių ir kol 
pasisekė jubs sugauti, pridarė 
miesto gyventojams daug nuosto
lių, išvartydami stulpus, tvoras, 
net ir mažesnius nameliu*. Po 
sunkaus darbo drambliai, buvo 
pasinėrę vandenyse Missisinevoa 
upės ir kelis syk perplaukė 
■Wabash upę. Žmonių nieks nes 
nukentėjo.

GAMINA RUSAMS 
ŠRAPNELIUS.

New Yorko kompanija “The 
American Locomotive Co” apsir 
ėmusi pristatyti Rusijai karės 
įrankių už $05.000.000. Daugiau
siai ši kompanija* turės išdirbti 
šrapnelių, kurių pradėjo trukti 
rusams. Pasklydus tai žiniai bai
siai aujudo Amerikos vokiečiai.

MŪŠIAI PRIE PALANGOS , 
— KLAIPĖDOS.

Atvažiavę Liepojun iš Palan
gos ir Rusacovos apielinkių pa
sakoja, kad laike 2—5 kovo už 
Palangos ėjo gana smarkūs mū
šiai ir vokiečiai turėjo pasitrauk
ti prie Klaipėdos. Palangon iki 
4 kovo atgabenta keli šimtai vo
kiečių nelaisvių. Iš čia gabenami 
jie į Liepojų, Šiaulius ir Prieku
lę. Dienomis ir naktimis girdėjo
si armotų griausmas. Vokiečiai 
pasitraukdami degina visas apgy-. 
ventas vietas.

mui buvo stropiai renkama. Tu
rima daug indomių dalykų.

L. D. Dr-jos nuosavų namų 
'klausimas tais metais la
bai mažai tepaslinko pir
myn. Buvo tartasi su L. 
Mokslo Draugija nusipirkti, 
bendrai vieną — kitą įžiūrėtą, 
namą, bet pirkimas neįvyko.

1914 metais Dr-jon įstojo 93 
tikrieji nariai ir 1 narys šelpė
jas. Šiais metais Draugijon įsto
jo 14 naujų narių.

Paskaičius veikimo apyskaitą 
dr-jos kasininkas J. Žemaitis 
paskaitė 1914 metų kasos apys
kaitą. -Susirinkimas išreiškia dr- 
jos 'Valdybai padėkonę, patvirti
na visų įstojusiųjų naujų narių 
priėmimą Dr-jon ir valdybos pa
siūlymu išrenka garbės nariu d-< 
rą Basanavičių. į

Aptarus nemažai visokių rei- į 
kalų, ateinantiems metams išrink-, 
ta valdybon: Žmuidzinavičius, 
Žemaitis, Kairys, Čiurlys, Liand- 
sbergis. Revizijos komisijom Sme
tona, Jesaltis/Janulaitis.

JUNGTINĖS VALSTIJOS NE-t 
PAGEDAUJAMOS TAIKOS > 

KONFERENCIJOJ. i

ŽUVO 14,000 VILLOS 
KAREIVIŲ.

'Washingtone gauta žinių, kad. 
susirėmimuose tarp Obregoao ir 
Vilios armijų netoli Jungtinių 
Valstijų rubežiaus, žuvo 14.000 
Vilios kareivių.

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI 16 
AMERIKOS VARGŲ.

9UMANINGAS MAŠINFSTAS.

Vasario 6 dienų prieš besitrau
kiant iš N. stoties netoli Kauno, 
buvo sutaisytas traukinys iš 70 
vagonų. Kaip tik traukinys nu
ėjo nuo stoties, jį apsiautė vo
kiečiai ir atstatę šautuvus reika
lavo sustabdyti. Mašinistas pa
siuntė traukinį atgal, Vokiečių 
raiteliai pradėjo jį sekti, bet ma
šinistas staigu paleido traukinį 
pirmyn, garvočis.su 18 priešaki
niais vagonais -nutrūko h* nubil-t 
dėjo stačiai į vokiečius, .iš kurių 
du suvažinėta -aut vietos, likusie
ji pabėgo šaudydami traukiniu.

LATVIAI — LIETUV Al.
Latvių Ūkio Ekonominės Drau

gijos valdyba paskelbė dienraščio 
‘ ‘ Dzimtenes Westnesis ’ ’ akiltyset 
atsišaukimą į latvius sušelpti au
komis nukentėjusius dėl karės 
Suvalkų ir Kauno gub., ūkinin
kus- lietuvius. Aukos priiminė- 
siant Dr-ja netik pinigais^ bet 
taip-pat rūbais, maistu, sėklomis 
ir tt. Dr-ja skirianti tam tikslui 
1000 rob'

6ELEMNKEU0 SUMTINIM 
VE APMOKĖJIMO.

■Waahingttrtie, Jung. Valst. ad
ministracija gavo informacijų 
nurodančių, jog Jungtinės Val-

1
Berlino laikraštis “Post” pa- 

žy m ėdamas iškilusias pankais* 
apie japonų kreiserių atplauki-

Iš Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav. Glinskiai rašo savo sūnui 
Juozui į Springfield, 111.

Atleisk sūneli, kad mes tau 
laiškų nerašėme. Negalima da
bar nei pasiųsti, laiškus labai 
peržiūri. Tiek daug turėjome 
visokių nelaimių, įkad sunku ir 
aprašyti. Lietuvoj buvo baisūs 
susirėmimai tarp rusų ir vokie
čių. Kruvini mūšiai įvyko Suval
kų, Marijumpolės ir kitų Lietu
vos miestų apielinkėse. Vargas 
ką ir besakyti.

Sudiev! Lauksime geresnių 
laikų, Glinskiai.

Iš Kauno gub. Laukovos val- 
-ščiaus tėvai rašo sįivo sunui 
Ant. Vaitkui į Westville, 111.

Ačiū jums vaikeliai už gra
žius laiškelius, tikra mums pa
guoda, kad neužmirštate savo 
tėvelių. Ligšiol tebesame sveiki.

Del karės neturėjome daug 
vargo ir nuostolių. Gyvulius te
beturime visus, pašaro taip-pat 
niekur nevežėme. Turtingesni 
ūkininkai varė raguočius kariuo
menėn, vežė šieną, grūdus, mėsą.

Mobilizacija pas mus buvo du 
sykiu. Pirmą kart šaukė atsargi
nius nuo 1897 m. ligi 1907 metų. 
Dabar šiame rudenyj šaukia jau
nikaičius 21 metų amžiaus. Pas 
mus bemaž viskas po senovei. 
Valdžia už visus paimtus daiktus 
užmoka pinigais, tiesa nebrangiai 
moka, bet per daug ir neskriau
džia.

Apie karę nėra ko rašyti, patys 
numanote, kaip ji yra baisi ir 
žiauri. J kariuomenę priimami 
savanoriai visokio amžiaus. Pa
sitaiko daug savanorių nesulau
kusių 15 meti} amžiaus. Jaunes
niuosius panaudoja prie vežimų 
ir kitokių lengvesnių darbų ir 
net apmoka už patarnavimus. 
Kitpkie dabar laikai Lietuvai! 
užėjo.

Dauguma miestinių kunigų ar
ba buvo arba yra patraukta į 
atsakomybę, už tai kad anuoin 
kurtu vokiečiai uždėdavo viso
kius priedermes. Del to dabar 
ir bėgt reikia. Vienam net ka
torga gresia, tai Augustavo de
kanui.

Visi šiek-tiek nors prasila
vinę žmonės bėgo, bėgo net 
vaikai, kad vokiečiai jiems 
neuždėtų kokių priedermių. Da
bar girdėjau kad kun. Kraką 
uždėjo bulmistru, matydamas jis 
kad gal būt švakai išbėgo iš 
Kalvarijos, bijausi kad jo ne
suimtu kur, gal sušaudyti už 
jų apgavimą. Tikimės neužilgo 
vokietį išgrūs iš Suvalkijos, bet 
jeigu jis ilgiau paponavos, tai 
visai badas bus. Ima viską, ima 
ne 4 ik arklius (Kalvarijoj gir
dėjau buvo arklių ėmimas ant 
šventoriaus), bet piauja gyvu
lius, ima javus, net šiaudus lie
pia patiems žmonėms vežti. Kur 
neranda gaspadoriaus tai visk i 
naikina, drasko, kaip kur nei 
sėklai nepalieka javų. Marijam- 
palėj gird' jau suėmė vyrus nuo 
17 iki 43 metų, iš žydų 65 iš 
krikščionių pervirš 120. Kas tu
rėjęs tris vaikus, to neėmę. Mat 
iš kur savo kariuomenę daugina. 
Girdėjau taip-pat'iš dviejų vietų 
Pilviškių ir Liubavo, apstoję 
šventorių šventą dieną ir ran
kiojo jaunuomenę, net mergi
nas, raminę juos kad būtų be 
baimės, nes tik pas juos ant 
darbų eiste. Taikos, nereikia nei 
po kaimds ieškoti, atėjai į baž
nyčią ir kabyk. Negali sužinoti 
kiek teisybės tose žiniose, nes 
jau kiek kartų sakė kad Mari
jampolės bažnyčios bokštai nu
kelti, dabargi pasirodo kad ke
liose vietose įšauta į bažnyčią ir 
kleboniją.

Mūsų miestelis pašiurpęs, ro
dosi nebetas. Kluonai, tvartai 
tušti, lupinėjami, griaunami, ku- 
rianami. Daugelis namų be lan
gų, be -durių, be čytų, be grin
dų vis pečiaus ugnies maištui 
sunaudojama. Kur-nekur dar 
kas savo bakūžėlėje lindo, 
bet tas lindojimas tankiais kar
tumais sotinamas delei visokių 
naujų paliepimų ir reikalavimų 
o už vis blogiausia išgirdus: 
“čia turi būti vieta penkioms 
lovoms ligoniams guldyti irį 
tt.” t

Tai paprasta daina, kuri nuo
latos skaniba. Daugelis griūčių 
—pustynių riogso tuščios ir jų 
niekas nereikalauja, nes ten, mat, 
gyventi negalima.

Draugijos apmirusios. Jų gy
venimas suiręs. Taupomoji kasa 
bando dar krutėti, bet jau -sun
kiai eina ir dirbti prisieina kar
tais knygas -ant kelių pasidėjus... 
Apygardoje žiūrint, paviršutiniai 
išrodo viskas -po senovei, bet vi
dujinė išvaizda toli ne ta. Ūkių 
tvarka iš vėžių išvaryta. Pašarai, 
gyvuliai dikčiai .sumažinta arbą 
ir visai sunaikinta. Žmonių iš
vaizda išrodo kaip iš po jungo-? 
susirūpinę nežinomu rytojum. 
Šios didžios audros blogumai bu
vusieji ir esantieji diktokai žmo
nes suvargino, liet kad -nors Die
vas saugotų nuo -bado ir maro.

Žmonės, apskritai imant, -dabar 
pamaldesni. Gal išmelš Dievo 
snstaLyfėjimo ir Ros skaudžiom 
rykštės atitolinimo, kuri ir taip 
jau skaudžiai žmoniją nuplakė 

«... St Dv,

Iš Suvalkų gub. Vilkaviškio 
pav. Gudelių sodžiaus S. Kuli
kauskui rašo brolis, į Waterbu- 
ry, Conn.

Naujienos pas mus nekokios. 
Reikėjo mums kraustytis iš Gu
delių ir net Kaune atsidurti. 
Paskiaus iškeliavau į Vilniaus 
gub. kur žadu pabūti keletą die
nų. Nežinau ką rasiu pargrįžęs 
į savo kampelį. Gal mūsų tėviš
kė į pelenus pavirto. Priešas ir 
vėl mus aplankė, tai tik spėjau 
pasprukti iš jo nagų. Mat jis 
kaip sugauna mūsų žmonės tai 
Dievas žino ką su jais daro. Pir
mą sykį vokiečiai daug mūsiš
kių su savimi išsivežė, ypač jau
nus vyrus, kuriuos paskui pri
verčia darbus dirbti. Tokias tai 
pas mus -naujienos.

Vaikų -laiškas pas tėvą, J. Kar- 
soką, gyvenantį Sheboygan, Wis.

Mes iš Dievo malonės esame 
sveiki ir mūsų visa šeimyna dar 
gyva. Pas mus labai šalta.... Mes
jau viską senai iškulėme..... Į
Kauną nėleidžia važiuoti jokių 
žmonių. Aleksote padarė 
tokius vartus, stovį kareiviai ir 
neleidžia -nieko. NegaUma nie
ko nuvežti parduoti -nei pirkti 
galima. Viskas brangu, pirago 
svaras 7 kapeikos, gazo svaras 
9 kapeikos. Jūsų brolis Kazimie
ras jau 9 savaitės kasa pozicijas 
Kauno gub., ir uždirbą po pu
santro rubliaus ant die- 
noR. Apie Mauručius apie 
6 šimtus vyrų kasa pozici
jas. Garlovos bažnyčios bokštus 
pats runas nugrįpvė. Pas mus 
dar viskas ramu, tik girdime, 
kad kitur mušasi..............

A. A. KUN. PRANCIŠKUS 
MAŽEIKA.

Vasario 22 d. pasimirė Skuo
dė, Telšių apskr. kun. Pranciš
kus Mažeika 86 metų amžiaus, 
Pastaruoju laiku velionis būvi 
Skuodo altarista.

KONKORDATAS TARP SER
BIJOS IR VATIKANO.

Kovo 7 dieną valstijinėje Va
tikano kanceliarijoje patvirtin
ta konkordatas (sulygtuvėa) »pa- 
darytas tarp Serbijos ir Popie
žiaus sosto.

ŠV. TĖVAS IR KARIAUJAN
ČIOS VIEŠPATIJOS.

Popiežius Benediktas XV 
kreipėsi su .prašymu į kariau
jančias viešpatijas, kad jos su
tiktų paleisti tuos nelaisvius, 
kurie prie kariuomenės visai -ne- 
prigdli, pavyzdin: vyskupai, ku
nigai ir tt. Anglija, Vokietija 
sutiko.

KATALIKŲ DVASIŠKLJA IR 
KARĖ PRANCŪZIJOJ.

Nesykį buvo minėta, kad -pran
cūzų valdžia išvarė daugybę *ku- 
nigų ir klerikų. Dabar prancūzų 
laikraščiai paduoda daugybę ku-j 
nigų ir klerikų žuvusių mūšio 
lauke su vokiečiais.

Iš Suvalkų gub. Seinų pav. 
Punsko miestelio Alena Vaku- 
kaičiutė rašo savo broliui Pra
nui į Chamberlarn, S. iDaknta.

Nubaudė mus Dievas, užteis- 
damas karę, kuri ir dabar labai 
atjaučiame, daug žmonių vargo 
prispaustų verkia ir dejuoja. 
Mūšių vietose nieko neliko, vis
kas išdeginta ir išnaikinta. Žaw- 
nės neturi nei -duonos kąsnio al
kiai numalšinti.
Ir pas raus, Punske, vokiačkomt 
užėjus daug manMalių grisiau

GatažiakSlių Departamentas 1 ei-1 Prūsų ir mūsų kariuomenė kba-, 
do įgaUkėkiama >be mokaraio kua stovėjo, — joms -pmitrau-
tinėti daiktus, grūdus ir kitus rei-į 
kalingus daiktus “Suvalkijos nu 

kurs tečiaus nors skylėtas, T>w^kentėjusių gyventojų naudai 
Tks leidimas yra duotas Ltetu-buvo au visa

Kannan. Mašinistas Petrovas ga- vių Draugijai nukantėjuabmnr
vo šv. Jurgio ženklą 4 lajpanio. dėl karės šelpti.

kus nieko tose vielose -nebeliko 
Punske -bažnyčia išliko sveika 
Kitur ir bažnyčių nepasigailė
ta. "Laimingas tu, brdli, kad tdli 
gyveni nno tų ritrų baisenybių. 

Sudiev! Alena ▼aitdkaičkitė

Laiškas tprisiųstas iš Vilniaus 
balandžio mėnesyje.
Brangus Joneli: —

Esu Vilniūje jau trys savai
tės, sprudau nuo vokiečio, -ne 
tiek nuo vokiečio kiek nuo pa
sekmių, kurios :paakui buvo. 
Ką šia viską surašysi. Nors 
mūsiškiai dabar smarkiai vai
toja po vokiečio jungu, bet aš 
to čion pervirš neat jaučiu. 
Snsiiiejan su “to miesto gauja, 
kuri niėkiek karo neatjaučia —• 
juokiasi, linksminasi, žaidžia, 
-koncertuoja ir 1. t. Iš to Hpra- 
džios smarkiai piktinausi, buvau 
pripratęs vaikščioti su nuleista- 
moaim, čiongi visai kitaip, tik- 
tąąyk atsimena karę, kada pe
rmato sužeistuosius, šiaip jokio 
supratimo netnr. Yra čia be
galės pažystaiųų iš Suvalkijos, 
čia pernešta Vilkaviškio gim
nazija. Tra kadel^s pabėgėlių 

‘kunigų, surikus mums dabar, 
laikai. 'Negali * visko surašyti.

POPIEŽIUS ŽADA BELGAMS 
PAGELBĄ. v

Pas šv. Tėvą Benediktą XV 
buvo apsilankęs Belgijos -Leo- 
dium miesto universiteto vice- 
rektorius -kun. Leploige, kuriam 
šv. Tėvas inteikė laišką prie Bel
gijos kardinolo Merciere. Laiške 
šv Tėvas prižada padėti daug 
triūso ir 'pastangų, kad po 'ka
rės Belgija būtų atgaivinta ir 
sugrąžinta jai visi karės -nuoato- 
Jiei.

NAUJA JĖZUITŲ MOKYKLA.

Rpokane VFash. kovo 21 d. vys
-kupas A. P. Schimer pašventino 
kertinį -akmenį -šv. Mykolo, 'mo
kyklos, kurioje jaunesnieji -Je- 
suitai bus mokinami Augštesnių- 
jų mokŽlų. Pašventinimo apei
gose dalyvavo daug žmonių, jų - 
tarpe Jėzuitų mokytojai ir drau
gai-

garvo%25c4%258dis.su


□ H M U U a d
L., i.

Wilkea Barre, Pa.
V. Lukoievifiia, P. O. MinnsviU*,

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS, 
BOCKFORD, ILL. VALDYBOS AD- 
I RESAI:

Pirmininkas, Kazimieras kliklas,
1025 S. Main St.

Vicepirmininkas Mikolai Jankevi- 
čia, 161< Ifitli et.

Protokolų raštininkas, Jonas J. 
Merčaitis, 1530 S. West St.

Finansų raštininkas ir Iždininkas 
Povilas P. Petrėnas, 430 Islnnd avė.

Iždo globėjai: Jouas Zubinas, 1129 
S. Ckurch St.

Vincentas Kadzevičia, 411 Island 
av.

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 
8. IVest St., ir Izidorius Koiuza.

1. Bekretorlue Stankus Antanas, 
1414 Nev York ava.

I. Sekretoriai Rutkauskas Jaoaaa, 
Kasos globėjai:
Mareulaitis Antanas, 1839 8. 14«h st. 
Kaėanskas Andrius, 1623Vi Indiana

ava.
Maršalka, Karosas Juozas, 914 Clars 

ava.
Kasininkas Balčius Juozas 911 

Dillnghum ava.

kantiems žemę kaštus už geležinkelio 
tikietų sugrųžiname. Mapos ir žemių 
aprašymai dykai. Rašyk tuojaus.

J. A. ŽEMAITIS. 
FOUNTAIN. MICII.

S. L. R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

DRAUGYSTĖ SV. JURGIO KABEI 
V:o', NORWOOD, MASS.

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant et.
Pag. P. Kudirka 31 Frankliu st.
Prot. Rast. J. Verseckas, 1184 

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

it.
Iždininkas V. Kavaliauskas, g$ 

Ctaravant avė.
Iždo globėjai: K. Spririda  vižlą, 

1025 Vaskington st.
S. Vitkauskas, 1038 Washingten at.

Maršalka G. Glėbas, 61 Struravant 
avė.,
DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU

SYBĖ.
Prez. Ig. Liekaviėia, 1930 S. Unioa 

are.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W. 

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

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

So Halsted st.
Maršalka Petras Augustinas 712 

W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį nedėldienj 

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

So. Boston, Mass. 21 kp. SLRKA. 
turės extra susirinkimų nedėlioj 2 d. 
gegužio tuojaus po sumai, bažnyčios 
svetainėje. Visus narius kviečiame pri
būti, nes bus renkami delegatai į 30 
seimų ir apkalbama daug reikalingų 
dalyku. Visi turite pribūti iš išreikšti 
savo nuomonę kas ko reikalauja.

Valdyba.

DRAUGYSTĖ SV. MYKOLO 
NIOLO, COLLTNSVILLE, TLL.

Prezidentas Juozas Gudelinuskas, 
239 Hesperia st.

Vice-prezidentas V. Murauskas, 245 
Beminary str.

Prokolų 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, 
601 N. Hesperia str.

Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N. 
Hesperia Str.

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

BBOOKYN, N. Y.
S. L. R. K A. Nevr Yorko Valstijos 

apskričio susirinkimas bus laikomas 4 
d. gegužio, 1915 Prasidės pusėj po 
septynių vakare bažnytinėj svetainėj 
Apreiškimo Panelės švenč. karnas N. 
5 ir Haveyemer str., Kviečiami šio 
apskričio visų kuopų atstovai ir šiaip 
nariai, atsilankyt ant šio susirinkimo 
ant kurio bus apkalbėta daug naudin
gų reikalų dėl labo Susivienijimo. 
Taip-pat bus ir diskusijos link įsteigi
mo savo organo. Todėl kviečiame 
kuoskaitlingiausiai susirinkti.

Apskričio raštininkas, M. Y. Tulaba.

Parsiduoda dveji moderniš
ki ęamai 20X38 ant 30 pėdų 
loto ant Saeramento avė neto
li 46-tos gatvės.

Vandens siuros ir gasas 
gatvėje.

Kaina $3,550.00. $1,500.00 
įmokėti, likusius ant išmokėji- 
snio. Atsišauk pas

VVLODARSKI BROTHERS 
SAVINGS BANK 

1653 West 47th Street

Du sveiku vyru ieško darbo ant 
ūkės. Geri darbininkai, negirtuokliai 
ir nerūko. Jei kam reikalinga tesikrei
pia šių adresu:

Kazimieras Kojelis 
130 Vandęfhill avė., tietroit, Mieh.

Farmos,
Geriausios Farmos!

NEKALTO PRASID. PAN. SV. 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD

MINISTRACIJA:
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349 

Bo. Lincoln Sstr., Waukegan, III.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa- 

▼ilkykė, 1349 So. Park avė., Wanke- 
«u. IH.

Protok. rašt. Antanina Kasiliaua- 
kiutė, 1345 So. Park avė., Wankegan,
IR.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardam- 
kaitė, 1221 Victoria at., Waukegan, 
m.

Kasininkė — Marijona Zeleaiakin- 
tė, 1320 So. Lincoln at., Jcegan, 
ui.

DRAUGYSTĖS SV. JONO KRIKŠTY
TO J AUS, MELROSE PARK, ILL.

VALDYBA:
Pirmininkas J. žvirblis, Box 595 

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

■felrose Park, III.
Org. užžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas,

1300 St. Charles avė., Mnvwood, III 
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593

lfelrosp Park, III. •
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001

12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečių nedėl

dienj kiekvieno mėnesio, pirmų vai. 
po pietų J. Waiehiulio svetainėje. 2018 
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose 
Park, III. -

BVHNTO ANTANO DRAUGUOS. 
WAUKEGAN, ILL., VALDYBOS 

ADRESAI:
Pirmininkai: Steponai Keliotll,

1344 So. Jickson Str.
Pagalbininkai, Kazimieru Bark*,

1410 So. Park Avė.
Protokolų raštininkai, Antanai

Samošlca, 1339 fiharidia Boid.
PiMHMų nėtlBlnkii, Jronimai Bko-

mulinai, 712 — 8th Str.
Kasininku, Antanai Balciyi, 1327

Bo. Victoria Str.
Kaioi globėjai:
Juozapai Skiildzlikfi, 1112 — 10th

Btr.
Raimonda Rulivlčia, 1330

Jackioa Str.
1. Marialka, Pranai Dapkui, 1407

Bo. Park A ve.
2. Maršalka, Antanai Didjnrgli,

1327 So. Pirk Avi.

Avmto Junta DrangUu, SkakopgaH, 
Wta, valdybei adrasal

Pirmininku: Daugirda Pranu, 214
B. Bivor A 

Pagntblaiakaa, Skirti Antanu, 9S9
Indiana ari.

Pigiai parduodu geriausias gatavai 
farmas subudinkais, sodais, užsėtais 
javais. Turiu visokio didumo farmų. 
Žemė-molis su juodžemiu ir molis su 
amielžeiniu maišytas. Derlingiausia 
žemė pirmo sorto visokiems javams ir 
šienui ir sodams. Turiu daugybė far
mų neišdirbtų labai pigiai parduodu 
ant leigviausių išmokėjimų, žemė at
sakančiai gera, didžiausioj Ameri
koj lietuvių farmerių kolonijoj, kur 
aš esu pardavęs 329 farmų lietuviams. 
Apielinkėj miesto Seottville, MasOn 
County, Michigan. Kuris yra turgau- 
niausis farmerių miestas visame Sta
te Mieh. Viduryje derlingiausių lr 
gražiausiu lygių laukų. Keliai iri- 
ruoti (Plentai) upės ir ežerai pilni 
žuvies. Seottville yra lietuvių koloni
jos centru ir randasi, arti prie Michi
gan ežero portavo miesto Ludington; 
turime geriausių transportaeiją, vande
nių laivais ir gelžkeliais. Turime 
turgus, melnyčias, bankas, bažnyčiai, 
geriausias mokslaiues ir visas gėrybei.

Broli lietuvi, neklausyk kompanijų 
ir jų agentų apgarsinimų, kurie vilio
ja žmonės, kad pirktų smeltynus ir 
pustvnes. Ant tokių žemių yra vargin
gai gyvenimas. Atvažiuok pas manei 
į Seottville, Mieh. aš turiu geriausių 
žemių, geriausios kokios gali 
žemių su molių juodžemių ir maišytų 
rasti Amerikoj apgyventame gražiau
siame krašte. Nusipirkęs nuo manės že 
mes pats ir tavo šeimyna džiaugsis ir 
kapsi greitai bngotu. Norintys pirkti 
gerų farmų rašykite tuoj, gauste žem- 
lapj (mnpų) lietuvių kolonijos ir far
mų kataliogų. Adresas:

Anton Kiedis
Peoples State Bank Bl Ig. 

Seottville, Mieh.

KNYGŲ MĖGĖJAMS!
Nuo seno yra sakoma, kad “Knyga 

— žmogaus geriausias draugas’’. Bet 
svarbu, kad draugas — knyga būtų 
gera ir suteiktų skaitytojui nau
dų. Kaip tik tokia knyga 
ir yra “Oliveris Turistas’’. Parašyta 
žinomo anglų rašytojo CbaVles 
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono 
Kinito. Vertikas savo darbų atliko 
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš 
akis Anglijos žmonių tamseniųjų gy
venimo pusę, parodo visų 'skurdų ir 
niekingumų, kuris slepiasi po žiban
čių skraiste Londono miesto. Yra ir 
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina 
turinį. Didelė knygų susidedanti iš 
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta 
aiškiai aut geros popieros. Kaina 
tik.......................................................... $1.00

Nemažiau nusisekus už “Oliverį 
Twistų” yra “Huckleberry Finnas’’ 
Parašyta visam pasaulyj, pagarsė 
jusio humoristo. Mark Tvain’o, ir 
versta iš anglų lietuvių kalbon jau 
gerai lietuviams žinomo Jono Rini
to. Kaip Oliveris Turistas rodo gy
venimo tragedijų, taip Huckleberry 
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 Tarnų 
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių 
draugų keliones ir nekartų 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
mierą galima drąsiai priskaityti prie 
gerų-geriausių. Turinys susideda iš 
keturių dalių: 1) šv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai. 
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Šv. 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 temą. Patartina 
kiekvienam pasiskaityti. Kaina .20 

Apsvarstyk! Maža tai knygutė, 
bet duodanti daug peno dėl rimto 
svarstymo. Talpina savyje sekančius 
dalykus. Karti tave Dievas atitvėrė! 
Dievas visados ir visur tave mato. 
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar 
pasmerks į pragarų. Bijok ir saugo
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų 
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs 
svaiginamus gėrimus. Mylėk skai- 
stpbę, Paliauk keikęs, ne
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink 
laikų ir teisingai dirbk, atlik dažnai 
išpažintį. Priimk dažnai šv. Komn- 
nija. Meldingumas į šv. Marijų Paną ne
apvilia. Suprask maldos galybę, ir 
Delko tiek *yra nuodėmių. Kaina .5 

Ar Kristus turėjo brolių lr seserų: 
Dažnai yra primetama katalikams, 
būk Kristus turėjo brolių ir seserų. 
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
kaityti to neteisingo prikaišiojimo 
atmetimų viršminėtoj knygutėje.
Kaina .............................................................5

Reikalaudami adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO. 

1800 W. 46th str., Chieago, III.

Dovana 
Giminėms

Ncra geresnes dovanos tavo gi

minėms Lietuvoje, kaip pasiunti

mas jiems keletą rublių pavasa

rio reikalams.

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

Dabartine rublių kaina yra sekanti:
10 rub. už $5.05 100 rub.
20 ,, ,, $9.95 200
30 ,, ,, $14.90 300
40 ,, ,, $19.80 400
50 ,, „ $24.70 500
75 ,, ,, $36.75 1000

už $49.00 
,, $98.00 
,, $147.00 
,, $196.00 
,, $245.00 

$49000.
Šis kursas yra geras tiktai dabar. Rublių 

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

. ^°r6dami nus*Msti pinigus savo giminėms, parašy
kite aiškiai vardą, pavarde ir adresą pinigų priėmėjo ir 
taip-pat aiškų ir pilną adresą siuntėjo. Išpirkite mo- 
ncy -derį ant vardo “Draugas Pub. Co.” ir drauge su 
lauku atsiųskite į Draugo” redakciją žemiau padėtu 
adifsu. Mes pinigus veikiai išsiųsime į paskirtą vietą ir 
pri 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.

1800 W. 46th Street, ' Chieago, 111,

Norintiems atsilankyt ypatiškai, Pinigų Siuntinio 
Skyrius atviras nuo ? po pietų iki 9 vai. vakaro.

Mašinų darbas Sienom* lentos Stogui lentos

Archer Lumber Co.
34th Street ir Archer Avė.

Netoli Robey Street

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

Telephone Drover 6300
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Jo švrntcnytrs Popiežiaus Benedikta XV Santaikos Milda
IŠgązdinti baisenybių karės, kuri naikina žmonės ir tautas, mes kreipia
mės, o, JPzau, J Tavo mylimiausią Širdį, kaipo musų paskutinę viltį. O, 
Mielaširdingas Dieve, su ašartmis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitabai 
Šią bausmę; O, Ramybes Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku
rios mes trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildė! 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 kartą lai Ta
vo dieviška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo 
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei 
mynų, nuo kurių atimti tėvai; ^asigailėk Europos, ant kurios užėjo išnai 
kinlmas 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 Pfetrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais 
mielaširdingumo ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teik kis išgir
sti musų ištikimas maldas ii* sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybę. Ir 
T«, o. Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir 
dabar musų ptgelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1916

Z

FARMOS! FIRMOS!!
Čia jau yra pirkę farmas apil 300 

lietuviųtaaįr beveik visiems lietuviam! 
yra žinoma, kad Maaon pavietą, 
Fountain, Mieh. yra gerinusio! kvie
čių, dobilų ir bulvių žemės. Molis ir 
juodžemis lygus kai stalas. Fonrttnino 
žemės pralenkia visas kitas žemei ko
kios tik randasi lietuvių apygardoje. 
Ai turiu pardavimui 93 pradirbtu lr 
iidirbtas farmai m trobomis ir di
džiausiais sodnnii. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbtu žemėn nuo 88 00 iki 
20.00 už ikrų.
..Fountain yra didžlausls centralinia 
lietuvių miestan. Jame randasi 18 Itm 
rų, banka, 2 mokykli, 3 javų magazi
nai. Perka viaokim javus žemdirbystė! 
produktus ir maletijolą. Tik 4 mylim 
nuo katalikų bažnyčios.

Atvažiuokite pažiūrėti, » ri M au
tomobiliu pavėžinsiu, aprodydamas 
daug patogių farmų iš kurių galėsite pa 
■irinkti sau patinkamų vietelę. Per-

Domi Fonui) Pirkėjoms
Didelis Farmų listas dova

nai, didžiausioj lietuvių kolo 
nijoj, su aprašimu daugybės 
farmij pardavimui, išdirbtų 
su budinkais, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir 
mažų, teipat ir ne išdirbtos že 
mės parsiduoda pigiai ir ant 
lengvi) išligų. Žemė geriausia 
koki randas visoj Amerikoj, 
netoli nuo didelių miestų, ir 
gerų marketų. Jeigu manai 
pirkti rašyk laiškų tuojaus su 
užklausimu farmų listo.

Chas Zekas & Co. 
127 N Dearborn st Room 808 

Chieago, III.
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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 “Imperini’ 
su kurių laike dviejų valandų suprosuosi 
visos savaitės skalbinius ir nesijausi nuvar
gus. Neskaudės tąjį nei galvų, nei pečiai, nei 
kojos. Ir sutaupyti galėsi nemažai. Kuras su- 
šildimui pečiaus, -kšd užkaistu prosų, kai
nuoja 30 c., į savaitę, $15.00 į metus. Bazi
nio proso vartojimas atseina 18 c. valandai. 
Elekros prosas apsieina 26 c., vienam tik pro 
sinimui. Sušildimas gi mūsų ‘‘Imperlų!'’, pro
so kainuoja 2 c. visos savaitės skalbiniams 
išprosuoti. “Importai’’ prosas gvarantuo
jamas. Fabrikos gvarancijų prisiunčiamo su 
kiekviena prosą. “ Importai” prosas kainuo
ja tiktai $4.00. Duodame išmėginti dykai. 
Pasiųsk mums savo adresų, o mes tau prisiu
sime ezpresti pasižiūrėjimui ir lšmeginimui. 
Jei nepatiks, sugrąžink mums laike 2 sa
vaičių, o mes jums sugrųžiname visus pini
gus. Kas, gyvenų Chicagoje, tas gali asme
niškai mus atlankyti, o mes išrodysime ir 
išaiškinsime kaip reikia užšildyti ir tt. 
“Importai” prosas yra tikras palengvintojas 
moterų darbo, sutaupintojas pinigų ir svei
katos. Kuri moteris nors syki yra mėginus 
prosyti su “Imperial” prosu, toji jau už jo
kius pinigus neims į rankas kitokios

Rašyk šiandienų:
NEW ERA SALES CO.,

P. Mulevičius Mfr-
2118 West 55th st., CHICAGO, rr.r.

Telephone Meln SM

JOSEPH MOLITOR 
M«ltrrEKTM»

Room* 1003-1004
167 W. Wn*hington St. Chicag*. 
Kstalilriikos Bažnyčios mano speciali- 

ikumss. Ai stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Orica|oje.

šKSiffS®!

Faktai apie 1 ‘ Imperial ’ ’ 
prosų.

l.Sveria tiktai 5jį sva
ro, nikeliuota.

2. Gali prosyti kiekvie
noje vietoje, nes užkaista 
pati per savę.

3. Jokių ekspliozijų ne
galia būti.

4. Visos šeimynos balti
nių suprosavimas kainuoja 
pora centų.

6. Užlaiko vienoda Ši
lumą laike prosavimo.

7. Proso rankelė neįkais
ta, rankų nedegina.

8. Lengvai užkurtame, 
negenda, užtikrinta.

9. Galima ant jos išsi
virti arbatos bei kavos.

10. Sutaupo laikų, darbą, 
sveikatą ir pinigus.

Telefonas Ytrds 1«S4
NINMAN

Auksininkas
4828 So. Ashland Ava.

DlpTTinnfai. Iftlknodžiai ir brangieji 
akmenai. Kuopų Ir emblemų Špil

kos. Pataisymas musų 
speciJatMkamas.

555SSS5SE S = ;.- ; = ^ssn

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. .J

1800 W. 46th Street.
CHICAGO, ILL.

VKS&TVVVVk FARMOS.
Lietuviškoje kolonijoj tarp gražių ir 

sveikų vandenų ir žuvingų ežerų, 
kur daugelis lietuvių yra apsigyvenę 
ir gauna iš tų žemių visų maistų. Ne
reikalauja prašyti, kad bosas duotų 
darbų, bet jančlasi patys aut savęs 
bortais. Žemės gera ir derlingą. Orai 
toks pat kaip Lietuvoje. Žemę leng
va ingyti. Galima gauti nebrangiai ir 
visokiomis išlygomis nuo 12 iki 70 do
lerių už akrų,.

FRANK BARONAS, 
Millerton, Mieh., Mason Co.

12—19.

PRISIDĖK PRIE SAVO TAUTIBCIV 
KOLONUOS.

Prasidėjo kėlimasis ant Arkansas ir 
Louisianos akinimų. Apsigyveno jau 
keletas skirtingų tautų. Mažai įmokė
damas, gali nusipirkti gerų žemės 
plotų, ant kurio gelėsi pragyventi ir pat 
pradžios, žemės parduodamos po $12 
iki $15 už akrą. Dvieji vaisiai augina- 
mikas metai. Iš kiaulių ir vištų gali 
gauti reikalams pinigų, daržuos užsiau
gini viskų ką tik nori valgimui. Pil
nesnių žinių klausk pas L. M. Allen, 
P. M. Roek Island Lines, Room 718 La 
Rtation, Chieago.

NAUJA LIETUVIŲ ŪKININKŲ 
KOLONIJA ORGANIZUOJAMA.

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

Tegu bus suprantama skaitytojui 
kad žemė yra kelmynas, nukirstas 
miškas ir vietomis kada tai išdegęs. 
Vietomis yra nesunkus išvalymas ir 
dar yra tokių vietų kur medžiai! užsi
mokės už išvalymą. Yra tokių vietų, 
kur reikalaus sunkaus darbo. Bet iš
dirbus, išvalius — geresnio! že
mė! yra sunku raiti. 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. B. PBATAPAS,

437 W. Dayton at., Madison, Wis.

George Polos
BILIJARDU SALE

Skaninusi Cigarai
Lietuviai UikviečiMni

3808 HALSTED ST. CHICAGO

Žeme Labai Gera

Pigiai parsiduoda 80 akrtj že
mės lietuvių kolonijoj Wis. 
li/2 mylios nuo miesto, ant 
gero kelio, parsiduoda tik už 
$750. Įmokėti $250. Plates
nių žinių kreipkitės pas

CHAS ZEKAS & C0.
127 N Oearborn St. Room 808 

Chieago, III.

Ad. Newman & Son
t Commission Merchants 

4511-13 So. Ashland Ava. Chieago, III.
Šiuomi mes pranešamo savo prleteliams ir užtarytojams, kąd mes danglnsimes apie 1 d. 

Oegužės Iš musų dabartinės vietos j savo naujuosius namus, kurie randasi 4420-22 80. Ashland 
Ava. Ten mes pardavinčslme kiaušinius, sviestą, sur|, vaisius, daržoves ir paukščius.

Tartame ačiū už praėjusj prietsliškumą ir mums prielankumų lr tikimės, kad musų 
broliškieji ryšiai bus taip tvirti net tvirtesni musų naujoj krautuvėj.

Tardami dar kartą ačiū Liekame
Su pagarba

M Nmman & Son,
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DRAUGAS
Baland. (Apr.) 29, J915, N. 18

"Karė - Kainos sumuštos - Karė" Viskas už $5.95
rrrrrrrrrrrrrEr

Phune Drover 4247

MŪSŲ NUO8TUOL18, TAI MŪSŲ LAIMUIMA8. PINIGAI NESU
KALA UJAMI. MOKAMA DAIKTUS ATSIĖMUS, JEIGU JIE PATIKS. 
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodant tūkstančius dolerų davonoms supa- 
iindiuiui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me šitų dailiai išrašytų auksuotų laikrodėlį, moteriškų arba vyriškų, au 
gerais viduriais ir ant gerų akmenų už $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fonta»iBė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotų revolverį —DYKAI. PILNAI 
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 8PECIALI8 
PASIULIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitų apgarsinimų ir save 
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymnl. 
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

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

AMERIKOS
LIETUVIU DIENRASTI5 e®?VISUOMENES, v

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių DienraStls “KATALI

KAS” paduoda vėliausias žinias apie karų ir 
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.

Dienraštis “KATALIKAS“ eina 
kai ■ krikščioniškoje dvasioje.

DIENKASeiO KAINA:

tautiš-

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

Praneškite savo adresų, o gausite 
pasižiūrėjimui vienų numerį veltui.

TAIPPAT UŽLAIKOMA
Didžiausia Kningy 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. ALb

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1887 M
PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitu pradedant n«o VIENO DOLERIO ir daa- 

fiaa, až ksrisos mokam 3 naofimSiu ant meti}, karį pride
dant ku puė metų.
Atdaru Subatos Vakarui nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgižius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

“TIKYBA IR DORA”
Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina 

tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant 
Katalikų Bažnyčios

Paduoda gražių doros apysakų —trumpai sakant
rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

Laikraštis eina du kartu į mėnesį 
Kaina 75 c. metams 

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

1644 Wabansia Ava. Chicago, III.

DR. J. JONIKAITIS
Cydau Vyrf, Motirliį Ir Vaiky Ligas.

Resid. 4613 S. Ashland Ava.
Valandos: 9—12 iš ryto 

h— 3 po pietų .
6—9 vakare

Bell
nr:

System
LIETUVIAI!

«•

SKAITYKITE IR PLATINKITE LIETUVIŲ 

KATALIKŲ SAVAITINĮ LAIKRAŠTĮ

Tel? Drover 7042

Dr. C. Z. Vežei (Vazai Is
Lietuviškas Dentistas 

4712 So. Ashland Avė.
arti 47tos gatvCs

Stcmk. oaceMmeoM^
J Phone Drover 7800

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

* DR. A. J. TANANEVICZE 
Gydytojas, Chirurgas 

ir Akušcras 
Gydau Vyrų. Moterų Ir Vaiky Ligas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO 
:>aN^«Boan: smek >a»r

Te Iphone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

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

Tel. Drover 5OS2

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėlioms ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Tel. Randolph 5246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

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

Re*. 32S5 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 1 Banką užčėdyjimul nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

froeentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigu.
visas daliB svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų 1 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 ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršminčtu antrašu.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Iidirbėjas

*»
fl
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: Jįokardu 
guzikučiu meta 
liavu, anameliotv 
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.

Lietuviškyji) Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vmnsolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių įky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima paa save mergaites moki

nimai ir isasklėjimai. Seminarijoje prie re gal oriškojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: muika, paiiy 
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meHžisMa kreipties prie Motinos Perdėtinėa 

iiar antrais •

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
*«•

Ar norite gaut

DOVANĄ?
Atsiųskite man adresus vigą 

savo draugų ir pažįstamą gyve
nančiu Amerikoje, tai gausite 
nuo manęs GRAŽIĄ DOVANĄ

Henry J. Schnitzer 
41 VVashington St.

N.w York City.

T.I. Varde 1188

Lietaviškas 6raborius
Seniausias, pigiausias graborius 
ir tirinetojas dėl pavargSlių-nai- 
laičią.

F. A MAŽEIKA
1S1 f lihari in. CNICA80. IU

Telefono Patarnavimas 

Naujoje Jūsų Vietoje
Jei danginies sį pavasarį, tai bus labai reikalin
gas telefono patarnavimas naujoje vietoje.

ŠAUKK OFFICIAL 100
(nieko nekaštuos)

ir duok mums užsakymą perkelti jūsų telefonų. 
Mes reikalaujame 30 d. laiko pernešti telefonų 
tarpe balandžio 15 d. ir birželio 15 d.

NAUJAS TELEFONO DIRECTORIUS

eina į spaudą geg, 15-tą
Jei duosi mums savo užsakymą, tuojau, jūsų var
das ir adresas bus indėtas į Telefono Direktorių

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department
Official 100

Nauja Knyga

Šv. Kazimieras ■Dc
A<

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

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

3654 Richmond St, Philadelphia, Pa.

£

L'alJ.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanadoj

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- 
lykinimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Bebosi of Lnn|iat«i

1741 W. 471h Straat, Chlcago, III.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa su perviršis 

$160.000.00.
Šitoji Banka prižiuromb

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

O. M. Postlethwaito, 
iždininkas.

Mandagus pataršąvimus

B.GOLD BE R G
LIETUVIŠKA KRAUTUVE.

Drabužiai, skrybėlės, čevery- 
kai ir vyrų parėdalai. 
Viena kaina dėl visų.

4536-38 So. Ashland avė. 
Chicago, III.

TURINYS

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

Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. U. 
Tėvynės meilė. D-ras A. K. R.
Giesme į Šv. Kazimierą Pranas

Kaina 20 c.

Pusi gryno peno skiriama

“Tautos Fondui”

Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.

1800 $'. 46th St. -, Ctycago, I1J.
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Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie- g 

tuvoj bei Amerikoj |

“Išeivių Draugą” g
Kurs 1915 metais eis kas savaitę padidintas jjj 

ir padailintas, talpins:

1. Vėliausias žinias Tš karės.
2. “Seno darbininko atminimus“ užvadintus “Svieto 

perėjūnas“ (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgq 
•ir Daniją).

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

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

5. “Lietuviai Anglijoj“.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj: 
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), 
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaitė-šlakienė
Gydo visokias ligas 

Spactjallsti moterų ir valkų Ilgose

• 9—12 priei piet; 4:30— 7:30 vakare, J
VALANDOS: į Ne<jįijomį, 9—12 priei piet.

3255 So. Halsted SL, Chicago, Ilk. J

; Jei nori "linksmai ir naudingai praleisti
f 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 pri siuntimu. Reikalauk tuojau.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St. - Chicaf 11L

SAUGOSIES p* 

mėgdžiojimų, ir 

visada reikalauk

1 tikro Richterio 

Para — EipeUer 

bu inkaro ženk

lu, kaip ant pa

veikslo.

25 ir 50 centų 
aptiekoee ir tie

siai iš

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

Street,

NEW YORK.

kr Skaitai Kada Laikraitį "LIETUI*?" 
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina fau 21 metus Chlcago, Illinois kas 
Petnyčia 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. OLSZEWSK1,
3252 So. Halsfed St., CrilCAGO, ILL.

r

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 (.rieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tla $2.oo; 
pusei metų $1.oo. bžrubežiuose; melams 

$3.oo; pusei metų $1.51.

RAŠYK ADRESU:

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

Brooklyn, N. Y.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE"
Jau 25 metai, kaip išeina kSa U- 
tarninkas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metama: Amenka>L 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

W. D. BOCZKOVSKI — CO. 
Mahanoy City, Pa

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 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.

Ir^

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

Po $1.00 į mėnesį
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 PHONOGRAPH CO.
v

91 E. 4th Street. Dept. 10*1 
NEW YORK, N. Y.

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

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

Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visadoR pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir 
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

Draugas F'ublishing Co.
1800 W. 46th Street, Chlcago, III.
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