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NORISI TAIKOS
VOKIETIJA NORI TAIKIN
TIES SU SUV. VALSTI

JOMIS. <
Washington. — Vokietijos 

vyriausybė, turbut, apgalvo
jo, jogei nesama gerai turė
ti nesutikimus su Suv. Val
stijomis ir todėl ima dar
buoties, kaip čia išnaujo 
užmegsti pertrauktus diplo
matinius ryšius. Vokietijai 
juk yna svarbu gražiai su
gyventi sn turtingąja šali
mi kaip karės, taip ir taikos 
metu. ------ -
~ Šveicarijos pasiuntinys 
Dr. Paul Ritter, kurs Ame
rikoje atstovauja Vokieti
jos reikalus, praeitą suba
rą buvo nuėjęs valstybės de- 
partamentan ir tenai turėjo 
konferenciją su valstybės 
sekretoriaus Lansingo pa
dėjėju. Pasiu įtins s Ritter 
atvirai pranešė, jogei Vo
kietijos vyriausybė norinti 
pradėti derybas sn Suv. 
Valstijomis kas link ameri- 
koninių garlaivių, ir ameriko 
nų apsaugojimo nardančių 
laivių blokados juostoje.

Ritter prisipažino, jogei 
Vokietijos vyriausybė jo ne
įgaliojusi tuojaus tarties,' t. 
y. pradėti taikos derybas, 
tečiaus is esąs įgaliotas pa
klausti Suv. Valstijų vy
riausybės, ar jinai apsiimtų 
stoti dervbosna su Vokieti-

šingas ir jis jos nepaskelbs 
Vokietijai. Karės paskelbi
mas priguli nuo pačios Vo
kietijos. Jei jinai skandins 
amerikoninius laivus ir žu
dys amerikonus, tai tuo pa
čiu budu ir karę pradės 
prieš Suv. Valstijas. Tuo
met Suv. Valstijoj bus pri
verstos ginties ir apsaugoti 
savo piliečius ir prekybą.

Yra žinių, jogei prieš ka
rę, kokia gali kilti tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos, daug 
darbuojasi Švedija, Ispani
ja ir Šveicarija. Be to, tuo 
pačiu reikalu veikia ir bu
vęs ambasadorius von Bern- 

J<ąriaw Vokieti
jai, kad jinai savo nardan
čių lar^įų blokada nekenktų 
Amerikos prekybinių laivų
plaukiojimui.

Matyt, tie patarimai Vo
kietijai' yra svarbus ir, ma
tyt, jinai tolėsniai jau ne
nori paraližiuoti Amerikos 
prekybos, jei per Šveicarijos 
pasiuntinį siūlo susitaikv-

IŠ KARĖS LAUKŲ. MAISTOiSTOVIS
ANGLIJOJE,

WashingtonĮ — Dabar 
daug kalbama apie maisto 
stovį Anglijoj!, kuomet ją 
užblokavo vokiečių nardan

ną. ’l

VOKIETIJA NUSPREN- 
tJŽIUSI NUSILEISTI.

Londonas. — “Exehange 
Telegraph” korespondentas 
iš Amsterdamo praneša, kad 
Vokietijos kaizeris savo vy- 
riausion karės stovyklon su
šaukęs konferenciją. Mano- 

, ma, jogei bus apkalbėta nar-
ja. Vokietija nusprendžiusi j kančių laivių veikimo klau- 
ateityje nei skandinti ame-‘

Londonas. — Kariaujan
čių Europos šalių oficialiai 
pranešimai sutraukoje 
skamba:

Serre kalvos šone. Francv- 
joje, anglai antpuoliu pa
ėmę tris ketvirtadalis my
lios vokiečių apkasų. An
glams tekę ir 215 vokiečių 
nelaisvių.

Pietuose nuo Sąillv-Sailli- 
sel anglai atmušę vokiečių 
užpuolimą.

Kitose vakarinio šono vie
tose seka artilerijos dviko

va.
Apremonto miške frarieu- 

zai vienoj viėtoj sulaužę vo
kiečių pirmąją apsiginimo 
liniją. • -

Argonne ir Lotaringijoj 
vokiečių netikėtas užpuoli
mas atmuštas.
f Berlyne skelbiama, kad 
austrai Gorizia apskritvj 
baisiai sumušę italus, paim
dami dalis apkasų. Nelai- 
vėn pateko 15 italų ofieie- 
riai ir 650 kareivių.

Petrograde sakoma, kad 
vokiečiai rusus buvę užpuo
lę šiaufiuose nuo Stanislau,
Galicijoje. Tečiau rusai at- 
inušę užpuolimą.

Bet podraug rusų užpuo
limas prieš vokiečius at
muštas šiauriuose nuo Na
roč, ežero, palei .Postąvy, ir 
pietrvtuose nuo Zlaebovo, 
anot pranešimo Berlyne.

Rumunijos šone nieko
svarbaus neįvykę, išėmus Iš Vokietijos Ne\vl Yor- 
priešakinių •sargybų apsi- kan sugrįžo “The New 
šaudymą. Ten esą siaučiąYork* Tribūne” karės kore- 
šalčiai. spondentas Edwards. Štai

Anot vokiečių, Makedoni
jos šone atmušta du talki
ninkų užpuolimu.

Juodose jūrėse rusai nu
skandinę vieną turkų laivą 
su kukurūzais.

w • SI < •
monių prieš Angliją. Trįs

rikoninių laivų, nei žudyti 
ąmerikonų.

Valstvbės sekretoriaus •»
padėjėjas po pasikalbėjimo 
su pasiuntiniu Ritter tuo
jaus apie visa tai pranešė 
pačiam sekretoriui, gi pa
starasis — prezidentui Wil- 
sonui.

Kiek sužinota, preziden
tas Wilsonas tuo tarpu savo 
pažiūri; neišreiškęs tame 
reikale. Tik pažymėjęs, 
kad jei Vokietija neper
žengs tarptautinių įstatymų 
kas palyti jūrių liuosybę, 
tuomet ir be tųjų specialių 
derybų įvyks tarp abiejų 
šalių senobinė santaika. Ki
taip negali būti ir kalbos 
apie sutikmę ir išnaujo di
plomatinių ryšių užmezgi 
mą. Prezidentas karei prie

isimas.

Konferencijon pakviesta 
kancleris ir augsčiausieji 
kariuomenės ir laivyno vai
dininkai. Spėjama, jogei vo
kiečiai sugalvoję labiau?, 
saugoti neutralių šalių žmo
nių gyvastis skandinant lai
vus ir aplikuoti tų šalių lai
vų skandinimą. Kitaip vd- 
kiečiai susilauksią baisiau
sios visų neutralių šalių ne
apykantos.

Nuo vasario 1 ligi 12 die
nai vokiečių nardančios lai
vės, blokuodamos Angliją ir 
Franciją, nuskandino viso 
77 laivus, 198,768 tonų in- 
tilpimo.

Tarp nuskandintų laivų 
ĄTa 1 amerikonų, 32 neutra
lių šalių, 35 anglų, gi liku
sieji Anglijos talkininkių.

karės laivynas,
Naujojo tipo vokiečių

nardančios laivės skaitosi 
tobuliausiu pavandeninlu 
■saręs laivynu, kokį tegalėjo 
sugalvoti tik genialiai žmo- 

|nės.
Valdantieji Vokietiją 

sluogsniai jau senai buvo 
įsitikinę, jogei karės nebus 
galima laimėti sausžemyje, 
nežiūrint to, kiek tam tiks
lui butų panaudota milijo
nų žmonių. Suprato, jogei 
Anglijos viešpatavimas jū
rėse reiškia Vokietijai neiš- 
vengtiną pragaištį ateityje.

“Anglija, yra musų bai*
iečių .hiflfe ~tai ratų, instrumentų?

abelna vokiečių tautos nuo- mįfti apdraudė laives nu 
monė ir įsitikinimas. mažiausiojo pavojingumo.

Angliją todėl. reikia jei Mažesnės nardančios laif- 
jau nesunaikinti, tai v^s ^U1.į 260 pėdų ilgumo;
susilpninti taip, kad jinai

Karės pradžioje Vokieti- likams jau dabar nebaisios, 
ja turėjo paprastas nardan- ypač turint tokį gerą gink- 
čias laives, kokias šiandien ,lą, kokiuo yra musų dien-

ek dabarti- 
glija turi

s vvriausv.» V •'
s. Bet nor- 

gvven-

čios' laivės, 
niais laikais 
galima tikėti 
bes pranešimi 
maliu laiku Ai
tojai per mėlis suvartoja 
29,00000 tonf maisto. Tr 
šito didesnę 
gabenti, iš ūži 
do, kad Angį

turi parsi- 
lių. Pasiro- 

&nebus ga

turi kiekviena šalis. Su to
mis nardančiomis laivėmis 
yra sunku kas gera nuveik
ti. Bet kilus karei, vokie
čiai be pertraukos dirbdino 
ir galvojo apie naujos kon
strukcijos laives. Dirbdino, 
pienus keitė, tobulino, per
taisė ir pagaliau atsiekė pa
geidaujamąjį tikslą. Mė
nesių eilėmis išmėgino įvai
rių nardančiai laivių tipų ii 
juos atmetė, kaipo netinka
mus. Bet paskui išrada 
daugelį naujų daiktų, apv

kados.

AREŠTAVIMAI GARO 
SOSTINĖJE.

Petrogradas. — Vietos po
licija suėmė pramonės cen
tro kuopos 11 darbininkų. 
Jie intariami suokalbyje 
sukelti revoliuciją, nuversti 
dabartinę vyriausybę ir Ru
siją pakeisti respublika. 
Apie tą suokalbį ir areštavi
mus čionai pranešta oficia
liai. Busią suareštuota ir 
daugiau darbininkų veikėjų.

KAS RAŠOMA APIE V0-
KIEČIĮI NARDANČIAS 

LAIVES.

ką jis rašo apie vokiečių 
nardančias laives, kurios 
dabartiniais Taikais blokuo
ja Angliją.

ilgiausius metus negalėtų 
atsigauti po šito smūgio ir 
antmesti savo hegemonijos 
visose jūrėse.

Taip galų-gale nuspren
dė Vokietija ir šiandie jau 
kunija tą nusprendimą. Vo
kietija šitomis nardančio
mis laivėmis pasitiki nė tik 
veikiau pabaigti, bet ir lai
mėti karę.

Naujausiojo išradimo nar 
dančios laivės yra dviejų 
nišių. Vienos jų turi 2,500 
tonų intilpimo, kitos — 5,- 
000.

Šitos laivės greitai plau
kia ir todėl didžiai pavojin
gos kiekvienam laivui. Pa
neria vandenin penkis kar
tus greičiau už senosios 
konstmkeijos nardančias 
laives. Turi dideles anuo
tas, stiprius šarvus.

Korespondentui Edvards 
pemiai teko susieiti ir pa
sikalbėti su vienu naujos 
nardančios laivės komen
dantu. Šit^s jam štai ką

Gi didesnės — 400 pėdų. 
Kaip viena, taip kita pasir 
nėrusi tegali plaukti ligi 2Q 
mazgų valandoje. Mažės-* 
nėji išplaukdama/ iš uost 

pasiima 60 torpedų, gi diį 
desnėji— 100. Kaip vien 
taip kita tegali be sustoji^ 
mo plaukti ligi 20.000 mv* 
lių.

Taįgi germanai prade 
jo mirtiną kovą Su anglo-sa 
sais už viešpatavimą jūrėse. 
Abi tauti dabar kaujasi sn 
obalsiu: *’Buti arba žūti!’

Klausimas dabar, katr t 
katrą įveiks. Bile katro s 
viršus padarys galą kita . 
Jei vokiečiai atlaikys, žu ? 
Anglijos galybė. Bet je i 
tas nebus atsiekta, žinom?, 
tuomet bus po Vokietijoj 
galvbei.

Makedonijos šone dideli 
mūšiai seka palei Tigris 
upę.

MAISTO PABRANGIMAS.
New York. — Anglijos 

prekybos komisija paskelbė, 
kiek katroj šalyj pabrangęs 
maistas nuo karės pradžios. 
Taigi Anglijoj pabrangęs 8f 
nuošimčiais, Vokietijoj 111, 
Austrijoj 177, Norvegijoj 80 
ir Suv. Valstijose 20 nuo
šimčiais.

Vokietija pagaliaus ėmė 
si aštriausių karės prie- pasakęs apie tas naujas lai-

ves.
Su šitomis naujo tipo lai

vėmis atkirsime Angliją 
nuo vandens šono ir priver
sime ją arba pasiduoti ar
ba badumi pražūti. Šitos 
laivės yra galingiausias vo
kiečių arsenalo ginklas. At
eityje šitos laivės užims da
bartinių didžiulių dread-

LIETUVIŲ
DARBININKŲ

ŽODELIS

rastis “Draugas.”.................
Visi, skaitytojai, beabėjo 

žinot, kad socialistų šlamš
tas .“Naujienos,”, norėda
mos išversti skaitytojus i 
bedievius buvo bepradėjęs 
skelbti, kad Evangeliją ir 
apskritai visą šv. Raštą pa
rašė ne apaštalai-evangelis
tai, bet kažin kokie žmonės.
Tokiuo. budu. Evangelija, 
anot “Naujienų” tai buk 
esanti tik pasakų kninga, 
tinkanti tik mažiems vai
kams pasiskaityti?

| “Draugaa” gi tuos bogo-^ 
d diskus “Naujienų” melus 

moksliškai sukritikavo, al
kiai parodydamas, kokia 
didelė tatosybė viešpatauja 
galvose “Naujienų” redak
torių ir rašytojų.

Lietuviai katalikai už ap
gynimą . šventraščio. labai 
yra dėkingi “Draugui,” ka
dangi socialistai pasikėsin
dami ant šios Dievo įkvęp- 
tos feningos iš pamatų griau 
ja netik katalikų tikėjimą, 
bet ir visą krikščioniją. ..

Už tą stabmeldišką dar
bą lietuviški socialistai už
sitarnavo didžiausią panie
ką nuo visų tikinčių krik
ščionių. Dabar žmonės pra
deda suprasti, kad socialis
tų laikraščiams rupi tik be
dievystė ir žmonių išnaudo
jimas. Todėl, meškime, bro
liai,. skaityti . bedieviškus 
laikraščius, kurie išjuokia 
musų tikėjimą. . Neimkimo 
jų nei į rankas ir atkalbinė
kime kitus katalikus, idant 
jie neskaitytų tų šlamštų. 

Stanislovas Virkutis, 
Leonas Zubavičius, 
Antanas Virkutis, 
Tadas Miliška, 
Juozapas Sumpis, 
Juozapas Permenas.

šimtai, ar gal daugiau nar
dančių laivių pasileido ju- 
resna, kad visais šonais ap
siausti Angliją ir suspausti 
šitą kaipir .o.iu plieniniu 
retežiu. šitoms nardan
čioms laivėms įgula ištisus 
metus buvo lavinama. To
dėl laivės išplaukė su pilnu 
pasitikėjimu savimi. Y rn
tai tobuliausias vokiečių te- kaip vandens paviršiumi, | rą darbą jie daugiausia va 
ehnikos tvarinys, su kuriuo taip pasinėms. Anglija ne- ro per savo raštpalaikius ir 
negali susilyginti nei vie- išeis sveika iŠ šitos bloką-' prakalbas. Bet jų šlykščios 
nas stipriausias pasaulyje dos. i pastangos lietuviams kata

Bjauriausia nelaimė dar
bininkams. yra. socialistai. 
Tie žmonės išsižadėjo savo 
tikėjimo, paniekino tautys
tę, nepripažįsta krikščioniš
kos doros. Visur ir visuo
met jie platina tik ištvirki-

nautų rietą. Tr plaukios mą, bedievystę. Savo nede-

IR KINIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ.

Pekinas. — Kinijos vy
riausybė po ilgų dvejojimų 
pagaliaus Vokietijos pa
siuntiniui inteikė smarkų 
protestą prieš vokiečių -nar
dančių laivių veikimą. Tr 
Kinija tvirtina, jogei Vokie
tija tuo savo pasielgimu 
peržengia tarptautines tei
sės.



GELBĖKIME
TEVYHE!

ATSIŠAUKIMAS į VISUO
MENĘ IR Į LIETUVIŲ 

DIENOS KOMITETUS.
“Kas muilu praeitį giažiutų, 
Ir I jos garbę ir jos galę f 
Kas Ituos kaulus atgamintų,
Kur po žemių gul pabalę?....

Jau patįs žmoniškumo 
jausmai verste verčia kiek
vieną musų šioje sunkioje 
prislėgimo valandoje šelpti 
Lietuvą. Įr ar gi galima 
šaltai žiūrėti ir dari vadintis 
lietuviais, kuomet musų bro
liai-seseris kenčia tėvvnėji 
šaltį ir badą. Kad tų nelai 
mingųjų vargais sumažinus 
iv ,’Ų gyvastį pratęsus, m(\ 
privalome gausiausiai, auko 
f.

Tečiaus Lietuvos šelpimo 
darbas negali sparčiai eiti 
•jei tas šelpimas nebus orga
nizuotas. Dėlto tai, lietuviu 
katalikų veikėjai išsirūpinę 
Lietuvių Dieną (lapkričio 1 
d. 1916 m.) ir tuijaus pakvii 
tė visus lietuvius išeivius 
tą išganingą darbą. Įvyku 
šiame Wilkes Barrėje Sel 
me, į kurį susivažiavo atsto 
vai nuo visų didesniųjų or 
ganizaeijų, nutarta sutverti 
laikinį Lietuvių Dienai ko
mitetą iš įvairių srovių var
du Centralinis /Komitetas, 
kuris tvarkytų aukų rinki
mą Lietuvių Dienoje. Cen- 
t valinio Komitetu sutveri-.

’ mas buvo galima s’ tiktit. 1% 
dideliu katalikų pasišventi
mu.

Musų b^lieviai, kurie 
kaip kiekvienam žinoma 
nesudėjo nei dešimtos da
lies musų visuomenės, pa
reikalavo, kad pusė komite
to sąnarių butų išrinkta iš 
jų pusės. Nors tai buvo la
bai juokingas ir neteisėtas 
reikalavimas, bet kadangi 
katalikams rūpėjo, kad mu
sų partijų kivirčai nepa
kenktų aukų rinkimui tarj 
amerikonų ir kadangi tvėri
mas komiteto vienai dienai 
nebuvo labai svarbu daly 
ku, dėlto katalikai sutiko 
priimti į šį komitetą pusę 
sąnarių jų pusės. Taip neto
bulai ir dėl vienos tik Lieto? 
vių Diencs sutvertas komi
tetas ilgiau nei negalėjo gy
vuoti. Tečiaus bedieviai už 
simanė Wilkes Barre’s Sei
mo nutarimus sulaužyti, kar 
talikams nepritariant ii 
protestuojant jie bandė su
šaukti srovių susivažiavime 
Į Brooklyną, kad kitų sro
vių pritarimą išgavlls Cen 
tvalniio Komiteto gyvavimą 
prailginti. Bet tasai bedie 
vių “šposas” pilnai nepa
sisekė. Katalikai ir socialia 
tai liberalų sušauktame su 
atvažiavime visiškai nedaly 
vav*. Susivažiavę gi libe 
lalai, apsvarstę Sandaros 
Gelbėjimą Fondo ii kitus 
savo srovės reikalus, nieko 
nepešę turėjo išvažinėti, 
nes susi važiavę vieno? tik 
lAįsvamanių srovės atstovai, 
neturėjp teisės Wilkes Bar 
re’s Seimo nutarimų atma? 
ryti, kadangi jie buvo iš
dirbti visų srovių atstovų. 
Ir šiandien, jei kas va niu 
Geni valinio Komiteto ban 
dvtų aukas rinkti, tai aišku

* v /___ - f . .* *• ‘ i • v,

kad tai butų nesąžiningų 
bedievių darbelis, nes kata 

likai dabar darbuojasi ka
rės nukentėjusiems per sa
vo TAUTOS FOND4.

Kadangi Centvalinis Ko
mitetas Lietuvių Pienais sa
vo1 užduotį atlikęs jau Nu
stoja gyvuoti, o reikalai 

j Lietuvos gelbėjimo vis eina 
‘ didyn, delt ? TAUTOS FON- 

DAS, kaipo didžiausioji ii 
jtekmingiausioji Ameriko.- 
lietuvių organizacija* kuri 
daugiausiai pinigų sušelpi 
mui nuo karės nukentėju 
siems, nusiuntė į Lietuvą 
jaučia už priedermę pakvie 
sti visus įvairiuose miestuo 
se susitvėrusius Lietuvių 
Dienos Komitetus, kad jie 
prisidėtų prie TAUTOS 
FONDO. Didesnėse lietu 
vių kolionijose visur yra 
TAUTOS FONDO skyriai 
kurie jau treti metai pasek 
liūgai darbuojasi nauda 

žargstančių brolių-seserų tė 
ynėje. Į tą laiką jau TAU 
L'OS FONDAS, surinko ari 
?65,000.00, kurie visi (apart 

1,000) jau nusiųsti Vii 
liaus ir Kauno komitetam! 
kurie tas aukas išdalinę 
:afės nukentėjusiems Lie 
uvoje) ir Šveicarijos komi 
etui Lituania (kuris šelpk 
ietuvius kareivius vokiečių 
elaisvėje).
Kad sutverti TAUTOS1 

FONDO skyrius, reikįa pen
ių žmonių, kurie paauko 
ų karės sukentėjusiems pt 
$1.00, ir išsirinkę iš save 
carų© valdybą, pasiųstų jų 
.ardus sykiu su aukomk 
;Money Order išpirkti vai
tu iždininko: B, Vaišnoras) 
sekretoriui K. Pakštui (917 
W 33rd st., Chicago, III.) 
tuomet skyrius gauna nu 
neri, čarterį, įvairias blųn- 
.as, etc.

Atsižvelgiant į didį ir rl<? 
tidėtiną tėvynės sušelpiu* 
eikalą, pasitikime kad ii 
'ankstos neatsisakysite nueI *
o išgai^igo darbo suorga 
lizuodami TAUTOS FON 
i)O skyrių savo mieste, ir iš 
'irdies pasidarbuosite gvva- 
ties prailginimui likusių 
irolių-seserų tėvynėje.

Su augšta pagarba, 
Tautos Fondo Valdyba.

TAI BENT TAUTIEČIAI.
Aš manau, kad beveik vi 

i Amerikos lietuviai girdė- 
,o apie kokio-ten valkatoj 
—Moekaus blevizgas, kuri? 
riešai liko pripažintas be 
Trečiu. Lietuviški socialia 
ai, nors beprtftį Mockų ap 
.i s k^rč sau už kunigužį n 
molat garsino jo prakalba? 
— blevizgas, vienok savo 
damštuose sarmatijasl 
kelbti, ką tas beprotis ble- 
rizgoja. Bet šliuptarnių 
aikraštis (“V. L.”) savo 
usipratimu ir pažangumu 
iršija net beprotį Mockų: 
avo skaitytojus jis pa vaiši 
įo visumis vaikšto Moc
kaus pamazgomis. Tai bent 
autiečiai! Ar gi talplndam 
vokio-ten bepročio hlevlz 
tas, jie jomis mano apšvies 
i lietuvius?? Tokių “švie 
ių” šliuptarnėKų kitaip 
tegalime pavadinti, kaip tik 
/alkatos-Mockaus gizeliais 

> tamsunai-lietuviai laiko 
lar juos už inteligentus ir., 
ir... redaktorius... .

A. Jaunutis.

ĮVAIRIOS 
ŽINIOS

JAPONAI GINKLUOJA 
GARLAIVIUS.

- Tokyo..— Iš Japonijos j 
\ ūgli ją Suezo perkasu pa
justa keli japonų garlaiviai 
u prekėmis. Garlaiviai ap
ginkluota 3-colinė»iiu armo- 
omis.

STREIKUOSIĄ, JEL BU
SIANTI PASKELBTA 

KARĖ.
Brainerd, Minn. — Vietos 

larbininkai savo susirinki- 
ne, pavadintame piliečių 
usi rinkiniu, nutarė pa
skelbti generalį streiką, jei 
Suv. Valstijos įsiveltų ka- 
ėn. Nutarimo kopija pa
justa net prezidentui WiL 
onuk

iEBUS ŠELPIAMI VOKIE
ČIŲ NELAISVIAL

Petrogradas. — Kuomet 
hiv. Valstijos pertraukė di- 
Somatinius ryšius su Vo

kietija, vietos Suv. V. amjbar 
ada atsisakė tolesniai ru
ngties vokiečiais nelais- 
riais Rusijoje. Ambasada 
;ol-kas šelpsianti tik Nu
trijos nelaisvius Rusijoje.

OUŠPIGEŠNĖPOPERA.
New York. — Čionai tu- 

■ėjo metines 'konvencijų 
National Paper Trade 
V ss’iu. Konvencijoje paaiš- 
ėjo, jogei nebusianti piges

nė laikraštinė popera. It 
'tai ve kodėl: kuomet fabri- 
cantai pagaminą poperosj 
geležinkeliai tą poperą ga- 
>enti neturi vagonų; gi kuo- 
net yra vagonų — nesama 
>a gamintos poperos.

SAKĖ GELBĖSIĄS 
KAIZERIUI. r

Washington. — Iš vidu
rinių reikalų departamento 
nito prašalinta vienas sar
gas, kurs-gyrėsi kitiems, jo 
rei visuomet gelbėsiąs kai
leliui, jeigu kiltų karė su 
Vokietija.

PRIEŠ ANGUJOS 
. KURSTYMUS.

Washington. — Žemesnią- 
įarn kongreso bute aną die
tą kongresmanas Moore iš 
Pennsvlvanijos kalbėjo apie 
Anglijos nepaprastus- kur
stymus, kuriais norima kuo- 
rreičiaus intraukti karėn 
Suv. Valstijas.

Angliją mes pažįstame iš 
1776 ir 1812 metų ir todėl 
mes neturėtumėm pasiduoti 
jos nežmoniškiems kursty
mams —- sakė Moorr.

Jei vokiečių nardančios 
laivės nuskandina bilc kokį

didesnį anglų garlaivį, tuo
jaus Londone visa gerkle 
šaukiama, kad su tuo laivu 
žuvę ir amerikonai. Paskui 
paaiški, jogei tas yra grynas 
išmislas.

Kongresmanas pažymėjo, 
kad amerikonai nepasiduo
tų Anglijos kurstymams.

VOKIETIJA ATLYDYSIAN
TI NORVEGIJAI.

Christiania. — Vokietijos 
vyriausybė pasižadėjo Nor
vegijai atlyginti už nuskan
dintus norvegų kelis laivus 
Aretieo okeane ir už žuvu
sius su tais laivpis kelis nor
vegus. Tuos laivus pernai 
nuskandino vokiečių nar
dančioji laivė.

JAU SUNAIKINĘ 100300 
TONU MAISTO.

Washington. — Vokiečių 
nardančios laivėe nuo vasa
rio 1 ligi 10 dienai su Ett- 
: kandintą^s laivai? sunaiki
nusios 100,000 tonų visokio 
“laisto, kurs norėta prista- 
<yti Anglijai.

AUSTRIJA NENORI NESU- 
TIKIMįl SU SUV. VAL

STIJOMIS.
Vienna. — Vienas žymus 

Austrijos valdininkas- dip
lomatas, apkalbėdamas per- 
ti-aukimą diplomatinių ry
šių Šuv. Valstijų su Vokie- 
rija, štai kąi pažymėjo:

“Turėjome viltį, jogei 
Suvienytų Valstijų vyriau
sybė turės kitokias pažiūras 
i reikalų stovį, kuomet pirm 
vienerių metų buvo pasige
rinusios Amerikos pažiūros,

“Musų taikos pasmilsi
mai priešinasi tvirtinimui, 
buk 'mes jau esame šioj ka
rėj panaudoję visus rnilita- 
rinius budus. Padėjome 
nardančiomis laivėmis ko
vą, kądangi mes tik save gi
name nuo priešininkų už
puldinėjimo.

“Tikėjomės, kad Ameri
kos visuomenė pagaliaus 
nusų tą nardančiomis lat
vėmis kovą pripažins teisin
gąja Ir todėl pasitikime, 
jogei tarpe musų ir Suv. 
Valstijų neįvyks nesusipra
timai, kokio, deja, įvyko su 
/okietija.

‘ ‘ Net urime reikalo aiš- 
rinti amerikonams, jogei 
.ardančių laivių blokada 
yyko ne iš musų noro. Taip 

ilgties mus privertė musų 
Iriešininkaij kurie yra nu
arę nepertraukti šitos ka
rės, kol nebus nugalėtos ir 
į dalis suskaldytos centralės 
valstybės.

‘‘Nepanaudojome savo 
nardančių laivių su tikslu 
pakenkti Amerikos reika
lams, bet kad apginti sa
ve ir savo šalis.

“Taigi Suv. Valstijų vy
riausybė tegu tai supranta 
ir tegu saugojasi karės. Nea 
užtenka ir dabartinės ka- |x>peros ir šitos neišpasakv- 
rėM, kurF baisiai pažemino'to brangumo vietos Įnik ras- Juozo Linkauskio, paeinan 

iHiltąią žmoiiių rasę kilų va
šių akyse. M.

.m

BUVĘS VIENAS AMERI
KONAS.

Baltimore, Md. -- vome- 
čių nardančios laivės nu
skandino anglų garlaivį 
“Vedamore.” Čionai tvirti
nama, jogei to garlaivio įgu 
loję buvęs dienas ameriko
nas, Thornas Marchaus. Jis 
buvęs pečkuriu ir nieko ne 
žinoma apie jo likimą.

NUO MINOS NUSKENDO 
ANGLŲ KARĖS LAIVAS.
Londonas. — Anglijos ad- 

nuralicija praneša, kad La 
Manche kanale nuo minos 
nuskendo anglų karės laivas 
“destroyer.” Iš įgulos tik 5 
jurininkai išgelbėta. Žuvo 
55 žmonės. Šitam skaitliuje 
risi laivo ofieieriai.

DIRBDINS DAUG 
LAKSTYTUVŲ.

. • į
NewYork. — Penkiolika 

įvairių lakstytuvų gamini
mo kompanijų susiliejo vie
non kompanijon su $30,000.- 
XX) kapitalu. Šita kompani
ja kas savaitė pagamysian- 
ti po 175 lakstytu vus. Di
džiuma lakstytuvų paim
sianti Suv. Valstijų vyriau
sybė.

REIKALAUJA GYVENTO
JI! REFERENDUMO.

W^Bhington, — Kongrea-
manas Callovvay iš Texas'm- 
teikė kongresbi bilių, kad 
ateityje karės paskelbimai 
butų ' atimtas iš kongreso. 
Karės paskelbimui jis reika
lauja gyventojų referendus 
mo — visuotino balsavimo.

6ERARD-NEW YORKO 
MAJORU?

New York.—Suv, Valsti
jų ambasadorius Gerard dar 
toli gražu neparkeliavo iš 
Vokietijos, gi vietos politi
kų rateliuose iškalno taiso- 
na jam vieta — būti miesto 
majoru. Visa nelaimė tame, 
kad majorą skiria ne poli
tikai, bet piliečiai sun, bal
sais.

KARDINOLAS MERCIER 
LAIKOMAS NELAISVU?
Paryžius. — Vietos laik

raščiai praneša, jogei ilgas 
'aikas Vatikane negaunama 
jokių žinių nuo kardinolo 
Mereicr iš Belgijos. Spėja
ma todėl, jogei vokiečiai 
kardinolą laiką uždarytu jo 
nimuose, ar gal esama kas 
Okio blogesnio su tuo bel
gų patriotu.

SUMAUNAMI PARY- 
Ž1AUS LAIKRAŠČIAI.

••ių puslapių skaitlius žy- čio iš Suvalkų guli., Seilių 
mini sumažinta. Paryžiaus^) pa v., veisėjų par. Russia^

dienraščių cirkuliacija be
veik pasidvigubiuusi karės 
metu.

PRISIMOŠI RAUDONOJO 
KR. DR-JA.

Washington. — Ameriko 
Raudonojo Kryžiaus draugi 1 
ja, sakoma, prisiruošiusi

irėn, jei tokia kiltų šios 
šalies su Vokietija. Draugi
ja, esą, jau turinti 2,970 iš
lavintų moterių slaugotojų. 
Be to lavinama jų dar keli 
tūkstančiai.

BRYAN PRIEŠINASI 
KAREI. .

Washington. — Žinomas
buvęs valstybės sekretorius 
VVilliam J. Bryan, išleido 
ttsiliepimą į Amerikos/gy
ventojus, kad- jie visomis 
uiemonėmis neleistų Suv. 
Valstijoms įsivelti karėn. 
Kad tai atsiekti, nereikia 
siųsti. Amerikos garlaivių į 
Europą, t. y. pertraukti su 
Europa visokią prekybą.

TAUTIŠKŲ DAINĮ! 
SAVAITĖ.

Springfield, I1L — Guber
natorius Lowden išleido 
proklemaciją į Illinois val
stijos gyventojus. Šita pro- 
klemacija gubernatorius pa
skyrė tautiškoms dainomsv

savaitę nuo vasario 19 ligi 
23 d. Šitoje savaitėje visi 
gyventojai, gubernatoriaus 
nuomone, .turėtų dainuoti 
visokias Amerikos jautišką
sias dainas. Tai daroma, kad 
žmonyse pakelti patriotiz
mo dvasią.

Tremtinė Anelė Šurkus 
neško savo giminių bei pa
žįstamų. Russia, Petrograd, 
Obvodnvj kanai, dom 16, 
kv. 28. *

.. Jonas Zalauskis iš Kauno 
gnb.y Panevėžio pav., Nau
jamiesčio parap., Jodžionlų 
dvaro ieško savo sunaus 
Petro ir kitų giminių. Rus
sia, Voronež, Gorodskaja 
Pračečnaja, Ivanu Zaloms- 
komu.

Pranas Jakubanis, Palė
venės viensėdžio, Zarasų 
pav., Pandėlio vals., Kauno 
gub., paieško savo uošvio 
Petro Mickevičiaus ir švo 
gerkos Uršulės Mickevičiū
tės. Russia, g. Moskva, Su- 
ščevskaja No. 277, Intend. 
Obmun. M'asterskaja, 3 Ro
ta, Francu Jakubanisu.

Mikai. Augulaitė iš Panc 
vėžio miesto ieško^ brolio 
Prano Sirkavičiaus, dėdė? 
Jono Kodmuskio iš Nau
miesčio, giminių ir pažįsta
mų. Dvinsk, Šossejnaja 37.

Paryžius. — Delei stokos Įkv. 2, Litovskij Komitet.
Juozas Zubrickas ieško

Jūsų pinigą tur, būti padė
ti geroj* eaugloje ▼alatl|oe 

bankoje

Second Sicuritj Bank
■mm OP CUICAOBIbbm 
MIKraakm Av*. kampa* Ava

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panodčliaia I." Sabatomis 

vakarais Iki • valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa ir galima 
gauti Lafvokarten

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA V ATSTU OSI
KAPITALAS $600,000

Mes mokame S proe. ant Pinigą. 
Mes pardnodane P°retgn Money 

Orders į Tisas dalis svieto.

WliiUm Kasper — Plrmlnlnkae 
Otto Kaspar,—Viee-ptnnlnkihae 
Cha* Krupka, Vlce-pinniefedMe 
Joaeph Sfkpte —, Kasteri* 
Angnst Pliek—Asa’t. Kasteri*

T900 Blue Island Avė. 
CB3CAGO, Ui.

TAUTIŠKA 
SAUKA APSAU6A

DEL JŪSŲ TAUPUMO
SeišUa laisvę nuo r*eeMq

ir
Ab«°lutUk* uo<*K

Si banka yra labai patogioje 
rietoje yra reguliariai per 
Mariam* U. S. ValdftfcM, jn- 
•V tanpinimai yra pageidaa^ 
jasai, ar <1.00 ar <1,000.00 
ŪMfp MU.MtoeePMMim. Ml r.>

HATIOUAL CfTT BAIK
OF OBZOAOO

David B. Forgan —Preeideat 
S. E. Kampas. Dearborn and 

Monro* 0U

(Apatini*

gorod Bobrujsk, Litovskij 
Komitet. /

Karės gelaisvįs Antanas 
Stripeika iš Kauno g., Šiau
lių pav., Gruzdžių vals., Li
audos kaimo ieško brolio 
Lbąiio. Germany, Gęfange- 
nen lager Frankfurt . b. 
■)der. Antanas Stripeika, 7 
komp. No. 781.

Moksleivis Jonas Juškys 
š Eržvilkio par., Zaldvario 
kaimo prašo atsišaukti gi
nimų ir pažįstamų. Russia, 
Boroviči, Novgorodskoj g.,. 
Ponievežskojc Realnojc 
įčilišče.
‘ Jonas Simonaitis ieško 
oažįstamų nuo Vaškų. Riis- 
na, Dejątvujuščaja armija, 
>34 piečhotnyj Kibiu;: kij 
polk.
•Kareivis Jonas Nogulevi 

:ius ieško giminių, draugų 
ir pažįstamų. Russia, Mos
kva, Novo-Basmanauja ui. 
No. 3, Lazaret Sapožnikova.

Belaisvis Alek. Rupkus 
š Kauri gub., Šiaulių pav., 
Pašvintinio įmuv trokšta su
sižinoti su savo broliais. At- 
dliepkit šiuo adresu: Ger
many, Gef'angeneulager 
Bergcr Danam, Rupkus 
Meksander, Koinp. TII.

Kaz. Tumsis, kareivis, ieš 
ko savo brolių Vincento ir 
Mikolo, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Ramigalos vals., 
Mileišiškių sod. Russia, g



c

Moskva, Suščevskaja ui. 27, 
lntendanskaja Obmimdiro- 
valnaja Masterskaja, 3 Rq- 
ta.

Peliksas Stapulionis ieš
ko Kaz. Morkūno iš Valdai- 
kiu kaimo, Panevėžio pav. 
l^ssia, Saratov, Konstanti- 
iiW»kaja 41—3.

Juoz. Kumetis ieško Ado
mo Kumečio (Jono sunaus) 
iš Suvalkų' gub., Kalvarijos 
pav., Ūdrijos gmina, Budri- 
viškių kaimo. Russia, Voro- 
než/^ruzovaja ui., No. 28.

Jonas Videika ieško •gi
minių ir pažįstamų. Russia,- 
Stancija Javkina, selo Pol- 
tavka, Chersonskoj gub.

Jokūbas Mačiulis iš Ry
gos praneša savo draugams, 
kad jis gyvena po šiuo ant
rašu: Diejstvujuščaja armi
ja, 122 piech. zap. polk, 14 
rota. 3 vzvod,

Tremtinys Jonas Giraitis 
ieško gimimų ir pažįstamų 
Amerikoje. Russia, Petro
grad, N. Ž. D. Farfo/ovskij 
post, d. 3, kv. 18.

Mort., Bartkevičienč, Kel
mės vai., Raseinių pav., iefr- 
ko sesers Magdalenos ir gi
minių. Russia, Tver, I-ja 
ui., Krasnoj Slobody, d. No. 
56 Slatunskago.
..Marė Balytė, Kauno g., 
Vilkmergės pav., Kupiškio 
parap., paieško savo gimi
nių Stanislovo ir Jono Bal
čiūnų, iš Kupiškio, Onos 
Juknevičienės, Mari j. Bu- 
konienės, abi Šimonių par. 
Russia, Petrograd, 1-ja Ro
ta, d. No. 14, kv. 13.

Juozas Radžiūnas ieškau 
savo brolių Juliaus,, Jono ir 
Konstantino, paeinančių iš 
Gulbininkių kaimo, Kalva
rijos pav. Atsišaukit šiuo 
adresu: Gorod Karačev, Or- 
lovskoj gub., Bolšaja Dvo- 
rianskaja ui., <dom Kuznc- 
cova, Russia.

Kazys Sleinys ieško bro
lio Juozo, kilusio iš Kauno 
gub., Ukmergės pav., Anyk
ščių vals. Russia, Voronež, 
Gomovskaja ui. 16. \

Kazys Bataitis ieško gi
minių ir pažįstamų. Russia, 
Saratov, Kazarmenaja u:. 
No. 2.

Vinc. Vasiliauskas iš Pa-
dovinio, Kalvarijos pav., Su 
valkų gub., ieško giminių ir 
pažįstam^. Russia, Tūla, 
Demidovskaja ui. 48.

LAIŠKAI AMERIKOS 
LIETUVIAMS Iš 

LIETUVOS.

lio, paieško Jurgio Alekse
jaus (P. Missler, Brasilia 
De Coreo, 105, Bueuos Ai- 
'res> Argentina).

87. — Magdalena Rasi
kauskiene, iš Mariampolės, 
paieško Juozo Rasikausko; 
prašo pagalbos.

88. — Juozafata Pranai
tienė, nuo Panevėžio, paieš
ko Mykolo Pranaičio.

89. — Antanas šikšnevi- 
čius, iš Miegonių, nuo Bai
sogalos, paieško Juozo Šik- 
nevičiaus (P. G. Box 148, 
Sonimerville, Canada); pra
šo pinigų.

90. — Agota Jurksa, iš
Tarailių, nuo Tauragės, pa 
ieko Jurgio Jurkšos (Shaft. 
Pa., Sbuylkill Co., Wm. 
Penu.); praneša, jog duktė 
fclsa mirė. »

91. — Augusta Trumpat, 
iš Pajūrio, nuo Tauragės \ 
paieško Jono Trumpaičic 
(Collinsville Avė., EL^St 
Louis, UI.).

92. — Juozas Žukas, iš
Baisogalos, paieško Antane 
Zukaus (Clinton, Ind.); rei 
kia pagalbos.

93. — Fran. Binkeviče.
nuo Eišiškių, paieško Vince 
Ziminskio (Pfenikalead (?)■ 
L. I., N. Y., 67 FrankMi, 
str.)\ * A F

94. — Marijona Razgaitė 
iš Mariampolės, paiešk< 
•Juozo Zavricovičo (?), Ne v 
Ilaven, Conn., 105 Lafayettc 
•st.

95. — Jurgis Karsokas, iš
Dakiu, nuo Čekiškės, paieš 
’ o Kaz. Karsoko (Cinderel 
la, W. Va., Box 58); prašo 
200 niblių

96. — Tarnas Morkeviče,
iš Barščių, Seinų apskr., pa
ieško Roz. Mockevičienė? 
(Flushing, N. Y.); praneša, 
jog brolis Antanas mirė.

97. — Magd. Matulevičie
nė iš Liudvinavo, paieško 
Petro Matulio (Portage, 
Pa.., Box 48) ir praneša, 
jog tėvas mirė.

98. — Antanas ir Barbo
ra Stusgai, iš Raseinių pa
ieško Fran. Kukečkio (Fair
field, Ct., Box 41).

99. — Ad. Stasiūnas, iš
Sumeliškių, nuo Kaišedarų, 
paieško Ad. Stasiūno (Hart
ford, Ct., 92). .

100. — Ant Šli ūkais, iš 
Guodžhnių, paieško W. Ru 
kuižo (Melrose Park, Ilk, 
Box 30). v

101. — Kazimiera Barkie- 
nė, iš Geidučių, nuo Sedos, 
Kauno g., paieško Liudvikos 
Katkus (196 Nevv York av., 
iNcvvark, N. J.).

103. — Julija Jaks, iš 
Džiugių, nuo Jurbarko, par 
ieško Alberto Jaks’o (Brid- 
geport, Conn., 260 Oleusel 
st., (ar gal Church st.).

104. — Morkus Žalnierov- 
ski, iš Merkinės, Vilniaus 
gub., kaimas Ruskojc Sičio, 
paieško Wm. Žalnierowski 
(Nevv Ilaven, Ct.).

105. — Ona Kasputis (dėl 
Viktoro Stankaus) iš Ita- 
seinių, paieško Antano Stan
kaus (2131 Tustin st., Pitts- 
birg, Pa.).

106. — EI. Jnško, iš Pa 
nevėžio, paieško Pedro 
Jussko (Buenos Aires, Ar
gentina).

107. — Elena Mveistrienė, 
iš Mačaičių, nuo Vėžaičių, 
paieško Liudviko Mveistrio,

Iš Lietuvos amerikie
čiams nemažai prisiunčiama 
laiškų,, bet dėl neteisingų 
adresų daugelis tųjų laiškų 
negali būti pristatyti. Tai
gi žemiau talpiname sųrašų 
tujų žmonių, kurie iš vokie
čių Užimtos Lietuvos at
siuntė Amerikon laiškus sa
viems giminėms bei pažįs
tamiems. Šituos laiškus rei
kia atsiimti nuo V. K. Rač
kausku (307 W. 30th str.^

York, Nį Y.Į)> 'Reika
laudami laiškų nurodykite 
tą numerį, kuris stovi prie 
kiekvieno paieškojimo. Tuo
met būna lengviau atrasti 
laiškus.

Htt. — Jurgis Aleksejus, iš j (Būrus, Ore., Box 13)'; pra 
Podzialovkos, nuo Panedė- nešay kad tėvas mirus.

d mm
=3=22=sgą.11.Tjiiinn Pnrptp vedimiu savo vieton pa»h’o lietuviai paruošė buza. pinais visais lietuvių kultaJaUlla Vt'iiziu ru skyrė naujų mokytoji. Irų Ąv. Vincento parapijos ros reikalais. įsteigiamaskyrė naujų mokytoji.

Laike prakalbos dauguma
žmonių net verkė savo gero 
vadovo.

Levvistoniečių širdyj ilgai 
neišdife brangi atmintis ku
nigo Pakalnio kame/idoria-
vime Balandis

parapijos ros
naudai. Kiek laimėta iš
to

Įsteigiama

Ponas A. Pipčius. P-lė E. Gustaičiutė.
Panedėlyj, vasario 12 dienoj šių metų, Waukegane, 

III., Šv. Baltramiejaus bažnyčioje klebonas kun. Zaikau
skas neatmezganiu mazgu surišo darbštų “Draugo” pres- 
monų ponų Antanų Pipčių su panele Elena Gustaičiutė.

Ponas A. Pipčius gimė Kauno rėdyboje, Raseinių ap- 
skrityj, Viduklės parapuoj, Antriugio kaime. Amerikon 
jis atvažiavo 1905 metuos^. Jo gi žmonelė Elena čia gimė 
ir augo Waukegane, III.

Laimingųjai jaunavedžių porelei “Draugo” bendro
vės darbininkai nuoširdžiai velija ilgiausių ir laimingiau
sių metelių!

1$ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE

prnsRMUH, pa.
Nuo tūlo laiko iš šio nau

jokyno maža kas matosi lie
tuvių laikraščiuose ir todėl 
kaip kas gali pamanyti, kad 
lietuviai iš čia jau pranyko. 
Tečiaus tikrenybėje kitaip 
esama. Šio naujokyno lie 
tuviai veikė, veikia ir, is 
visko matosi, toliau veiks.

Tik visa bėda tame, kad 
jie daugiau dirba,'negu gi 
riasi, Pittsburgiečių darbš
tumų geriausia paliudys jų 
nuveiktieji bėgyje paskuti
nių kelių mėnesių darban

Lietuvių diena pas mus 
turėjo kuogeriausį pasiseki
mų. Kuomet kitose koloni

LEW1ST6N, ME.
Karės laiku iš Europos į 

nusų miestelį atvyko kun. 
Norbertas Pakalnis, kuris 
karės pradžioje kamendo- 
riavo Utenoje. Kadangi Le- 
vvįstone kol kas nėra ganė
tino 'Skaičiaus' lietuvių dėl 
sutvėrimo nuosavos parapi
jos, tai kun. Norbertas Pa
kalnis buvo kamendoriumi 
airių Šv. Patriko parapijoje. 
Delei pavyzdingo pildymo 
savA pareigų musų tautietis 
airių tarpe .įgijo didelę pa
galbų ir užsitikėjimų^ Bet 
kun., Norbertas, betarnaur 
damas airių parapijoje, ne
pamiršdavo ir lietuvių. Vi
sų savo liuoslaikį jis sunau
dodavo švietimui savo nu 
mylėtų tautiečių. Kam. Nor
bertas, gerai numanydamas, 
kad Lietuvai kuodaugiau
siai reikia apšviestų žmo
nių, suorganizavo čia vaka
rinius kursus, kuriuose pati 
nokino vietos jaunuolius 
(kaityti, rašyti, skaitliuoti 
ir t.t. Be to kun. Norber
tas nuolat karščiausiai ska
tino lietuvius kuodaugiau
siai skaityti naudingų laik
raščių ir kningų, rodydavo 
kaip rašyti korespondenci
jas ir straipšnius, aiškinda
vo eiliavimo dėsnius ir t.t. 
Taisiais kursaią Lewistono 
lietuviai labai buvo užganė
dinti ir lankydavo juos 
gan skaitlingai. Net socia
listai kartais ateidavo pasi
mokinti į kun. Pakalnio su
organizuotus kursus.

Nors šis veikėjas išvisųl-fe 
Leivistono tebegyveno tik 6 

‘mėnesius, l>et vaisiai jo nau
dingo pasidarbavimo visuo
menės labui ytin riškus. 
Per tų trumpų laikų čia žy- 
iftiai padaugėjo ir skaičius 
katalikiškų laikraščių, ir 
draugijos smarkiau ėmė 
veikti, ir apskritai visų lie
tuvių katalikų dvasia neįti
kę tinai pakįto.
/Taigi nestebėtina, kad čio

nykščiai lietuviai taip nu

liūdo sužinoję, kad jų my
limasis kunigas aplinkybių 
verčiamas išvažiuoja į Illi
nois valstijų.

Atsisveikinimas kun. Pa
kalnio su Vietos lietuviais 
įvyko Šv. Baltramiejaus 
draugijos svetainėje. Savo 
paskutinėje kalboje kun. 
Norbertas padejavęs delei 
išsiskirimo, ragino susirin
kusius ant išleistuvių tau
tiečius nenuleisti rankų ir 
nuolat šviesties, mokinties, 
kelti lietuvių vardų ir t.t.

jose daugel laiko ir energi 
jos iŠaikvota partijinjams 
ginCums, čia jų kaipti no 
BuHO. Aukų rinkimo komi
tetas čia susitvėrė be kom
promisų. Lietuvių Dienos 
komitetan buvo pritraukt 
ir įtekmingesni šios apielin- 
įpįuijus omoCoųoSus ‘įuta 
kės amerikonai. Nors tuo 
mi pat laiku Pittsburgh’e 
buvo renkamos aukos dar 
keturioms labdaringoms or
ganizacijoms, bet- mes, lietu- 
nukentėjusiems dėl karės 
net arti $10,000.00. Pasi
baigus aukų rinkimui mes 
nesipešėme už palaikymų 
A. L. C. K., bet ramiai sau 
sugrįžome prie Tautos Fon
do ir vėl darbuojamės tai 
įstaigai. •

Apart tėvynės reikalų 
pittsburghiečiai moka tin
kamai pasirūpinti ir'savo 
naminiais dalykais. Antai,

bazaro, dar nesužinota, 
tečiaus tikimųsi, kad peno 
ma nemažai. Be to- arti

miausioje ateityje čia žada
ma suruošti pasilinksmini
mas naudai nukentėjusių 
dėl karės.

Paminėjus vakarinės Pit- 
;sburgh’o dalies lietuvius, 
reikia nepamiršti ir pieti- 
biųjų. Čia veikiama gan 
smarkiai. Pasirūpinus kun.
I. J. Sutkaičiui, V. Šilkui, 
Aleks. Radziukynui, V. 
Kinderiui, J. Jackevičiui, 
A. Balioniui, M. Puidienei,
J. Jankevičienei, M. Stan
kevičienei, J. Gurevičienei, 
F. Čarienei, Viesaitienei ir 
panelėms A. ir O Viesal- 
ėiutėms tapo suruoštas pa
rapijos naudaPbazaras. Ba 
žaras jau trečias mėnuo tę
siasi ir tikimųsi iš jo ne
maža pelno.

Pittsburgh’o Liet. Dra
matiška draugija vasario 18 
d. statys scenoje religijin) 
.dramatiškų veikalų “Gena- 
vaitė.” 158 kp. SLRKA. 
ruošiasi visom keturiom 
prie busimojo seimo.

23 kuopa A. L. R. K. M 
S. irgi galvoja apie busiant: 
šių metų moterų susivažia
vimų. Dabar tik laukia nuo 
Centro valdybos paskyrimo 
laiko.

Rūpesčiu kun. J. J. Sut- 
kaičio, V. Šliko, Y. Kinde- 
rio ir K. Moceikos šiomis 
dienomis čia įsikūrė nauja 
draugija — šv. Kazimiero 
Labdarių draugija, kurį ru-

Ypač kun. Norbertas prašė 
Levvistono lietuvius nepa- Lietuvių Dienai praslinkus, 
naikinti jo įsteigtų kursų ir vakarinės dalies Pittsburg-

JEI KORI ŽINOTI, KAIP DABAR I&RODO 
LIETUVA, TAI SKAITYK:

1. KsHoM Lietuvon Didžiosios Karės Meta 1916 m. Parašė 
Kun. Dr. V. Baltuška, ktrris pusantro mėnesio važinėjo po Lietuvą, 
buvo Vilniuje, Kaune ir Suvalkijoje. Knygos kaina 86c. Užsisakant 
šimtą ar daugiaus — didelė nuolaida.

2. Delegatų Kelionė Lietuvon 1916 m. Parašė Dr. J. Sirtakis. 
Čia aprašyta Vilnius, Kaunas ir kelionė po Kauno guberniją. Kaina 
25c., imant šimtą ar daugiau — didelė nuolaida.

šiedvi knyguti apsako, kaip dabar išrodo Lietuva,, joa miestai 
ir kaimai, kaip ten žmonės karės metu gyvena, kokia valdžia, ir 

suteikia daugybę žinių apie dabartinį Lietuvos stovį. Knygučių
kalba graži ir lengva skaityti.

3. Kokia Autonomija Lietuvai reilBdings: Parašė Gabrys.
Kaina 10 centų,

4. Tėvynės Ašaros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10«. 
5. Lietuva ir Lenkijos Autonomija. Parašė J. Gabry*. Kaina 5c.

Pelnas nuo visų viršminėtų knygų eina Tautos Fondan nuken- 
tėjusiems <iel karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienas, pirkdamas 
šias knvgas, pagelbės Lietuvą šelpti.

I&rtraSant šių Anygų, čekis reikia išrašyti Bi Vaišnoro, Tautos 
Fondo iždininko, vardu ir sykis su reikalaujamų knygų užsakymu 
siųsti Tautos Fondo sekretoriui:

KAZYS PAKŠTAS,
917 W. 33rd St., i:: Chicago, III.

o «. J.-t “ŽVAIGŽBĖ”
Tai rimčiausias Amerikos lietuvių katalikų są

žinių iš

jame susirinkime prie tos
organizacijos prisirašė 50 
sųnarių. Draugijų laiky
sianti susirinkimus prirašy
mui naujų sųnarių kas ne- 
dėldienis. Tautos Fondo 
skyrius žada neužilgo pra
dėt ruošties prie lietuvių 
tautinės šventės kovos 4 d.

Pypkius.

$5i Sptciiliti t5
Sis apgarsinimas yra geras ni $&.9O
dėl bile kurso į mano šiame mėne

syje Musą Mokykloj*. V
flž Musų sistema ir 

- ypatiikas įuokiainias 
ptulasys jus žinovu į 
trumpą laiką.

Mes turime didžiau 
sius ir \ geriausius 
kirpimo — desig- 
ning ir siuvimo sky 
rius, kur mes su
teiksime protišką
patyrimą kuomet 
jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

.lųs esate užkviečiami apsilankyti 
ir pamatyti musų mokyklą bile laiku 
— dieną ir vakarais ir gauti j>pe?ia- 
liškai musų kaina laike šio mėnesio.

Peternos daromos pagal Jūsų mierą 
—bile stailės arba dydžio, iš bile «•»• 
dų knygos.

Diplomai duodami mokiniams.
Master Designing School

J. F. KASNICKA, prineipalas,
118 N. La Sali® St. Kambarys 418-117

Prieš City Hali

Jie Yra Rūpesčių 
MažintojaSk

VakA pas* mus atėjo žmogus kuris 
teip gražiai atrodė kad butų buvę ga
lima jo paveiksią neimti. Mes jam su- 
vinojeme viena pakeli Batonic, jis 
nusišypsojęs tarė “Jus atminėte ko 
aš norių.”

Batonic visus musų kostumerius už- 
ganėdija ir mes jo parduodame dau
giau negu kitų vaistų W. G. Sliepard 
—(juaker Drug and Book Store, 
Everett, Wasli.
PO VALGYMUI IMKITE VIEKĄ

Geras nno remenio, širdies skausmo 
ir kitų negerumu, Gaunamos pas visos 
aptiekorus. 8G

“ŽVIRBLIS”
LIETUVIAI I pasiskubinkite užsisakyti 

“ŽVIRBLĮ” — juokinti satyros mėnesinį laikraš

tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pve- 
kiuoja tik 1 doleris.

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

<4 DARBININKAS”
JEI NORI ŽINOTI: —

Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Kas naudinga darbininkui, '

TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”

JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —
Rimtų visuomeniškų straipsnių,
Gražių apysakaičių,
Smagių ir dailių eilių.

TAI SKAITYK “DARBININKĄ
Adresas: —

“DARBININKĄ,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“PAŽANGA”

S vairinis laikraštis, kuris duoda įvairiausių 
o viso pasaulio ti šiaip pasiskaitymų.
® “Žvaigždė” kiekviename numeryje 

duoda žinių ii tėvynės Lietuvos.
“Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ti vis 

ta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie
tuvius katalikus šviestis ir iąpiintingai savo šviesa 
gyveiuną tvarkyti.

“Žvaigždė” nepataikauja tiems, kurie nori ka^ g: 
j tulikais vadinties, o palaiko katalikų priešininkus ti ° 
° jų paklydimus skleidžia vien pasigyrinmi jų tarpe, 
g } “Žvaigždės” motto buvo ir bus: —Dievas, To- 
? vynė, Teisybė.

“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda surasti

nemažai

g

S

g gimines bei pažįstamus Amerikoje.
“Žvaigždės” kaina metanas:
AmeriKojc 2 dol., Lietuvoje bei Rusijoj© 4 rub. o

| “ŽVAIGŽDE,”

g 3654 Richuoad St., Philadelphia, Pa.

pažymi Įvairius pažangos apsi-

“PAŽANGA” yra mėnraštis ti skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiema darbi
ninkams. /

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ti Europos lietuvių rašytojus ir pripilde>- 
ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietnvių 
tautos klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA”
reiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ti gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems li
teratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus 
ir juos lavinti.

Metinė pienumcrata $2.50, pusmetinė $1.25; 
atskiras numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ti Administracijos reika
luose kreipkitės šiuo antrašu: r

“PAŽANGA”
614 W. Mahanoy Avė., :: Mahanoy City, Pa.

A



I 2»|e*?

CHICAGOS 
ŽINIOS

ATRASTAS PAMESTAS 
S KŪDIKIS. .

Namų užpakalyj, 2307 W. 
(Monroe gat., atrasta pamo
tos verkiąs kūdikis.'Pasiro
dė, jogei (‘šauti 3 savaičių 
mergaitė. Paimta pamestų
jų kūdikių prieglaudon, 15 
So. Hovnc avė.

d

DŽ1ANIT0RIU UNIJOS 
PRANEŠIMAS.

Džianitorių unija, kurios 
'darbininkai dabar išėję 
Btreikan, prašo musų pra
nešti visuomenei ir perser
gėti, vyrus ir moteris, kurie 
naktimis dirbo dilžiulėse 
Cbeagos butuose, kad neitų 
j darbą, ir kad neužimtų 
streikuojančių darbininkų 
vietų. Butų džianitorių 
’(sargų), langų, mazgotojų ir 
grindų plovėjų streikas tę
siasi posenovei. Butų savi
ninkai skelbia, jogeF šitas 
streikas nedarąs jiems jokių 
nesmagumų ir nuostolių. 
Jie taip skelbia tik .todėl, 
kad pakenkti streikui, kad 
suardyti darbininkų uniją. 
Ypač moterįs prašomos nei
ti dirbti naktimis, neužimti 
streikuojančių vietų ir tuo 
budu leisti darbininkams iš
kovoti sau geresnes darbo 
sąlygas.

WEST SIDE.
Laike Dr. Bielskio pra

kalbų vasario 7 d. p. M. 
Meldažio svetainėje badau
jantiems broliams Lietuvoje 
aukavo sekančios ypatos: 
Juozapas Saunoras . .$15.00
Petras Mažeika.......... 5.00
A. Gedrikas ................. 2.00
V. Norkus ................... 2.00
Juozas Cilinskis .... 1.25

Po $1.00 aukavo: M. 
Laurinaitė, G. Vilkienė, A. 
Vingelis, K. Vasiliauskas, 
J. Klimaitis, P. Čepauska*, 
J. Benešiunas, A. Pocius, A. 
Dūdas, O. Čepauskienė, K. 
Kaminskienė, M. Jokubai- 
tienė, P. Petraitė, U. Palu- 
kaitė, P. MJacijauskis, J. 
Ruika, J. Gedrikis, S. Dau
noras, J. Mikaliunas, A. Va- 
čikonis, M. Dūdas, K. Kaz
lauskaitė, K. Rtaskeviče, J. 
Šeštokas, P. Virbickas, .T. 
Simanaviče, L. Uosis, P. 
Ivoškas ir P. Cibulskis.

Viso labo $54.25.
Smulkių aukų $19.35.
Už parduotas kningutės 

$9.50.
Pasižadėjimų $2.00.
Tšviso $85.10.
M. Meldažiui už svetainę 

$5.00.
Lieka $80.10.

P. Cibulskis,
T. F. 7 sk. rašt.

P R. Jeigu kurio nors iš 
gerbiamu aukautoiu nebūtų 
čia paminėtas vardas bei iš
kraipyta, tai malonėkite 
kreipties nns P. Cibulskį, 
72349 Ro. Oaklev avė.).

P. C.

AŠTRIAI NUBAUDĖ.
Henry Schroeder pirm tri-

--------
jų metų buvo apleidęs savų 
žmoną su kūdikiu. Paga1- 
liaus žmona jį surado ir lie
pė areštuoti. Teismas 
Schroederį už žmonos aplei
dimą nubaudė metais kalė
jimo ir $600 pabaudos su 
teismo lėšomis.

NAUJAS CHICAGOS 
POSTMEISTERIS.

Prezidentas Wilson Chi- 
cagos postmeisteriu paskyrė 
ehicagietį William Buford 
Carlile, žinomą tik apdrau
dos srityje žmogų.

IŠKELIAVO VOKIETIJOS 
KONSULIS.

Chicagą jau apleido Vo
kietijos konsulis Ritter su 
savo padėjėjais ir sekreto
riais. Iškeliavo Ne\v Yor- 
kan, iš kur su ambasadoriu
mi von Bernstorff keliaus * 
Vokietiją. Vokietijos kon- 
sulį čionai atstovaus Šveica
rijos konsulis.

IRGI PATRIOTIZMAS!
Techniškos Lane mokyk

it is 2,500 mokinių aną vaka* 
rą atlaikė susirinkimą ir 
nutarė įstoti S. V. kariuo
menėn laisvanoriais, jei kil
tu karė.

PAIMTA $3,080.
Bowman Dairy Co., Lake 

View, ofisan įsilaužė keli 
plėšikai suplaišino didelę 
geležinę spintą ir' pasiėmė 
$3,080 pinigais ir čekiais. Po 
’icija tvirtina, kad prie spin
tos suplaišinimo jie panau- 
loję elektrikinius gTąžtus.

RŪPINAMASI VAIKĮ) 
LIKIMU.

Chicagos majoras Thomp
son pasidarbavimu ateinan
tį ketvergą sušaukiamas žy
mesniųjų miesto veikėjų-pi- 
Iiečių susirinkimas. Susi
rinkimas įvyko miesto tary
bos bute, 2 vai. dieną. Bus 
apkalbama ir pasitariama, 
kaip ir kokiu budu prisiar
tinus pavasariui apsaugoti 

j miesto vaikų sveikatingu
mą. Manoma, jogei su pava
sariu išnaujo ims labiau 
situsti vaikų paralyžiaus 
epidemija, kuri ir dabar dar 
noišgesusi Chicagoje. Taigi 
į tą epidemiją labiausia ir 
bus teatkreipta dima. Visais 
žvilgsniais tasai šaukiamas 
•usirinkimas Mis labai indo
mus.

WEST SIDE.
Šiandie Aušros Vartų pa

rapijos svetainėje įvyks su
sirinkimas Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos 38-tos kuo
pos. Pradžia susirinkimo 
lygiai 7 v^l. vakare.

Atsilankykite kuoskaitlin- 
giausiai.

Nepamirškite atsivesti 
naujų sąnarių.

Kuopos Korespondentas
P. C.

NOTERjS ĮSTOJA R. 
KRYŽIAUS DR-JON.

s Keli šimtai Chicagos mo
terių tįstojo Raudonojo Kry
žiaus dr-jos skyriun ir šito 
skyriaus specialėj mokykloj 
lavinasi slaugotojomis, kaip 
gelbėti sužeistuosius karei
vius. Chicago dabartiniais 
laikais atrodo labai karinga.

Kas nori gauti darbą, turi 
kreipties valstijinin darbo 
biuran į “Unskilled Labor 
Department,” 520 W. Mon
roe st., Chicago. ,Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten 
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.

REIKALINGA:

100 darbininkų į gyvulių 
skerdyklas,

50 prie ledo,
20 prie geležinkelio bėgių, 

100 tręšti laukus Hamond,
' k > Ind.,

15 vagonus valyti,
100 į cemento įstaigas

, Buffington, Ind.,
4 truckeriai.
Darbo biure po num. 526 

So. Dearbom gat. reikalau
jama daug vaikinų, mergi
nų ir moterių į visokius- 
-visokiausitis darbus;

ATIDAI.
Naujas Veikalas. Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna* 
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima liąsti kratos 
enkleUain.

Labai Įdomus Straipsnis 
Apie Priežiūra Clear

ing House.
Ką relgkia žmonijai kuomet ban

kas yra po priežiūra Clearing House.

Visi nariai‘kurie priguli prie 
Chieago CIering House turi išduoti eita 

mina syki į metus. Nei vienas daly
kas nėra apleidžidmas. Kiekvienas 
centas yra surokuotas, notos, morlga 
ges, bonda’ai ir kiti svarbus doku-

mestai. Visi dalykais yra labai pri
žiūrami taip kad bankos kurios yra 
po priežiūra Clearing House yra at
sakančios.

Jeigu kurj banka nustotų mokyti 
savo duokles, tuomet negali būti na
rių Clearing House.
. Clearing Honse enaminai prasidč- 
jo šiam mieste apie dešimts metų at 
-galios, per kurį laika nei vienų ban
ka kuri prigulėjo prie Clearing Hon

se neesą s^sibankrotijus.
Šie eralninal pasirodė taip pasek

mingi kad tas yra pmktikuojamns 
visur.

American State Bank yra narys lr 
nrndojasi visom privilegijom kurias 

duoda Clearing House ir išduoda
penkis raportos kas meta.

Jis taip pat yra po priežiūra Han
king, PepOTtment HHnojans Valsti
jos.

Padarykite MTTRTT BANK# SA
VO BANKO ir Jutų pinigai Ims 
saugioje vietoje padėti.

Paprašykite musų pirmų , Anksl- 
nn Mortgages. Taippat vieno iš mnsų 

8100 ir 8600 Auksinų Mortgage
Bonda.

Kalbama Lietnvlškal ir Lenkiškai.

Prezidentas 
/-AMERICAN STATE BANK
Kamp. Blue Island Are., Loomls 

lr IS gatvės.

IV B riWK o
■gLL'J

PAIEŠKOJIMAI

Vienatinis būdas gimi- 
nėi suraati yra paieškoji
mas per “Draugą”. Paieš
kodami per “Draugą“ dau 
gelis surado ®avo gentis, 
draugui ir palįitamus, ku
rie per ilgą laiką nebuvo 
žinomi. Jei nori bile ką 
surasti, siųsk paieškojimą į 
“Draugą“ šiandien.

Paieškojim ų kaina:
Vieuą kartą ___ 50c.
Trįs kartus $1.00
Vieną savaitę $1.50

Pinigus galima siųsti 
krasoe ženkleliais, arba r<t 
gistruotame laiške. Paieš
kojimas turi būt surašytas 
aiškiai ir trumpiai.

Adresuokite: 
“DRAUGAS“

(Advertismg Dept.)
1800 W. 46 st., Chicago, IU.

Paieškau savo tėvų gyvenančių 
Lietuvoj po sekančių adresu:

JonaB l’rakapas Vilnaus Guberni 
jos, Trakų Pavieto Alekspndravo 

• Valščiaus Kaimo Gričiunai Pačio 
Stotis Butrimonis.

.Jeigu kas apie juos žinote kur jie 
dabar randasi, malonėkite man pra
nešti už kų busiu dėkėngas.

PETKAS PKAKApAS 
524 East Str. NEW HAVEN, CONN.

Paieškau Aleksandra Makauskaitę 
ir Antano Daunė Pirmiaus gyveno 
Chicagoje dabar nežinau kur randasi 
atsišaukite, jei kas žinote meldžiu 
pranešti turiu svarba reikalą.

JONAS RIMKUS 
3360 So. Halsted St. CHICAGO, ILL.

PAIEŠKAU savo švogerio Juozą 
o Kripavičiaus, gyvena pirmiaus 
Paulina st., Chicago, 11.1 Jeigu kas 
žino kur jis gyveiia, meldžiu praneš- 
t man. Tūrių svarbų reikalą.

JO SVOGERTS KAZIMIERA S. 
3416 Auburn avė., Chieago III.

T
SU AREŠTUOKITE 

ŠITUOS VAGIUS.

Pajieškau Ignaco Zingerio, kuris ap
sivogęs išbėgo iš Chicagos ketvirtų 
dienų Sausio 191 įm. Aitas jaunas va
gis dirbo pas manę Bankoje per sep
tinius mėnesius ir, kada aš apsirgau 
ir išvažiavau į Ligbnbutį ant opera
cijos, tuomet jisai į trečių dienų po 
mano apaugimo pasiėmęs keliatų šim
tų dolerių nakče su pačia apleido Chi- 
eagų.

Jis yra ženotas su Petronėlė Mačiu- 
Tcvičaitė, kuri paeina iš, miestelio 
Jurbarko Kauno Gnb.-ir jai) yra ser
ganti nėščia, kokie 7 menesiai. Jisai 
•>ats kalba iš lengvo, lėtai, eina galvų
• alenkes, turi geltonus plaukus ir 
•-noka ant virš kairiosios akips; jisni 
'•ra 22 metų senumo 5 pėdų ir 8 colių 
augščio.

Paeina iš sodos Meeejnny, Svenee- 
-lu Pavieto, Vilniaus Gub. ir vadinas
• o tėvu Ignacas Zinkevičius. Kas ta 
'•api. kur pamatysite ar susitiksM 
♦uo’au areštuokite Ir duokite man ži- 
•”» knoveikinusiai. o apturėsite 3100. 
*0 doleri" ilovann. po tokiu ^antrašu.JOSE-pH J. FIJ*8.
*600. So. Wood Street CHICAGO ILL

EXTRA
Parsiduoda labai geras saliunas 

nnt dviejų gatvių, karių linijų. So
niai apgyventoj lietuvių vietoj ir 
prieiga visokių žmonių, vežimų ir 
automobilių. Geriausi vieta kaa yra 
toj apielinkėj. Aš galių parduoti 
ant, išnųikcsties kad kas neturėtu 
visų pinigų ant lyk, n.š žinau, kad 
kas pirks tas netrotis. Pardavimo 
priežastis aš einu į kitų biznį.

P. A. PALLULIS 
1749 So. Halsted lt. Cor. 18 St.

NAUJI PIANAI 
Parsiduoda labai pigiai

nauji pianai. Kas pirmesnis 
atsišauks, tas gaus gerą 
pianą už labai šerną kainą.

Susižinokite pas 
P. MULEVIČIŲ,

“Draugo” Administracijo
je. Tel. Drover 6114. Vaka
rais telefonu Prospect 456.

REIKALINGA MERGINA prie 
abelno namų darbo. Skalbinių nėra 
$6 .00 savaitėje ir pragyvenimas. At
sišaukite:

ST. MARY’S 8ETTLEMENT,
056 W. 44 St.

PARSTDUODA groeprnė* ir bučer- 
nė geroj vietoj ant South Side daug 
Lietuvių npliuk. Pigiai už eash. At
sišaukite:

6223 So. STATE St.

KABE! KAREI
Pamatykite kr.-e ant paveiksiu. 

300 paveiksiu nuimtų iš karta kin
ko su skaitiniais 8 spalvose, nerasi 

* te 2 vienokių. Paveikslai labai įdo
mus kiekviennm pamatyt. Siųskite 
25 e. sidabrinių ir 10c. krasos žen
kleliais arba 35e. Express Money

. Order. į
(Z " Taip pat norimo agentų.

LEWS JENNINGS
?. O. Box 582 KENT, WASH.

MOTOS TEVOKS.
Meg turime keliatą vieno tono

motorinių trokų (Motor Truck). 
Parduosime pigiai už cash arba ant 
Išmokėjimo. Kreipkities laiškų.

A. B. Oo.
I a/„ “DRAUGAS”

IRoo W. 46th Bt. CHIOAGO ILL.

Talcloaai: McKlnley 8764

IR. *. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chlrargas 

MI7 S. Vtsltra Bita. Ir R. St <t, ttltau 

OTMtsMsictaeMeMesatssHMsMSttMi

ATIDA* ’ ,[■
Draugystėms, Uiubams ir .kuopoms 

mes išdirbant visa ta kas tik reikalin 
ga draugijom. Guziknčius kukardas, 
vėliovas antspaudas, lr visokias šar
vas dėl parodų papuošimų.

Todėl viengienčiai nemėtikite sa
vo turto žydėlių 'agentams, ku
rie nesupranta mnsų tautos skonio 
ir atlieka ne atsakančiai darbą. Bet 
paveskite savo' tautiečiams katrie 
atlieka darbą sąžiniškai, ir prieina
ma kaina.

Draugijos reikalaukite katalogų 
kreipdamos pas- mus.

STRUPAS and CO.,
Ig3 Ferrey St.. NEWARK, N. J.

SUIAI3YTA8 'J
recepto; puteikto ia<ninti» 

gvpto «*u.i!»$uaA

tia <•«]« sfhęlinai j>j»kmtngu V 
io ffėliinn pilvo tr i imu, fftr- 1, 
ės skaudėjimo, dusulio, pairos į, 
atidėjimo, n stojimo apelilo, 
lėto pairoje. rrl., rei.. Kutai- imas i'feltrbeju Ubai pugamfjusio i

PAIH-EXPELLERIO- (
seno ir ištikimo draugo Saliny- j 
nos. naudojimo visame pa-au- ■ 
lyjf per pusę Šimtmečio—25’. 
ui bonkutę viaO-p aptiekose, 
arba galite utaisakyti tiesiai, ii 
F. AD. BICHTER CO. « 

74—H Wa«M«tta« Street. S»w tart

FARMOS!! FARMOS!!
Parsiduoda Didžiausioje Ameri 

koje Lletuylų kollonljoj kame yra 
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
sioj apielinkėje ScottviUe, Mich. knr 
kraštas lietuviams apsigyventi. Cia
nais yra Parmerų Draugystė, yra 
lietuvišką parapija. Todėl krelplames 
į Jus kurie norite turėti geresnį gy
venimą pirkite pas mus /armas kad
SUėtumėm visus Anglus lr Vokie

us, iš tos kolionijos išprašyti. Mes 
tarime 18 jų suėmė Jų ff
me jas parduoti, turime 
žų farmų, glvuliai, m< 
reikalingi daiktai, pris .. 
me ant išmokesčlo. Norint gauti dau
giau informacijų rašykite mums, 
o gausite gražų katąlioga lr mapa. ..

* ANTON KIEDIS,

Peoples State Bank Bldg., 
Scottville, Mich.

* JOSBPH C. VVOLON

LIETUVIS ADVOKATAS 
Kamb. 902 National Life Bldg.

?9 So. LaSalle et* 
Vakartis 1566 Milwaukee ąve.

Central RtM 
Easldenee HntoM ST

CHICAGO, UiL.

niVTYTVVVYVVVrVYTVYBVV

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

s
s

a Miesto ofieaa: Boom 816
• lt So. La Saus Sk, OhloAgo, HL

ToL Randolph M4«

o gyvenimo vieta e
IMS South Halsted StrssS • •

Tel. Drover 6888
nBBVBY8BBK8T*r*TYrBTVVVV>

Tel Drover 7048
Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS . 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 So. Ashland Avo. 
art 47-tos gatvės

Lietuviška Bučerne
Visi lietuviai remkite savo tautieti 

vietojo svetimtauti. Viena iš geriau
sių bučernių apielinkejė. Visiems ge
rai žinomojojė vietoj.

Stan. Kazlowskls 
4102 S. Campbell Avė.

TEL. YARDS 2999. CHICAGO, ILL.

it LAIME99

Vienintelis lietuviu, kalboje mėnesinis pramonįjos 
laikraštis. w *• 4^

“LAIMĘ” ražo apie pramoniją, kaip, ji prasideda, 
vystosi, kokius pelnus neša žmonėms, kurie prie jos 
prisideda.

“LAIMĖJE” rasi nurodymą bei patarimų, kur 
indėt* sąyb'sutaupintą turtą, kad jis pačiam jo savinin
kui tarnautų.

“LAIMĖ” supažindina savo skaitrioj'us su žemės 
turtais, aprašiih'dama kasyklas, žemės sluogsnius ir 
mineralus. Kasyklas ir įvairius metalus, paveikslai pa
rodo,^ kad žmonėms lengviau butų suprasti.

“LAIMĖ” nesikiša į dvasinius žmonių reikalus, ji 
,stengiasi vien pramonijos sritį aišldnti. Žodžiu, “LAI

MĖS” užduotimi yra kiekvieną padaryti laimingu, 
'nuimti nuo pečių kasdieninį vargą, skurdą ir kitus ne
gerumus^

\ Skaityk “LAIMĘ” — rasi laimę!
f; ? Metams “LAIMĖ” kaštuoja tik VIENĄ DOLE

RĮ, be- tp, duodama priedu naudinga knyga: “Pinigų 
darymo1 paslaptys”.

Adresuok:

“LAIME”
3329 SO. HALSTED ST.,

P. S. Vieną numerį siunčiame dykai, pažiūrėjimui)

PASINAUDOKITE PROGA
«<•

Ant pardaviiųo du bizniai su n amų,k arčiam a ir graborystę. & 
Aš biznį išiaikinu suvirš 18 motų ir todei norių pasilsėti. Biznis M 
yra gerai išdirbtas tarp lietuvių kurių čia randasi suvirš 2500.

Norintieji plačiau sužinoti malonėkite kreiptis sekančiu adresu: gj
? ’ . A. PBTRUSZKEVICIA, K

40 SCHYLER ST. AMSTERDAM, N. Y. S

tAtAAEAtAAAtAtAAtAMAtAA* AM tMAAtMAMAAMAMAOLV į
PIRMUNE6UPIRK8IGAUK MUSU KAINAS •

Ant Dorą, Lėntą Rėmą ir Stoginių Poplnros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HAL8TED ST., CHICAuO * 

YVTVTTtT

Amerikoniška Valstijine
Banka =

1828 • 1827 Blue Island aveM Kampas Loomls lr 18-tos Gatvių. 
KAPITALAS, BEBVIB8I8 1E PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltaln utį Jųsų namų. —r— 

Segnliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing Honse Association. M- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bos 
iimokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara PanedėUo, Ketvergo ir Bubėtos vakarais iki 8:8 v.

Kalbama Lietuviikai ir LenklikaL

AMERICAN

BANK1mu
Suvienytų Valstijų krasa 

| čia laiko savo pinigus
JAS P. STBPINAs Prezidentas.

ADOLPH J. KBA8A, Kasierius.

BANKES
COFFEE

fe

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Chi 
cagoj ir mokėk už bv. tiktai

Geriausia Santos
Hava Standard

Nava 28 ir 30c. ver
19c

SMETONAS
Gerianalae 
raetouoe uvie 
etas. Geromis knr h>

41c
b,»

RYŽIAI
tauel z By 
I 18e
les

51c
ODE

1STB MHvanCsa AV, 
8084 Wihraakee Av. 
1848 MUuraakee Av. 
1610 W. Madiseu et. 
«8M W. Madieoa et 
1844 W. Chieago Av 
1888 Blue Islaad Av

■SIS W. Verta Av.
un a. Eabted Bt 
1888 B. Hakted St 
ISIS TT. 18tt M. 
8102 W. 82ud et

SOUTH BIDB 
8881 Weatwevta K» 
8427 a. Habted et

THE KEISTER’S
LADIES TAILORING 

/ COLLEGE.
Jua nusistebėsite kaip puiki ir len

gva yra musų metodą padirbimo dra
bužių.

Todėl Keister College yra popula- 
riška. Pamatykite raus apie specialu 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms 

$25.00 Siuvimo kursas 10 dienų Ati.00 
40 ir Cottage Grove Avė., Chrcago, 
IU. Telefonas Oakland 5252.

' ii

CHICAGO, ILL.

M

8
p
v

8500 DOVANŲ, jei jųe galite 
rasti 11 taukų darytą sviestą 
kurioje nors iiBankėe eaa- 
krovų.

coco*
Beakta « e- 
riftueia Coeoa. 
Sulygink ■ 
beut Eta 48J 
Ma % av

ARBATA
Priiraniansio i 
Arbatos Ova
r’:.“40c

4729 a, Aehlaad
HO1TH STDE

408 W. IMviston 
720 W. North Av. 
2040 Liaealn Ąv. 
>244 Liueela Av. 
8418 N. (Bark




