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laivai susikirto Šiaurinėse
jūrėse, neprtoli nuo Dani
jos pakraščiu. Anglai oficia
liai praneša, jogei ten buvę
du smarkiu susirėmimu ir
abu kartu anglai išėję per
galėtojais. Iš Vokietijos dar
negauta jokių žinių apie tų
mūšį. Ir todėl reikia paslganėdinti tik vienu anglų
-"pranešimu.
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... Čionai abelnai spėjama,
h i
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*-i
r jo svarbią* konferenciją
J‘Jkad von Maekensen tikrai
Vokietijos, Austrijos-Ven briausis į pietinę Rusiją.
grijos, Bulgarijos ir Turki Nes jei Graikija talkinin
jos parlamentų pirmininkai. kams nusileido, reiškia vo
Sakoma jie taręsi maisto kiečiai nemano iš Rumuni
reikale.
Pasibaigus kon jos atsisukti i Balkanus
ferencijai svečiams sureng prieš talkininkus.
ta pokylis. Šitam dalyvavo

Ottawa,
ministerių pi
den parlam
kad Kanada
džios turi
434,539 kar
600 pasiųsta
iš šitų 70,01
mušta, suže:
paimta. An
reikalauja j
000 kareivių,

Single Copy lc.

No 20

NESE

KANADOJ
Nuo Ismail REIVIAI SI

vokiečių auka.
Į Odessą vokiečiams paliks
tik apie 115 mylių.

SAUSIO (JAN.) 1917 M.

icago, III., under the Act of March 3, 1879.

1,539 KAIHIZUOTA.

dalis vra tik už 7 mylių nuo
svarbios rusų tvirtovės Ismail. Šita busianti pirmoji

Londonas. — Berlyne tu-1

4*
4*

rvi^

Kaina 1 centas.

MUŠIS
Vokietijos

Chicago, III.

Telephone Drover. 6114
YEĄRLY SUBSCRIPTION:

jį 2 u U. S. outside Chicago

2&ZZ
«

ir

Published daily except Stjndays
i
: By • 1 ■ ■■■—■=

*

Chicago, III.

Ąmsterdam. — Anglijos

*

Draugas Pub. Co.

vi

TELEPHONE DROVER 6114

ANGLAI SKELBIA LAIMĖ
JĘ MŪŠĮ JŪRĖSE.

LITHUANIAN DAILY

5

J^g I
S>f €-r*. /--..

Draugas Pub. Co.

Metai- Vol. II

x

1800 W. 46th St.

' ' Redakcijos ir Administracijos Adresas

1800 W. 461 h St.

*

Kanados
liniukas Bor
tui pranešė,
karės praįobilizavusi
Įs. Iš jų 175,rės laukan ir
j
. .
v

VOKIEČIAI ATMUŠĖ
ANGLUS.

nių versmė nevisados esti, turi būti vietos musų nanesuteršta. Tiesa, yTa gerų muose.
laikraščių, paduodančių sa
Iš kitos pusės kaip rūpi
vo skaitytojams tikrai tik namės platinti tarp savo
ras žinias, bet yra taipogi tautiečių dorą apšvietimą,
Berlynas. — Šiaurvaka daug ir tokių laikraščiu, ku nesigailime darbo ir išlaidų
riems ne tiesa lupi. Tokiais bažnyčioms, mokykloms, ge
riuose nuo Tromelles, Franyra socialistų ir laisvamanių moms kningoms ir draugi
eijoje, vokiečiai atmušė nuo
šlamštai.
Ijoms, taippat neturime gaisavo pozicijų anglus. ŠiaurŽmogus
visados
skleidžia
lėties laiko ir žygio prapla
rvtuose nuo Armentieres
tokias
nuomones,
kokių
pattinimui dorų laikraščių, ne
buris bavarų įsilaužė į anYra
laikraščių
begi ų kpliolika
apkasus ir
iš ten sugrižo
y1
ra"leidHami), ji) nuomo šančių sveiką peną ir tikrą
oelaisviv
ir ke-!įsai
dievi
šviesą i žmones. Tokie laik
nės
negi
gali
tikti
krikščio

raščiai yra tikrai žmonių
liais kulkasvaidžiais.
nims skaitytojams. Bedie prieteliais
ir
patarėjais.
viai rašys po bedieviais, ma
Taigi
visi
prisidikime
sonai po masonais ir
> prie prąuLąifiiimo
ka
ra Taipogi ir toEų
talikiškų laikraščių, o

todėl dar
Vokietijos kanclieris ir kiti
aųjsti 120,vokiečių ministeriai su dip
lomatais. Pasakytą
daug, j
Kalbų'. Išreikšta pfltia viltis, (
čių, kame pataikaujama že atliksime savo tautai tikrai
Čionai atgabenti sužeisti kad vokiečiai su savo ištiki
Washington. — Preziden
miems geiduliams. Popieris naudingą darbą.
vokiečių jurininkai be to dar mais talkininkais laimėsią tas AVilson už pasiulijimą
kantrus, jisai nekaista, nors
pasakoja, kad vokiečių flo karę.
Voketijos vidurinių laikos pasauliui gavo suvirš
,
, Dėlto,
kiekvieno musų
Stockholm. — Vokietija
ir nešvankiausius plūdimus >.
.
....
tilė panešusi nuostolius. Bet reikalų ministeris, Dr. Gari tūkstančio telegramų su pa
e.nunjinti^a;
4. ,• „Voi+v, j tautos prietelio yra svarbi
rūpinasi
ne , tikt . dabartimi,
v
.
.
,
,
,
A
.
.
,
spausdintumei,
bet
į skaity
tie nuostoliai nebusiu dide Helfferieh, pažymėjo, jogei sveikinimais. Atėjo telegra
šitąja kare, bet >r atritinu.; tQ.
sielą tokįe laikraščiai priedermė išvesti iš musų
sni už anglų nuostolius. Iš Vokietijoje nesama jokio mos iš visu neutralių šalių.
alikti bl
Įtek. visuomenės socialistų bei
Berlynas. — Vokiečiai su Jai visupninu rupi po ka-l
sužeistų jurininkų pasakoji militarizmo. Tik gyvuojanti
Anglijos
ir
Franci jo-, I bulgarais ir turkais atnauji- rėš išnaujo užkariaut! Svar-]m-s
ištvirkėliamSi laisvamanių šlamštus, už
mų sužinoma, kad yra žuvę milžiniška tautinė armija. spauda karčiai kritikuoja
i no prieš rusus užpuolimą besnea pasaulio turgavietes, |Į)et kartais jr doriems žm0. versti tas suterštąsias vers
du vokiečių minų naikinto Šitos užduotimi yra ginti prezidento AVilsono praneši Dobrudžoj, anot ofieialio
LT.o!^'?i"ėuiS vikri,!, agentai įbruka mes, iš kurių plusta tamsy
ju. Kiti trįs laivai sugadinti. tautos gyvybę.
Jinai tam mą. Anglai su francuzais ne pranešimo. Bulgarai perėjo, binius. Įvisaspasauliošabių tvanai, kurios griauja
Iš kitų versmių apturima tikslui
taigi pasišvenčia. supranta, kaip tai gali įvyk pietinę Dunojaus intaką ne-! lis siunčiami agentai tuo ir tokius šlamštus.
kultūrą, žemina musų tautą
Taigi ne vis viena, kokį
žinios, kad mūšių metu nu Ir tolesniai nesigailės to pa ti taika, kadir dabar Euro toli Tultcha ir susitvarkė tikslu
ir veda ją į laukinių stovi.
laikraštį skaityti. Žmogus
skandinta net 7 vokiečių ka sišventimo, kol priešininkas poje, be nei vieno pusės lai užpulti rusus.
Kiekvieno musų tautos*
susieidamas su kitais žmo
nebus nugalėtas.
rės laivai.
mėjimo karės lauke.
Šitą
prietelio ir šviesos šalininko
nėmis ieško žmoniškos drauprezidento prasitarimą va
yra svarbi užduotis kuodanAnglai ištraukę iš van
; gijos, darydamas pažintis
dina
tik
svajonėmis.
Girdi,
giausiai išplatinti lietuviš
dens pažeisto vokiečių minų
' žiuri, kas do vieni tie draube
pergalės
jokiu
budu
ne

kus laikraščius visoje savo
naikintojo “V-59” komen
j gai, su kuriais susideda.
gali
įvykti
taika.
apylinkėje.
dantą. Jam vienas šovinys
Laikraštis tai kasdieninis
esąs nukirtęs abi koji.
Washington.
— Karės
Taigi, kuriam rupi pa
gyvenimo draugas,
todėl
AVashington. — Suv. Val sekretoriaus Baker’io įsaky
Anglai prisipažįsta prie
reikia gerai pažinti, kokį skleisti tarp brolių lietuvių
Berlynas. — Vakaruose
stijose gyveną airiai prezi- mu ištraukiamos šalin priesekančių nuostolių: vieną
laikraštį ketini įsileisti į sa šviesą, kuriam rupi pastaty
nuo Dvinsko rusų koliumnos
dentui AArilsonui išmetinėja | šakinės veikiančios armijos
anglų minų naikintoją pa
vo namus. Juk ne kožnas ti puikiausi lietuviškai ka
smarkiu antpuoliu įsilaužė
už jo senate pranešimą tai sargybos Meksikoje. Tr pati
kliudė vokiečių paleista tor
svečias lygiai malonus. Nr talikiškosios kultūros rūmą,
Berlynas. —? Gauta žinia, kos reikale visam pasaulyj
dienoj vietoj į vokiečių pir
vyriausioji armija pasiren
peda: užmušta trįs oficie- muosius apkasus. Bet voki e- kąd visoj Rusijoj kilusios
mažai yra laikraščių einan- kuriam rupi apsaugoti mupasibaigus šitai karei Euro gusi traukti link Suv. A'alriai ir 44 jurininkai. Laivas
čių prieš tikybą. Įsileidęs į
nuo ardytojų ir ją
Čiai juos veikiai atmušė. Ki-j baisios suirutės.
Yra dvi poje. Prezidentas savo pra
stijų
pasienio.
Susirgę
ka

tokį
svečią
į
namus,
įsileidi
vesti
i
laimingesnę
ateitį,
momentaliai nuskendo.
tose
vietose
Padauguviu I svarbi priežasti— Rusijos
nešimu
reikalavo visoms reiviai karės ambulanshis
Į vyriausybė atideda durnos
pavojingą priešininką, kurs tad teplatina katalikiškus
Olandijos miestan Ymui- griaudžia artilerija.
tautoms neprigulmybės ir atgabenti į EI Paso, Tex.
raštus:
DIENRAŠTĮ
gal tavo namuose visa su
den atgabenta 16 sunkiai
Indomu tas, kad rusai Lie- sušaukimą
ir
gyventojai laisvės, bet išvardijo tik vie
Vadinasi,
jau
pasibaigė
‘ • DRAUGĄ, ” “ SAVAITI
jaukti.
sužeistų vokiečių jurininkų tuvoje ir Kurše tai vienoj, jau varu ima reikalauti ka ną Lenkiją.
Todėl airiai bausminė ekspedicija prieS
Tarp daktarų atsiranda NĮ DRAUGĄ,” “DARBI
nuo laivo “V-59.” Paskui lai kitoj vietoj puolasi prieš rės pabaigos. Pasakojama, klausia, kodėl prezidentas
galvažudį-plėšiką A’illą.
“PAŽANGĄ,”
ir šundaktarių, tarp teisin NINKĄ,”
atvilkta ir pats pažeistas vokiečius, norėdami
pra kad kilus visoj Rusijoj re- negalėjo išvardinti Airijos,
gų advokatų yra ir sukčių, “ŽVAIGŽDĘ,” “TIKYBĄ
laivas su 20 užmuštų juri laužti jų šoną. Tečiau ne tik eoliueionieriškiems bruzdė kuriai taippat reikalinga ne
DORĄ,”
“VYTĮ,”
per agentus viliojančių pas IR
ninkų.
, \ nepasiseka tas padaryti, bet jimams, vyriausybė n|sal prigulmybė L Reikia žinoti,
“moterv
nesušauks durnos rr ' pa
save žmones, kad jais pasi “Šviesą,”
dar paneša dideliausius nuo
kad šioj šalyj airiai visur
pelnyti. Taippat tarp dorų DIRVĄ,” “TAUTOS RY
skelbs visoj Rusijoj karės turi didelę intaką, yra stip
stolius.
TĄ”
juokų
laikraščius
stovį su diktatoriumi prie
laikraščių maišosi ir netirus politikoje. Todėl jų tas
Te
kusių. Kaip visų šviesės “EŽĮ,” “ŽVIRBLĮ.”
šakyje.
išmetinėjimas turi didelę
niųjų
žmonių
kovojama' Platina ««ras ir naudingas
Krikštauja
biurokratiz reikšmę.
prieš šundaktarius ir kar kningeles išleistas “Drau
Drau.
mas!
,
Laikraščiai musų / laikais
go,” “Darbininko,” “Žvaig
tai tikra galybė, kuri
čeminius advokatus, taippat
ri valdo
V£
New York. — Francijos
visą pasaulį. Jie pasidarė reikia vesti kovą ir prieš ždės” ir t.t.
vyriausybės įsakymu rekvi
Katalikiškiems
raštams
Londonas.—Gauta žinios,
kasdieniniu žmonių dvasios netikusius laikraščius. Kas
zuojami visi Francijos pri
maistu, iš jų dauguma skai dergia krikščioniškos doros, išsiplatinus, dings tie tam
vatinių kompanijų pasažie- kad vokiečių fieldmaršalas
ant sybių verpetai, socialistų bei
Berlynas. — Suv. Valsti tytojų semiasi visas žinias. priesakus, užsipuola
rjafriai ir prekybiniai garlai von Maekensen su savo Dokiekvienam laisvamanių šlamštai, dings
Berlynas. — 1916 metais jų pasiuntinys; Balkanų vab Laikraščiai dažnai primetu brangiausių
viai. Visi bus panaudot! brudžos Armija kraustosi
amunicijos gabenimui. Apie Dunojaus delton ir iš ten (katės laukuose sunaikinta stybėlėse Ch. ,T. Vopicka, iš žmonėms savo nuomonę apie žmogui tikėjimo ar Bažny tie žmonių apgaudinėtojai,
tai pranešta čionai tų kom užpuls Besarabiją. Von Ma-1221 vokiečių ir 784 talkinin- čionai iškeliama į Ameriką svarbiausius gyvenimo klau čios, tas negali būti musų kurie ardo tikėjimą, dorą ir
ėkensen kaikurios armijų* kų lakstvtuvai.
vaitnrio 8 diena.
panijų agentams.
simus. O ta žinių ir nuomo prieteliu, tokiam svečiui ne- tėvynę.
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dtorų,

VOKIEČU
UŽPUOLIMĄ RUMU
NIJOJE.

KODĖL NE LAISVA

RUSĮI UŽPUOLIMAS
ATMUŠTAS.

REKYBOS KOVON.

S. V. ARMIJA KRAUSTOSI
Iš MEKSIKOS.

GALAS SU RUSIJOS
DŪMA.

REKVIZUOJA VISUS
GARLAIVIUS.

Laikraščių
svarbumas
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Gyvybė

Tautos Fondo
f Reikalai
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DIDI DARBAI MUS
LAUKIA.
Ilgos kalbos apie srovių
vienybę nuėjo" niekais. Ma

žai vilties beliko ir suvieny-

ir laimė tautos

reikalauja, kad kiekvienas

lietuvis-katalikas nesigailė
tų nei pinigo, nei darbo gel
bėjimui savo Tėvynės nuo
bado ir paliuosavįmui jos iš
nasrų nedorų prispaudėjų.
Musų bočiai net žiloje seno
vėje naudojosi kuoplačiausiai liuosybė, tad ir mes
liuosybės
neatsižadėsime.
Musų bočiai išbrido didžiau
sio vargo jūres — išbrisime
ir mes. Tik aukaukime, tik
pasišvęskime!
Tik daryki
me, kaip lietuvis privalo da
ryti! Parodykime, kad nesiduosime gyvais priešams
praryti!
Petys gi i petį, na, vyrai,
kas gali,
Sustokim į darbą už my
limą šalį!
Prikelkime Lietuvą musų!
TAUTOS FONDO
VALDYBA.

; ti visus Amerikos lietuvių
fondus. Ir vis tai dėlto, kad
kitos srovės (dešinieji-liberalai ir kairieji-socialistai),
būdami mažumoje, nenori
pripažinti lygių teisių kata
likams, kurie kelis kart
skaitlingesni.
Mes, katali
kai, eidami vienybėn tokio
mis sąlygomis, kokias stato
dešinieji ir kairieji, parduotume savo teises ir tuomi
nusidėtume prieš demokra
tijos, krikščionybės ir tau
tybės principus, atsižadėtu
me paties žmoniškumo ir
lygybės. Todėl katalikų vi
suomenė ir nemano tokios
didelės klaidos daryti, nez inano su kitomis srovėmis
vienyties tol, kol kitos srovės nenusileis ir nepripažins g
katalikams prigulinčių tei-i §

Pabėgėliai
Paieško
Savyje
Petronėlė

Aptarimui musų prieder-

Minkaitė

is

mių buvo sušauktas lietuvių | j^auuo gub., Velionų vals.,
katalikų visuomenės veikė-i ( :sįf,lin kaimo ieškau brofc suvažiavimas Pittsbur- jsimw,o Minkaut. ir drgan, sausio 10 ir 11 d. 1917 (p-s 7Meksandro Atkočaičio,
m; Tarp daugelio didžios gyvenančių Amerikoj. Ad
svarbos dalykų, tartasi h* resas: Russia, Petrograd,
apie Tautos Fondą bei Jo 9 ja Roždestvenskaja No.
šiandieninį stovį. Visi išreiš J 3'. i—19.
kė užuojautą ir pasitikėjimą
Daunoraitė Ksavera, PaTautos Fondo veikimu. Noro ' n' -vėžio aps., Molainių kai
Tautos Fondas surinko au mo, ieškau giminių ir pažį
kų gelbėjimui Lietuvos du stamų Amerikoje: Kirdulio
kart daugiau, negu visi kiti Juliaus iš Molainių kaimo,
fondai drauge paimti, bet, Panev. apsk., Rūgštelės iš
sulyg
lietuvių
katalikų Velžių kaimo, Panev. aps.,
skaitlingumo, jo veikimas Vilkimo Adomo, Panev. ap
atrasta permenkai išplėstu skr. ir Rapevičiaus iš Kau
Kadangi pati viena Tautos no gub., Krekinavos par.,
Fondo valdyba negali ap Grąščių kaimo. Prašau at
rėpti viso Lietuvos gelbėji siliepti šiuo adresu: Petromo darbo, tai lietuvių kata grad, Baskov per. 29—10.
likų veikėjų suvažiavimas
Jonas Noreika, kareivis,
Pittsburge kreipiasi į visus
l kmerg. aps., Kupiškio pa
lietuvius katalikus ir skati
rap., Miliūnų sod., ieško sa
na juos kuogreičiausia eiti į
vo žmonos Elzbietos su
pagelbą
Tautos
Fondui:
dviem vaikais, giminių ir
STEIGTI
IR
REGIS
pažįstamų. Russia, Dejstviv
TRUOTI NAUJUS TAU
joščaja armija, 174 zapas
TOS FONDO SKYRIUS,
DIDINTI
VEIKLUMĄ noj batai., Karaulnaja konJAU ESANČIŲ SKYRIŲ, \ >,jnaja komanda^
RINKTI
NUOLATINES
Kareivis Petras RimiškeDUOKLES
LIETUVOS vičius iš Suv. gub., Višty
GELBĖJIMUI IR SKU čio m. ieško tėvo Jono, mo
BIAI RENGTIES PRIE tinos Jievos ir .brolio Jone
TAUTOS DIENOS, KOVO f’ussia, St. Kurort siestr. ž.
4 D. (Sv. Kazimiero šven-!d. Lazaret Propera.
tė).
Kazimieras
Šimkus
iš

M. Paulauskaitė iš Kal
varijos ap., Šerkaučiznos
kaimo ieško brolio Jono
Paulauskio ir Antano Babia.>. Adresas: Russia, Nižnij
Novgorod, selo Gordiejev-

ka Nr. 67.
Kazimieras Krūminis iš
Krinčyno
par.,
Daukšių
sod. ieško brolių Julijono ir
Petro, gyvenančių Chieagoje. Russia, Tver, 68 eVakucionyj hospital.

Juozas Giedraitis, iš 'Var
lį. ų»ių sod., Kalvarijos aps.,
Suv. gub., prašo amerikie
čiu atsiliepti. Russia, Minsk,
Koįomenskaja 30—32 Litovskij Komitet.
Kareivis Jurgis Budrys iš
Badžgalių sod., Pašvintinio
valse., Šiaulių apskr. ieško

AVALU
KM
AUGŠTYN.
New York. — National

GIMTINĖŠALELĖ.
Nelaiminga ta musų nu
mylėta
tėvynė
Lietuva.
Skaudžiausieji
dieglia>
spaudžia man širdį, kuomet
pamanau apie tą neapsako
mą vargeli, kuris viešpatauaja dabar musų gimtinėje.
Sukniubęs gailiomis ašaro
mis verkiu delei sunaikintos
Lietuvos, delei tūkstančių
žuvusių musų brolių ir se
serų.
Graži, meili ir brangi lie-'
tuvio tėvynė.
Teu musų geros sesutės
rūtomis apsikaišę pašlaiteliais vaikščiodamos dainuo
davo gražias, gražias daine
les apie linelių rovimą, apie
}»i i-šlio juodbėrį žirgelį, apie
dabrinius broliuko penti
ne! ius.
t

dingas ir Šleicheris. Suly
ginę lietuvišką

kalbą, dai

pasakas

su senovės

nas,

Azijos tautų dailiomis, pa

davimais,

pasakomis ir tt.

istorikai atrado,
kad tarp
Kopenhaga. — Įgula vie jų daug panašumo. Gi seno
no Danijos garlaivio, at vės lietuvių tikyba ir mitai
plaukusio iš Archangelsko į labai panašus, į indh tikybą
Goeteborgą, pasakoja apie ir padavimus. O indai yra
įvykusius Archangelske di viena iš seniausių
Azijos
delius sprogimus. Tvirtina, tautų. Taigi delei tokio pa
kad tai buvęs darbas rusų našumo galima spėti, kad
revoliucijonierių, kurie tar lietuvių tautos
lopšys, ne
pe Archangelsko uosto dar Europoje, bet
Azijoje. Iš
visokia avalams medega ir bininkų energingai platiną Azijos į Europą apart lietu
patįs darbininkai brangiau savo propagandą. Štai juri vių tautos taipo gi persi
apmokami.
ninkų pasakojimai:
kraustė visi slavai, kaip tai:

Boot and Shoes Išdirbėjų
asociacija čionai laikė savo
metinę konvenciją. Konven
cijoje paaiškėjo, kad viso
kios rųšies avalai jau yra
pabrangę, bet jie busią dar
labiaus brangesni. Išdirbė
jai brangumą pateisina tuo
mi, kad esanti pabrangusi

norima^sutvarkyti
PRIVATINIUS BANKUS.

brolio Vinco. Russia, gorod
Rovei, Vitebskoj gub., ViSpringfield, III. — Illinois
lenskij konskij zapas, 1-oje
oi delenije.
valstijoj, taigi ir Chicagoj,
daug privatinių
Juozapas Marčėnas ieško gyvuoja
pusbrolio Jono, paeinančio bankų. Šitie bankai neturi
iš Pašvitinio parapijos, Ge- jokios valdiškos priežiūros.
gėdžių kaimo. Russia, Dej- Todėl daugelis jų subankrustvujuščaja armija, 20 pie- tija ir pražųsta žmonių p>
ehotnyj zapasnoj pulk, učeb- nigai. Tatai nuodugniai bus
valdžios apsvarstytas priva
n.aja komanda.
tinių bankų klausimas. Jie
visi turės patekti valstijos
1
priežiūrom Tuomet sumaH
žės tų ‘‘‘bankininkų” šelmy

ĮVAIRIOS
ŽINIOS

SPROGIMAI ARCHAN6ELSKE-TAI REVOLIUCIJONIERiy DARBAS.

stės su žmonių pinigais.

Kuomet priplaukėme ar
čiau Archangelsko, uostas
ir miestas maudėsi didelių
liepsnų jūrėse; uoste degč
kuone visi garlaiviai. Iš
milžiniškų trobesių, kurie
pastatydinta karės metu,
mušėsi
augštyn . liepsnų
stulpai.
Degą garlaiviai
mėgino įplaukti iš uosto ir
pasileisti jurėsna. Matėme,
kaip jų daugelis beplaukda
mi skendo sutrukus kati
lams.
Nuo Rusijos vieno karės
laivo, kuris taippat degda
mas nuskendo nuo jurininkų
sužinojome, jogei tarpe uos
to darbininkų jau senai bu
vo nujaučiamas revoliucijinis bruzdėjimas.

lenkai, rusai, čekai ir tt. ir
germanų etautos: vokiečiai,
danai, olandai ir tt. Kaip
lietuviai, taip ir visos 'ger
manų bei slavų tautos paei
na nuo Azijos
gyventojų
sakos, vadinamos
arijais.
Mokslo ■ vyrų tyrinėjimai
surado, kad lietuviška kal
ba ir lietuvių senovės tikyba iš visų pasaulio tautų artymiausia seniausia sanskri
to kalbai. Tas parodo, kad
lietuvių tauta pirmaius visų
kitų tautų iškeliavo iš Azi
jos Europon. Vėliau nuo
airių atsiskyrė rusai, vokie
čiai, lenkai ir kiti.
Taigi,
mes, lietuviai, esame senes
ni Europos gyventojai, ne
gu slavai, germanai ir kitos
tautos.

Juaų pinigą tur, būti padė
ti geroje saugioje valatijoa
bankoj*

SECURITY BANK
■mmhOF

Washington. — Vokieti

jos vyriausybė atšaukė savo
skundas,
kokios pirmiau
buvo suverstog ant Suv.
Valstijų pasiuntinio VopicAnt rytojaus?'suimta keli
kos. Vyriausybė tvirtina,
kad, Vopicka ne todėl at darbininkų vadovai-kurstyšauktas, kad jis butų prasi tojai. Po šito tuojaus ėmė
žengęs neutralybei, bet to liepsnoti tuščios kazarmės.
dėl, kad visiems neutralių Iš ten gaisras prasiplatino
valstybių atstovams buvo po miestą ir liepsnos pasie
liepta apleisti Rumuniją kė sandelius su sprogstan
čia medega ir granatais.
11: i] itariuiai s atžvilgiais.

Carpeater St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Paaedelialt i - Subatomis
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
( Europa ir galima
taut! Lai voką rtęs

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proe. ant Pinigu
Mes parduodame F°reign Money
Orders į visas dalis svieto.
Wiuum Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vice-plrmininkas
Chas. Krupka, Viee-pirmininkas
Joseph Sikyta — Kąsierius
August Pliek—Ass’t. Kaslenus

1900 Blue

Island

Ava.

CHICAGO, ILL.

n BANA

TAUTIŠKA
BANKA APSAUGA
OEL JUSU TAUPUMO

ATŠAUKIA SKUNDA
Rusijos valdžia didesnę
Bet lietuvių tauta, atsi
dalį darbininkų buvo užda
sveikinusi
ne sta
PRIEŠ S. V. PASIUNTINĮ. riusi kazarmėse, kad nesu čiai atėjo į sutą Azija,
vietą, kur da
sitiktų su trukšmingais ele
mentais. Vienoj kazarmėj
darbininkai sukilo prieš vy
riausybę.
Uosto sargyba
tuomet
ėmė
darbininkus
mušti nagaikomis.

CHICAao^^MM

Mllw*akM Ava. *

Reiškia

laisvę nuo rupesčlą
ir

bartinėje valandoje ji gyve
na. Keliaudami iš Azijos!

Abs°lutiik% saugumu.
Si banka yra labai patogiojo
vietoje yra reguliariai peržiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00

lietuviai buvo sustoję daugeliose vietose. Pavyzdžiui,
mes gerai žinome, kad lietu
viai ilgą laiką gyvena prie
upių Dono ir Dunojaus.

tSTlsit Btpl. ttirti PiMštlylt UI tu

Kad lietuviai, kadatai gy
veno paupiais Dunojaus ge
OP CHICAGO
riausiai parodo grynai lie
David R. Forgan —President
tuviški vardai kaikurių vie
S. E. Kampas, Dearbom and
Monroe St.,
tų Balkanuose ir senovės
lietuvių dainos, kuriose la
(Apatinis lubos)
Į
Prasidėjo sprogimai pas bai dažnai minima Duno
kui sprogimus. Iš sandelio jaus upg.
Ar nuo Dunojaus lietu
liepsnos persimetė į uoste
stovinčius laivus. Visas uos viai tuojaus atėjo prie Bal
tijos jūrių ar dar kur nors j
tas ėmė liepsnoti.
Pirmiausia išlėkė oran di buvo apsistoję, apie tai tik- i
delis
Anglijos
garlaivis. rų žinių neturime. Vieni is- j
Londonas. — Kardinolas
Paskui kiti laivai grimzdo torikai sako, kad lietuviai
nuo Balkanų rniies stačiai Gaspari pranešė Belgijos
Washington. —» Anądien vandenin liepsnodami.
kardinolui Mercier, kad po
Pusė miesto pavirto į persikrausfB Nemuno i
prezidentas Wilson turėjo
krjščiuoina. Kiti gi istori- pelius Benediktas XV for
Ten pievos ir laukai pa poros valandų konferenciją griuvėsius.
Žmųnių žuvę suvirš 2,000. ka; "virtiną, kad mes išsi maliai pareikalavo Vokieti
dabinti gražiausiais žolynė sa kongreso demokratiniu
danginę nuo Juodųjų jūrių jos vyriausybės, kad jinai
liais, Lietuvos pušynų kva uogramo komitetu. Prezi
pakraščių dar ilgą laiką ne tik nedeportuotų daugiau
pas
atgaivina
kiekvieną dentas reikalavo, kad viso
skrajojome po Europą Ir belgų iš Belgijos į Vokieti
praeivį, o Nemuno ir Duby kie užsilikę kongreso dar
kad iš lietuvių tarpo paeiną ją, bet kad dar sugrąžintų
sos krantais negali atsigė bai butų pabaigti ligi kovo
tie patįs giruliai, kurie 476 namo ir visus deportuotus.
rėt i nei vienas sutvėrimas. 4 dienos. Ypač prezidentui
Norint susipažinti su Lie metuose po užgimimo Kris
Be to popežius kardinolui
Geri ir žmonės Lietuvoje, i api, kad kongresas kuotaus
užėmė
Rymą.
Galėjo
pirmiausia
Mercier liepė daryti viską,
jų nuoširdumas, meilumas greičiaus apsidirbtų su se tuvos istorija,
būti
lietuviai
ir
tie
patįs
gi

I l-'emšių, ieškau Klemenso ir' linksmumas išsklaido nu kančiais klausimais ir įsta reikia žinoti iš kur lietu
kas tik yra galima ir priei
leliai,
kuriems
buvo
pasise

KOVO 4 D. — TAUTOS 1 Sakmano iš Joniškos valse.,
viai paeina. Tas svarbų ži
nama, kad palengvinti ne
budimą, suramina, paskati tymų projektais:
kę
užkariauti
net
Rymą.
DIENA.
! 1 \a.uno gub., dėdės Tadaiišo
noti netikt
mums
lietulaimingosios belgų tautos
na.
Projektas,
draudžiąs
Lietuvių
pasakos,
tikybos
Kaip
praeitais metais, 1 tauto Skaisgirio par., 2agakentėjimams.
Bet baisi karė nepasigai streiką ant geležinkelių ir i iams, bet ir visai žmoni
apeigos,
papročiai
labai
pa

taip ir šiaist reiks apvaik- i ;-s vals., Kauno gub. Visi
prirode, kad
lėjo šio gražaus kampelio apie pavedimą geležinkelių jai. Mokslas
Kardinolas Mercier į bel
našus į girulių. Liėtuviška
ščioti Tautos šventę, šv. Ka- į • vveno Chicagoje. Atsiliepžiloje
senovėje
lietuviai
ne

ir gausiai apdovanojo jį sa vyriausybės rankosna, jei
gų kunigus išleidęs raštą,
zimiero dieną. Tad labiausia l ite: Russia, Arelmngelsk,
kalba taipo gi labai esanti
gyveno
ten,
kur
jie
dabar
vo kruvinomis malonėmis. butų reikalas.
įsakydamas ginti civilius
mums turi rūpėti, kad toje Pskovskij pr. d. 65. Litovpanaši į senovės girulių kal
gyvena,
tai
yfa
prie
Balti

Dabar ten ašarų upės ban
gyventojus nuo vyresnybės
Mokesčių bilius, užtikri jos jūrių, paupiais Nemu bą. Keturioliktame šimtme
dienoje kuodaugiausia su- kij Komitet.
guoja, visur skurdas ir ste
išnaudojimo ir rupinties li
rinkus aukų Lietuvos gelbė-j
Ksavera Marčauskaitė iš
nąs didesnes šalies iždui no, Šešupės, Vilijos, Dau tyje liko atrasta girulių
kimu
tų šeimynų, kurių vy
nėjimai, visur ponu tevra
jimui. Todėl turėsime reng- Kauno gub., Sėdos par., Pa
Įplaukas.
malda “Tėve MJusų.” Mok lus ir tėvus vokiečiai ištr,guvos
ir
tt.
Tai
dabar
kįla
badas.
ti “tag day,” bazarus, rink-(kalniškio dvaro, ieškau broWebbo bilius, sulyg ku klausymas nuo kokios tau slininkų tyrinėjimai paro mė į Vokietiją.
Geram suiiiil motyna vi
ti aukas salėse ir "bažnyčio-i; u Juozapo, Martyno ir Jo
lio Suv. Valstijų ekspor tos lietuviai paeina ir kur do, kad ta girulių malda pa
se ir pardavinėti Tautos!'
gyvenančių Anieriko suomet privalo būti brangi,
musų bočiai
gyveno pir- rašyta kalba, artimiausia
MAGNETI6KOS AUKOS
neatsižvelgiant į tai ar ji tams butų leista organizuoje.
Russia,
Petrograd,
Plos

Fondo kningas. Tad be jo
lietuviškai.
iies, nežiūrint prieštrustinio miaus.
mm deimantų žibės, ar bus
kių atidėliojimų turime ren imi Kalinkina 3-5—45.
Dabar kįla klausimas, ka-,
Delei lietuvių
paėjimo
Sliermano įstatymo.
skarmalais
paęjdabinusi.
Jurgis
Tamošiūnas
Dau

gties į didį darbą, nes nuo
daug yra įvairių nuomonių da lietuviai atėjo iš Azijos
Porto Ricb konstitucijos
Užtat ir aš mylėsiu savo tė
gailų
parap.,
Žadvainių
v.,
ir mokslavyriai dėlei to da Europon. Deja, šis klausi
musų darbo ir pasišventimo
Mes gvarantuo.inino, kad iitkil
vynę visuomet, ar ji bus pataisymas.
Kauno
gub.,
Zarasų
ap.,
ieš

mas
dar
ligšiol
nepavyko
iŠkl"»
pIcUkanM ir misUbrio plnoku
lyko
negali
sutikti.
Vieni
prigulės Tautos laisvė ir ge«
• v,c< - •
i"i i
Nlinkima. Jeigu nebutiite jomis
varge,
ar
jai
švies
laimės
rovė. Musų gi apsnūdimas kau savo brolio Al pono TaBilius prieš papirkinėji- sako, kad lietuviai paeina risti. Spėjama tik, kad dar) nėdinti ’ pinigus
B sugrąžinsime.
spinduliai.
jr amžinas lūkuriavimas bus į niošiuuo gyvenančio Atnerimėgino išplaukti iš uosto ir nuo graikų, kiti nuo rvmė- prieš Kristaus gimimą lie VvriSkos
moteriškos 50e. Pi

NATIONAL CITY BANK

PREZIDENTAS REIKALAUJA GREITESNIU KON
GRESO PASIDARBAVIMO.

ŠV. TĖVAS BELGU
APGINIME.

ŽILOJI LIETUVIU TAUTOS

•

priežastimi mirties ir kan-iuos

Argenlinoje.

čių daugelio musų artimų , Petrograd,
brolių-lietuvių.
23—22.

Russia,

Mylėsiu aš ją iki grabo
Zaebarievsknja lentos.

Jonas Stoškus.

Projektas į apie jaunuo- nų ir tt. Teisingiausiai apie tuviai jau gyveno Pabalti
profesinnafį latini- lietuvių paėjimą, berods, jį
parašė du istorikai: Gilfe^ /

X.

iiiyiiK sięskitn aut šiuo it>Ue*o:
MAONETTC COMll CO.
IJ2

ĮSI.A NO

A VE.,

ROCKTCfRD,

ILL.

ROJAUS GA
LAS JAU NE
BETOLI!

gija guvo painu $7.00.

HERKIMER, *I.Y.

Labai tik peiktina, kad kaikurie sąnariai šv. Kazimiero
Sausio 7 d. 1917 m. Her
■lraugijos neateina į savo va
karus, nors laike susirinkimu kimere įvyko metinis susi
karštai agituoja už rengimą rinkimas šv. Jurgio lietuvių
draugystės, į kurį buvo pa
vakarų.

.

HUMORAS

Draugystės sąnarys.

LEWISTŪN, ME.

“Naujienų”
rašytojams
blogai, blogai! Žmonės su
prato, kad socialistų vadams
Sausio G d. Lewistono lierupi ne darbininkų gerovė, uviaį turėjo progą aplanky
bet kuodaugiausiai pinigų ki dabai įdomų vakarą, kurį
iščigonyti nuo vargšo darbi iiųengė vietos vyčių kuopa.
ninko. Su tais pinigais so Svetainė, kurioje buvo vaka
cialistų vadai patįs virsta į as, labai dailiai buvo pa
kapitalistus, stato sau palo
uosta tautiškomis vakarocius, rengia sau socialistų
is. Pirm prasidedant pro»
rojų. Ana “Keleivis” koki
rainai vakaro vedėjas pa
palocių sau pasistatė Bos akino tikslą šios pramogėtone.
Vakaro programa buvo

Dėlto susipratusieji dar
n įvairi, turininga ir įdo
bininkai būriais traukiai
i.
Lelija.
nuo socializmo, nebenori be
skaityti nei “Naujienų,” nei
kitų socialistiškų' šlamštų.
Socialistus bepalaiko tik
tamsieji nesusipratėliai, bet
Sausio 14 d. į musų koir jų skaitlius mažėja, pu Įioniją buvo atvykęs iš Bosx;;a tirpte tirpsta
lono kalbėtojas Bagočius.
Ir “Naujienų” rašytoja]
Nemažai čia atsirado ir to
jau suprato, kad jų rojaus
nų žmonių, kurie nežinojo
galas jau artinas, ir artinas
ir tai to pono pavardė Ba
labai greitai, kad netrūku*
gočius, ar jis vadinamas
reikės žengti į ašarų pakai
nę, kaip Adomui su Jieva if ‘Bagočiumi” dėlto, kad tur
ingas. Kiti ėmė kalbėti,
rojaus išvarytiems.
a d “Bagočius” per prakal
Dėlto jie žada jau imties*
bas dalins pinigus ir todėl
kito ir labai sau tinkamo
amato. Jie žada nosis šiuo daug žmonių vadovauda
“Nauiie I
i^0Inulnu nuėjo pažiu
styti.
Pačios
* -• I.'ėti to “paukštelio.” Bet
nos” praneša, kad ,rNaujie
nų” rašytojai žada pradėt’ labagai apsiriko. Užgirdę
kalbėtojų ir sužinoję jo
nosį šluostyti “metodologi
‘privalumus” jau sakosi
jos daktarui.”

AMSTERDAM, N, Y.

kviestas kun. Vanagas iš
Utiea, N. Y. Laiko pado
raus pasilinksminimo buvo
pasakyti keletas prakalbų.
Kuuigas-svečias
pradžioje
kalbėjo apie reikalingumą
katalikiškų draugijų, apie
reikalingumą apsišviesti ir
apie kitus lietuvių išeivių
reikalus.
Keletas sąnarių
tos draugijos taipogi gan
ražiai prabįlo į susirinku
sius, karštai ragindami lie
tuvius gelbėti badaujančią
ėvynę ir t.t. Dar kiti kar
štai kalbėjo apie meilę sa
vos kalbos aiškindami, jog
seniai jau laikas atsižadėti
tos “polskos wiaros” ir
‘polskos mowos” ir grįžti
jrie
savo
tėvų-protėvių
gražios kalbos.

Skaitykite ir platinkite
“Draugą”.
Rašykite Įdomių
Žinių iš savo krašto.
PA1EMKĄU
brolio Alaksan
dro Kybarto pasiūt H Kauno gub.,
Kusainių
apskričio Namakičių pa
rapijos, GelgudUkių sodžiau* 12—15
kaip apleido Lietuvą pirmiau gyve
no Newark, N. J. Jis pat* ar kitas
atsišaukite iiuo adresu:
BARBORA KYBARTAITE
1337 — 49 Ct. CICERO, ILL.

Visi
sąnariai
minėtos
draugijos vienbalsiai išreiš
kė norą kuogreičiausiai tu
rėti savo tautos kunigą. Lig
Šiol Herkimere visi dvasib<i lietuvių vadovai lietuviš
kai nemokėjo.

SKAITYKITE IR PLATINKITE

PAIEŠKAU savo brobio Jono Ju
cevičiaus paeinu ii Kauuo
gub ,
Raseinių apskričio Kražių parapijos
Zemziu dvaro, 10 metų kaip apleido
Lietuvų. Atsiiaukite iiuo adresu:
BT. BUIV1DA8,
1337 — 49 Court CICERO, ILL.

LIETUVIU BALSĄ
LIETUVIU BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir
stiprina jų dvasių, kad kantriai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIU BALSAS ragina tautiečius iiuo ištrėmimo metu pasi
mokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nusigabenti grįž
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautų.
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb: Užsieniuose
metams 9rub.;
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti “Liet. Balsų”
į užsienius rusų cenzūra nekliudo.

TIK KĄ ĄPLAIKĖME SIUNTINĮ Iš EUROPOS
PUIKIAUSIŲ

Į

1
1
Į ,a|

“ŽVIRBLIS”

t
LIETUVIAI!
pasiskubinkite
užsisakyti
5 “ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikraš-

ROSELAND, ILL.

‘[TIKYBA ir DORA^’

I LIETUVIAI ’

MANCHESTER, N. Y.

' AMERIKOJE

Ilgą laiką vietos jaunimo
batelis beveik nieko pesidarbavo. Viskas buvo pasinėrę
apsnūdimo bangose. Tik pa
staruoju laiku jaunimas
pradėjo daugiau darbuoties
dcl visuomeniškų reikalų.
Vadovaujant p. A. Znbkui
Gruodžio* 30 <1. 1916 įlie jaunimas ėmė mokiuties du
tų vietos Šv. Kazimiero drau teatrališku veikalu, “Katgija buvo parenguis linksmą riutė” ir “Guminiai Batai.”
vakarą su šokiais, kuris visai
Taippat pasiryžo platinti
laikraščius,
atžvilgiais pavyko knogeriau- katalikiškus

FITCHBURG, MASS.

siui. Žmonių vakaran atsi ypač dienraštį “Draugų.”
Išbrauktas.
lankė daug ir minėtoji drau-

V. Abromavičius, pirm.
M. Teiberiutė, rašt.

pavienius numerius po 2c.

I

Adresas:

!
§

"TIKYBA IR DORA"
1631 W. Nerth Avė.

AKRON, OHIO.

Chicago, III. £

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos
ženklelį.

Smarkus Socialistų
Vakaras.

Sausio 18 d. š. m., musų
išsigimėliai socialistėliai su
rengė šokių vakarą. Bet ge
rokai įkaušę socialistiško
rojaus sunai taip smarkiai
šoko ant trečiųjų lubų, kad
net įgriuvo apačioje tinkas
(pleistcris), kuris sužeidė
nemažai žmonių. Sužeistie
ji suvežti ligoninėn.
Dirvos Sargas.

o
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c
o
tuvius katalikus šviestis ir išmintingai savo šviesa °
gyvenmą tvarkyti.
“Žvaigždė” nepataikauja tiems, kurie nori ka- g
talikais vadinties, o palaiko katalikų priešininkus ir «:
jų paklydimus skleidžia vien pasigyrimui jų tarpe.
“Žvaigždės” motto buvo ir bus: — Dievas, Tėvyne, Teisybė. >
“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda
gimines bei pažįstamus Amerikoje.
“Žvaigždės” kaina metams:
,
,
Amerikoje 2 dol., Lietuvoje bei Rusijoje 4 rub.

surasti

“ŽVAIGŽDE,”
3654 Richmond St.,
::
Philadelphia, Pa. |

“PAŽANGA”

Laikinė valdyba:

S

g
"

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvos Pelėda.

Tai rimčiausias Amerikos lietuvių katalikų sa
vaitinis laikraštis, kuris duoda įvairiausių žinių iš
viso pasaulio ir šiaip pasiskaitymų.
“Žvaigždė” kiekviename numeryje nemažai
duoda žinių iš tėvynės Lietuvos.
“Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ir vis
o ta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie-

g

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 West 46th Street,
Chicago, Illinois.

RUSS1A

“ŽVAIGŽDĖ”

ig

Adresuokite:

Labai gražus paveikslas į tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
kiuoja tik 1 doleris.
ulenkėjusiems kaimynams
“ZVIRBUS,”
Frankfort, N. Y., teipogi
242 W. Rroadway,
So. Boston, Mass. |
Kieinančiams iš Vilniaus
gub., kurie tarp savęs visa
dos pliauškia “po polskiemu.”
t*
i<
Pabaigoje vakaro, susi
rinkusieji suaukavo $10.(X
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama praši
dcl nukentėjusių ntio karės* oj lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbilietuvių.
i ninkams.
įeis daugiau i tokį “show
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius
Ten Buvęs.
Tiesa, svetimas nosis šluo
Ten Buvęs.
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
styti amatas nelabai švarus
ma, todėl, originaliais raštais.
bet vis ne taip šlykštus,
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių
$ tautos klausimai.
kaip darbininkus apgaudi
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 8
nėti. Teisingai priežodis sa
|
jai
bendradarbiauja
talentingi Amerikos ir Europos |
Šiomis dienomis įvyko Į
ko: nėra to blogo, kas neiš
p
literatai.
»
§
Siame gražiame miesčiu
bažnytinio choro pasikalbė
eitų į gerą. Nosis šluosty
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi- g
le gyvena nemažai ir lietu
jimas, kad ateityje labiau B reiškimus.
ti amatai, tiesa, nekoks, bet Ii n, kurie yra susispietę
S
subrusti,
su
didesniu
pasi

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo &
visgi “Naujienų” rašytoja*
telctą draugijų. Daugiausia
$
šventimu veikti. Taipo gi li | klausimus tautiškai-krikšeioniškoje dvasioje.
galės užsidirbti bent keletą
•ia darbuojasi lietuviai ka
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems li
ko išrinkta nauja valdyba.
centų teisingu keliu, ir ne
palikai, nors musų tautos iš
teratams
ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus $
Tikimąsi, kad ši valdybą
bereikalaus darbininkų beįainos socialistai kaip įma
ir -juos lavinti.
.8
daug pasidarbuos
choro
mulkinti.
Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25;
lydami stengiasi visuomet
Kaipo seniems pažįsta- :enktį prakilniam jų darbų, naudai.
S atskiras numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.
Pakeleivis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikamiems “Naujienų” rašyto
rašyto- p(;}gvbė, čia socialistų yra
;•< luose kreipkitės šiuo antrašu:
jams mes patariame kreip- 1(,pe‘rdaugiausia ir jie nuoI
“PAŽANGA”
|
ties prie žydų, ypač Rubatonyksta> yt f0 žydo bitės,
8 614 W. Mahanoy Avė.,
::
Mahanoy Oity, Pa.|
mis, o užvis per “strošnią
o .
iikugįaį jų dar spiriasi,
55
S
ją naktį.” Tikrai nemažai iar bando drumsti vandeni.
Šiomis dienomis vietos
pinigų sveiki pelnysite, žy
Labai liūdna, kad Mel- lietuviai katalikai sutvėrė
dams nosis bešluostydami.
rose Parke-lietuviai užlaiko dramos draugiją, kurią pa
Taigi gero “giliuko” ir
daug saliūnų, kuriose musų sižadėjo remti visos katali
pasisekimo “Naujienų” ra
kiškos lietuvių draugijos. Į
šytoj ams naujame
nosių tautiečiai naikina savo tu
Lalkraitis leidžiamas Kunigą Marijoną Chicagoje
ą ir sveikatą.
eina du kartu Į menes)
dramos
ratelį
prisirašė
ir
šluostymo amate!
Blaivinkities
lietuviai! muzikos didis žinovas p. A.
A. J. SUTKUS.
Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš katali
Ididžiausia sarmata • girtuok- Aleksandravičius ir A. KveP. S. Su “metodologijos
liauti ir dar tuo laiku, kada dera.
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
daktaru” atsargiai! Jei ne
nusų broliai badauja. Šviesužklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
Reikia tikėtis, kad ši or
mokėsite metodiškai nosį
’dtės, skaitykite katalikiš ganizacija nemažai prisidės
KAINA METAMS:
.00; vieno numerio — 5c.
šluostyti galite sau didžių
kus laikraščius!
Agcntaiuš už metinę prenumeratą duodame 30c., už i
prio viešo veikimo. ,
remalonumų susilaukti!

MELROSE PARK, ILL.

Petrog&d, Baskov per. 29,

•

REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
K 408 “įimtas Sargas”. Mažos mieros, min-'
kšti skarelės dailus viršeliai 448 pusi.
ktina ...........................................................
$1.25
5 292 Mažas Naujas Aukso Altorius.
Min
kštos skurelės apdarais, su kabute, vidutiinškos mieros, 412 pusi.................... .
$1.00
K
8 GUus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai ..............
45c.
Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne I
ant ilgo.

|

LIETUVIU BALSAS

MALDAKNING1U
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EXTRA 94.000
Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mėne
sio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių, lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kningelės įdomiausios, |
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe ®
šimtais, bet tūkstančiais.
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
mo yra šitos:
1) AR VRA DIEVAS? Šitoje kningutėje taip
X aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die
vas yra.
2) ZMONISKUMAS

IR VERGIJA. Čia

gy

vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, o
kas rengia žmonėms vergiją.
3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje
kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ii
revoliucijų negirdėtos baisybes.
4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan• kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai* tyk šitą kningelę.
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų

į
į
•
|

pasiskaitymų teperka šitą kningutę.

6) 1 SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE- |

Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.
Perkant pavieniui kekviena iš viršminėtų kningučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS RŪŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3
SOS ŠVIESOJE.

•

Į
«
£
I

Į

CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEV- f
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.
Kas norėtų gauti HE VIENOS RŪŠIES, bet |

sudėtus iš kelių viršminėtų rusių, tas už 200 knin- *
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš- g
kiaušiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrody- į
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių •
priekaištos, buk katalikai juos persekioję.
8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN-1 į
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai Jį
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS
| IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8

CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im- jį

Moksleivis
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS
Vienatini* mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštu.
Kaina metama $1.00; pusei met. 50 a..
Uiaisakyk taojana:

1

A. M. LINKUS

3237 Auburn avė.,

Chicago, 111.

damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais kreipkitės į

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.,
1800 WEST 46th STREET
::
CHICAGO, ILL
tz* txtz

tz*lz*

• w » n

•r”2taJIS36JS»rM
1

.............

kių draugijų. Atrodo, kad
musų žmonės dar nesupran
ta kningyno reikalingumo ir
svarbumo.

ŽINIOS

‘—

I Giedrįkns .Tuos., J5fo R. 49 avė.
ĮGimbntaitė Rt,. 3249 53 8. Morgan at.
Girdzijauskas J., 3252 8. Halsted
dohlevska Pet., 2930 W. 38th st.
Gordon F., 1416 8. -Trombui avė.
Grnmnila .Tuos., 926 W. 37 pi.
Gudnuskis Viet., 4301 8. Wood st.
Jakubnitis Fr. 4441 S. Honore st.
.1 akuhnitis Jos., c-o Jonas Gribas,

Programas minėtojo va
karo susidėjo iš kalbų, dai
nų, dcklemacijų ir t.t. Kal
fe'K9fWMKw;H si®hnr« gaaaiasMūaiiiM
46 S. Paulina st.
bėtoju buvo pakviestas p.
Jalezewskn Paul., 1956 Canalport nva.
PROTESTUOJA PRIEŠ
K. G ūgis.
.’urutina Ona, 3252 8. Halsted st.
MILITARINĮ LAVINIMĄ
Vladas Prusis. .larinoloviez Adei., 3244 8. Morgan st.
MOKYKLOSE.
Redakcijos prierašas. Ne, Jeruseviez Kaz., 714 AV. 19 pi.
Jodelis Kasp., 726 AV. 18 st.
vyručiai,
žmonės
kningynų
fThieagos viešiso mokyk
Jonikaitis John, 4330 S. Wood st.
naudų beabejo
supranta, .lenkus Alei, 128 Kensington Avė.
lose — liigh sehool’ėse Įve
bet jie neeina į jūsų vaka Jozapaitis F. A., 3601 8. Halsted st.
sta mokiniams militarinis ,
rus, dėlto, kad čia, matyt, Juknis Benev., 3252 S; Halsted stj
lavinimas. Prieš tai aštriai
.Turbikas Jonas, 933 AV. 33 at.
norima įsteigti ne naudinga Jurgaitis John, 3238 Limo st.
protestuoja darbininku uni
kningynų,
bet
socialistų Jureviez A'nt., 10726 Edbrooke avė.
jų vadovai.
Jie tvirtina,
tamsvbės
lizdą. Juk ir į kai- I Jureviez Frank, 2334 8. Oakley avė.
*
.Tnreviez Staniai. 3332 8. Morgan st.
jogei mokyklos norima pa
bėtojus kviečiate didžiau- Jurgaitis John, 3238 Lime st.
keisti kazarmėmis.
•Turkis John 4543 Marshfield avė.
sius socialistu šulus.

LIETUVIŲ LABDARIŲ
SUSIRINKIMAS,
Lietuvių K. K. Labdarių
Sųjungos metinis susirinki
mas įvyks ketverge, sausio
25 d. 1917 m., šv. Jurgio
parapijos svetainėje (32 pi.
ir Auburn ave.^
„
Siame susirinkime bus

z aptarta budai, kaip padidin
ti labdarių kasų, idant išmo
kėti pinigus už nupirktųjų
žemę.
Todėl
nuoširdžiai
kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti į šį susirin
kimų.
Visos kuopos pasistengkite atsiųsti savus atstovus.
Tautiečiai, kurie dar ne
priguli į labdarių*organiza

Eikime ten visi.
. Šiandie Sv. Jurgio svetai
nėje įvyks įdomus vakaras,
kurį rengia “Draugo” kon
testo. Vakaro programoje
dalyvaus choras, solistai,
pianistai, kalbėtojai ir t.t.
Taipo gi bus pranešta, kas
išlaimėjo kontesto dovanas.
Patariame
kuoskaitlingiausiai atlankyti šį vakarą.
Pradžia 8 vai. vakare.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS,
V ietinė
‘ ‘ Tmmigrants
Proteetive League” gavo
pundų laiškų iš Europos vi
sokiems Chicagoje gyvenan
tiems žmonėms.
Zemiaus

paduodu laiškų sųrašų.
cijų, kviečiami prisidėti prie
Laiškus galima atsiimti
šio prakilnaus darbo.
musų biure, 11401/, So. Mi
Centro valdybos
chigan avė., 3-čios lubos,
E. Bruožis, pirm.,
Chicagoje. Biuras atdaras
S. Kybortas, rašt.
kiekvienų dienų nuo 9 ryto
iki 5 vai. vak.; nedėliomis
•mo 10—T2 ryto ir seredo
mis nuo 7—9 vai. vak.

miEVO APVEIZDOS
PARAPIJA.

Čia įvyko labai gražus
koncertas. Dainavo pragar
sėjęs vyčių choras. Akompaniavo muzika.
Giedojimai
taip žmonėms patiko, kac
publika šaukė bravo, ir rei
kalavo atkartoti.
Buvo atkartotos trįs gies
mės.

į

JUC^'JLeSĮ

Visi džiaugias, kad pra
kilnus vyčių jaunimas taip
darbuojas pagaliaus ir dai
navimo bei muzikos srytyjeYpatinga padėka čia pri
guli choro dirigentui ponui
Pociui, Beethoveno konservatorijos direktoriui.
Girdėjome, kad čionyk
ščiai vyčiai žada naujų kul
tūros dirvoje vagą varyti.
Jie žada dabar nesigailėti
nei savo darbo, nei pasišven
timo, kad kuodaugiau išpla
tinus katalikiškų laikraščių.
Bravo vyčiams už tokį pasi
ryžimą, juk iplatinti katali
kišką spaudą, tai svarbiau
sia dalykas.
BITINAS.

NORTH SIDE.
Neperseniai North Sidėje
susitvėrė draugijų sąryšis,
kuris pirmiausia žada pasi
rūpinti įsteigimu kningyno.
Kadangi šis draugijų sąry
šis’kol kas neturi ganėtinai
piningi) tam tikslui, tai bu
vo nutarta busimoje knin
gyno naudai surengti vaka
rų.
Takams įvyko sausio
21 d. š. m. Žmonių į šį va-

Vizituoja
Marė Jurgelionienfe.

Jurksius Frank, 670 AV. 18th st.
•Tukubovski Staniai., 954 AV. 19th st.
Kakta Joseph, 4535 Honore st.
Kaldis Ant., 214 Park st.
Kanapeekas Step., 3400 Auburn avė.
Karalius Johan, 10458 Torrencp avė.,
S. Chieago, Tll.
Karbnnski Josheph, 2431 AV. 46 st.
Karlikauski Kasimir, 1758 AV. 47 st.
Kasmanski T., 21547 Hermitage avė.
Katoleviez Dom., 4311 AVashington.
Kazlauski J., 3328 8. Halsted st.
Kazlauski Micheal, 1723 AV. 47th st.
Kazakai Marcele, 2440 AV. 45 pi.
Kemisaitis K., 843—32 pi.
Kimtis AVilimns, 1190 8. Canal st.
Klivis Kasimir, 917 AV, 33rd st.
Kniksta Matas, 4430 Chiengo, Tll,
Blaekwell, AVis.
Kaezuszis Pov., 10117 Commereinl avė.
Končius Kazimir, 715 Y. 120 st.,
'Vest Pullman, Tll.
Krasauskis Kaz., 1765 Ogden avė.
Krover Aleks., 3249 Pieree avė.
Krover Robert, 1830 N. Savvyer avė.
Krusas Kun. AV., 717 W. 18 st.
Kussaitis Pet., 1607 N. Ashland avė.
T amsargis P. 4615 AVentwort.h avė.
Lukasevicz Juze, 3252 S. Halsted st.
T ukaseviez Adolf, 2842 AV. 23 pi.
T.ukosius St., 4549 8. Hermitage avė.
Lnneckas Anton, 4405 S. AVood st.
Maeikas Vine.,
4537 S. Paulina st.
ATaeulis Jonas, 1923 S. Peoria st.
Mačiulis Juoz., 4501 8. Paulina st.
Mackievicz Marjona, 957 AV. 19th st.
Araeulskis Pet., 325 Kensington Avė.
Malewski Anastazia, 831 AV. 34 pi.
Martutaitis Jonas, 670 AV. 18th st.
Masalskis Aleks., 1852 8eward s),
Masiuleviez Stanislav, 1258 Holt ftve.
Matkiewiez .Tonas, 3252 8. Halsted St
Atatkewiez Pij., 3252 8. Halsted sr.
Matzas Tgnae, 2358 S. Saclew avė.
Mickevičius .T., 2334 8. Oakley avė.
Aiikalauska Misa Domis,
1358 8. Peoria st.
Mikalauskas Stanisl., 3337 AVallace st.
Milasis Ant., 1012 S. Canal st.
Milickis Ant., 3252-54 8. Halsted st.
Miller Chas. (dėl Dom. Garbenis),
1951 Canalport avė.
Mišeikis Jonas, 8436 Vineennes avė.
Miseris Josef, 4559 8. Hermitage av.;.
Molis Juoz., 2330 S. Leavitt st.
Motikat Jurgis, 1122 8. Halsted st.
Markūnas Juoz., 2334 S. Oakley avė.
Nanartonis Benis, 670 AV. 18 st.
N'ausakaitis Ant., 1721 8. Hasted st.
Neimant J., 10505 Hozie avė.,
8. Deering.
Nanartonis Ber, 1710 S. Ruble st.
Nevedomski Jouz., 2334 8. Oakley avo)
Noreika Tgnacas, 2854 AV. 40 st.
Norkus Pr., 3,49 Kensington avė.
Norkus Vine., 3405 8. Halsted st.
Norvaišaitė A., 3338 Canalport avė.
Ogindžius Pet., 4535 S. Honore st.
Ilgintas Ben., 1724 AV. 47 st.
Ogintas Jurgis, 1334—49 et., Cicero,
(iksas Juoz., 2129 AV. 23 pi.
Oldenevicz VI., 368 Kensington avė.
I’agareckis Juoz., 33301 8. Morgan «t.
I’ajarckis Y., 2334 8. Oakley avė.
l’alioniiikė Gracele, 3337 AVallace st.
I’augnitė Michalina, 3019 Union avė.
Petrauskis Kaz., 1600 S. Union avė.
l’etrikienas F., 1719 Eilėn st.
Petrovski Mat., 1370 8. Halsted st.
Petrulis Konstantas, 3347—1 avė.
Pioraitis Monika, 3252 8. Halsted st.
.Poeeviez Adolf, 1827 8. Union avė.
I Pocius Ant., 10731 AVabash avė.

im

o

rugzlis Sėly,., 16® X Ashland av*
l’nsousklenfi Peb,W5 Canalport avė
' patrfs Kaspar, 2013 Canalport avė.
Putrius Gaspar, 2013 Canalport avė.
Radvilas Juoz., 4944 Magonn avė.,
Ea'št Chieago, Ind.
Ramon John, 1317 Wentworth avė.,

Chiengo Heights.
Rankaskaitė Olese, 0C7 W. 18 st.,
Rudelienė Ant., 1934 8. Union avė.
Rumšu* Pet., 917 AV. 33rd st.,
Runavicas Jonas, 8071 Throop st.
Runkelis Jonas, 3254 8. Morgan st.
Rusus Karolis, 820 W. 33 pi.
Sadowski Mike, 4459 AVood st.
Haidukas Ant., 83 AV. 33 (f)
Rarvinski Martin, 83—13 st.,
North Ciiieago.
Satatis Al. c-o Jonas Gribas,
. i-Rioa a
Saulevieius V®°-> 454& Marshfield avit.

Sekevicia Juoz., 3312 S. Halsted st.
Siekis Ant., 4614—5th avė.
Si m ui i n ag J,, 134 lp st.,
N CChCieago, JjL
Skirmaut Frank, 1502 S. 50 et.
Skrupskis K., 1204 8. Viėtoria,
North Chjeago, Tll.
Slurns Zvgm. 12227 Puron st.,
AVest Pullman.
Smitas .T., 1706 S. Halsted st.
Smith Peter, 102 AV. Ohio st.
Sobolewski AVm., 4644 B. Paulina st.
Svereekis Pr., 4944* Morgan st.
Stackus Pet., 10444 Indiana avė.
Rtarneekis Stanisl., 844—88 nl.
Rtatkeviez Oeo., 8737 Cothmprcial avė.
Stonkus Frank, 610 AV. 18: st.
Strolok C., 731 W. 16 st.
Strupytė Elzb., 1607 N. Ashland avė.
Survilas Mik., 320 E. 14 st.
Swilow Johann, 1765 Ogden avė.
Szatkus Jonas, 4501 Hermitage avė.
Szievas Jonas, 4554 R. Roekwell st.
Sziiautaris Vin., 1790 N. Ashland avė.
Tamosietis Adam, 3545 Emerald avė.
Tarvninis Simon, 10534 Edbrooke avė.
Truskis Rapolas, 1530 Arnold st.
Uspnleviez Ant., 732 AV. 9 st.
Uspulevicz Ant., 732 AV. 9 st.
Vaičiulis Miss A., 1646 AV. 47 st.
Vaičius Tgnalas, 1008 8. Canal st.
A’aitekaitis, 5001 Marshfield avė.
Vaitieka Ag. 10616 Edbrooke avė.
Vaitkus Pit., 4514 8. Paulina st.
Vaitkus A’inc., 4549 Armitage avė.
A’nlaitis .Tohahn. 1700 N. Ashlad avė.
A’irsils Kaz., 314 Kensington avė.
Vistart Ant., 1122 S. Halsted st.
Vojvoda Kaz., 11225 Halsted st.
AVaitkns Joseph, 840 AV. 33rd st.
AValulis Long., 10801 Michigan avė.
AVasgird A., 4727 S. Paulina st.
Zaldarys Juoz,, 1700 N. Ashland avė.
Zamkus Alex, 143 AV. 45 pi.
Zardeckig Kaz., 1122 8. Halsted st.
Zeideris Juoz., 2334 fL 6akley avė.
Žemaitis Aut., 534 ’ W. 83rd st.
Zenkiewicz John, 2023 AV. Divisionst.
Žilius Vine., 2021 Csnalnort avė.
Ziprvtė Stanislava. 670 AV IRth st.
Zolp Ant., 8716 Escanaba avė.
Zolpe Ant., 8716 Escanaba avė.
Žukas F., 212 AV. 4Į st.

.leliunas Staniai., 3252 8. Halsted st.
PRANEŠIMAS.
.ugaitis J. e-o J. Gribas, 4600 S.
Mikolo J. Tananevičiaus
x ugaitis .1. e-o Jonas Gribas,
4600 S. Paulina st.
depozitorių
susirinkimas
Jagdonas Vin., 4504 S. Paulina st.
įvyks seredoj, sausio 24 d.
ainuns Govels, 2349 S. Oakley avė.
7:30 vai. vakare, Černausko
akavskis Staniai., 4519 Paulina sr.
3aszkowiez Ed., 3308 S. Morgan st.
svetainėje, 1900 So. Union
Jakutis Mart., 3300 S. Morgan st.
avė.
laltokas Bened., 4340 S. Wood st.
■anaitis Chas, 629 Madison st.
anoviez Kaz., 9120 S. Mackinaw avė.
nravikas Stan., 8220 Vineennes avė.
iirtkevieius Mik., 3119 8. Morgan st.
laskis Juuz., 1607 N. Ashland ąve.
Pejnov Anna, 919 W. 33rd st.
Mokykla kirpimo Ir dosignlng
lerginski nAt., 4600 S.' Paulina st.
vyriškų Ir moterlikų apridalų
lilikoviez M., 4537 8. Hermitage avc.
Musų sistema ir ylohanaitė Mai., 1772—50 et., Cieęro.
patiškas mokinimas
padarys jut žinovą
Hoczuinas .T., 1726 State st.,
už trumpą laiką.
North Chieago, III.
Mes turime didžiau
Rraeks V., 670 W. 18th st.
sius ir geriausius
Rroksius Jul., 6159 University avė.
kirpimo — designBrnzgulytė Elzb., 3141 S. Union avė.
ing ir siuvimo sky
Ruožas Pet., 918 W. 33rd st.
rius, khr mes sutei
ksime praktišką pa
Ruožas Piotr, 144—33rd st.
tyrimą kuomet jus
tildžius Pet., 918 W. 35th st.
mokysitės.
Rugailiškis Ant., 3332 Wallaec st.
Elektra
varomos mašinos musų siuvi
Ruivid Marta, 2350 S. Leavitt st.
mo akyliuose.
Burneika Petras., 1530 Arnold st.,
Jus esate užkviečiami aplankyti ir
pamatyti musų mokyklą bilo laiku—
Chicago Heights, Tll.
dieną ir vakarais ir gauti speciališPuszas Piotr, 944—32 st.
kai pigią kaną.
Rutntas Jul., 1208 Chieago avė.,
Formos daromos pagal Jūsų mie.laeksonville, Pla.
rą — bile etailės arba dydžio iž bile
madų knygos.
Rutkus Alex, 2153 W. 24 st.
MA8TEB DBSIGinNO BOHOOL
Butkus Benny, 2207 W. 21st st.
J. F. Kssnlcka, prineipslaa,
Prezpolivvska Alek., 2318 Leavitt st.
Rutkus John, 4509 S. Paulina st.
118 N. La Salio St., Kamb. 416-417
Pudzvelis Jonas, 115—16 st. (t)
'eovletns Calis, 2425 W. 45 pi.
Prie* City HaU.
Cepauski Jonas, 4622 S. Talman avė.
r’ibulski Pet. 2297 8. Oakley avė
9*
fi
Čiopas Ant., 4559 S. Hermitage avė.
Ciurlis M., 2334 8. Oakley avė.
Czepuleonis Prane., 10522 Indiana nvd
§ JEI NORI ŽINOTI: —
riavidelis Kaz., 110 E. 107 st.
Kas svarbaus dedasi pasaulyje,
Oinapaa Oeo., 3144 8. Auburn avė.
Kas indomaus yra lietuvių gyvenime,
Brangelis D., 257 E. 115 st.
Duplis .Tonas, 370 Kensington avė.
Kas naudinga darbininkui,
Dvelis .Tosepli, 2332 W. 23rd pi.
TAI SKAITYK “DARBININKĄ.”
Erčius Alcks., 4450 8. Hermitage avė.
Eolinas Adomas, 2320 W. 23rd pi.
JEI MĖGSTI PASISKAITYTI: —
Formiska Hel., 4547 Wentworth avė.
Rimtų visuomeniškų straipsnių,
Gaeianis Anuf., 2013 Canalport avė.
Gajzauskae Zigm., 190 8. Ruble st.
Gražių apysakaičių,
Caldikas A1ex, 369 Kensington avė.
Smagių ir dailių eilių.
Galdikas F.,(f) 8. IVinchester avė.
TAI SKAITYK “DARBININKĄ ”
Garbenis Dom., 1950 Canalport avo.
Ganietis K., 745 Milvraukes avė.
Adresas: —
Geezius .Tobann, .Tnahm are.,

South Chieago.
atėjo mažai, nors vas buvo rengiamas pen- Ged ra i t is Zig., 1940 S, String st,.

T1A5TER

A

DARBININKAS

“DARBININKĄ,”

242 W. Broadway,

T5TEH

So.

Amtrikos LUImiId Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviftkos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirkly bos tei
sių, Huv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystėa, dailaraiystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Etpsrald avė., CHICAGO, ILL.

PATEftKAU savo brolio Martino
Kulėiuno kuris jau devinti
metai
knip Amerikoj gyvena, pirininus gy
venu C'hieagoj, o dabar
nežinuti,
paeina iA Kauno gub., Raseinių pav.,
Sidlavos parapijos, Roglait-ių dvaro.
Tūrių svurbij reikalų, malonėkite atsišuukti, jis pats ar kas kitas duoti
žinia Aiuo adresu.
JULIJONAS KNICIUNAS,
I’. O, Box 423
MILLINOOKET, MAINE.

Vyrišky Drapany Baronai
Nauji, neatimti, oaryti ant
užsakymo siutai ir overkutai,
vertės nuo (30 iki (50, dabar
parsiduoda po (15 ir 25 dolerine.
Nauji, daryti gatavimi nuo
(15 iki (35 siutai ir overkotai,
nuo (7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo (25 iki
(85, dabar (5 ir augščiau. Kel
nės nuo (1.50 iki (4.50. Vaikų
liūtai nuo (3.00 iki (7.50. Va
lizos ir Kuperal.
Atdara kasdieną, nedėliomis <»
ir vakarais.

Vyčių Čhicagos Apskr, Choro
Narams Pranešimas.
Trečiadienyje, Sousio 21 d. “Drau
go” Bendrovė, užbaigimui kontesto,
rengia vakarų.
Liet. V. Ch. Apskr. Choras pasiža
dėjo dalyvauti programe. PrimenaBie
8. GORDON,
Choristams, kad visi pribūtų. A7aknrns
bus Sv. Jurgio Par. Svet. Pradžia 7:30 • ! 1415 S. Halsted at- Chlcago. HL X
k ». t». yyyyyyyy y y y
v. vak.

Liet.
Teleloaas: McKInlcy S764

11R. A. K. RUTKAUSKAS
34(7

Gydytojas Ir Chirurgas
I. W«ltn llri. ir W. 35 |t„ Chlcagi

seromrostttMeMMMbMetfafc**
Phone Yards 2721

VALDYBA

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
didžiau&ia:irstipriausiks VALSTIBINIS BANKAS BRI6EP0RTE -

3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

CENTRAL MANUFACTURING
A
STATE
BANK

Reikalaingas gerai pa
tyrę?
Linotypistas. Vieta
ant višados ir gera alga. At
sišaukite tuojaus,
“DIRVA”
2004 St. Clair Ąvč., ■ .

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
1112 W. 35th 8tr., netoli Morgui atr^

i

Cleveland, Ohio.
Paieškau pusbrolis Juozapo Puplesio
ir (M. PupAesaifib) Sesiaųs gyvena
Northside, Chieago, Tll. Prašau
rinkti pas.

atsi

A Janušauska
4609 Paulina st,
CHICAGO, TU,.
PAIEŠKAU savo vyro Juozapo
Stankaus, apie 11 metų atgal gyve
no Chicagoje, susirašinėdavo su ma
nim, o dabar visai nustojo rašyti
nežinau kur jis dingo.
Jeigu kas
apie jį žinotumėt, malonėkite pra
nešti man.
BARBORA 8TANKIENE,
432 N. 9th St.,
Philadelpbia, Pa.

District Bank.

A
STATE
BANK

B
■
■
a
■

Oklesge, OL.

Kapitalas ir pervir
šis $300,000.00. Tur
tas virš $2,000,000.
Šis Bankas yra taip
saugus kaipo sau
giausia didmiesčio
bankas, tik daug pa
rankesnis dėl darbi
ninku žmonių. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsaugoja nuo ugnies. Parsanldo apsaugos skryneles (boxes).
Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai
vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi
nigus iš kitų bankų po vi^ų Ameriką.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak.
Jonas

'

CzaiAfruskis

ta

a
a
M

n
n

a
a
Lietuvių Skyriuje. a

ir K. E. lvinskas,

PAIEŠKAU vargoninin
ko mokanti vesti Bažnytinį
št« ■ ■ ■' a ■■■■■■■*■■■■■■■■■■■■■
chorą, apie alga ir kitas sųligas meldžiu kreipties šiuo tuumtnmuntttit
S PIRMU NEGU PIRK
GAUK MUSU KAINAS 3
antrašu:
Ant Durį}, Lentų Remi] ir Stoginio Popioros
KUN. P. VAITONIS
914 N. 15th St., .

CARR BROS. WRECKING CO.

E. St. Louis, III.
IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
Westsaideje, tarpe šių gatvių: nuo
So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės
iki vrest 15 gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš
esu muzikos moksleivis.
Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. Augštaičio.

3 3003-3639 S. HALSTED ST.,

CHICACO

I Amerikoniška Valstijine

Banka =

1825 • 1827 Blue Island iw., Kampu Loomla ir 18-toe Gatrlą.
KAPITALAS, EEBVTR8I8 IR PELNAS.
-«

$600,000.00

oro

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jąsą namą. —r-»
Reguliarišaai peržiūrimu Valstijos ir Clearing Houee Aseociation. Sinoma gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bue
iimokėti, kuomet jųe pareikalausite.
Atdara Paaedėlio, Ketvergo Ir Subatos vakarais Iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

CTAISYTAS
ii formulosre<i»pto; suteikto išmintin
gu Ėgypto zokoninku,

Suvienytu Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

apsireiški i
stebi linui na ckmingii
__
m o Ų'i.mo pihtt ii tunu, ger

kit* fil.aittb
tf iMiilitf. ftatribt
skan<i> ji m
n '.stojimo apefiĮnt
fateia t/ahaje, eet.. e< t.. Šiitai*

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Karteriui.

Bumas fc.iiruej'1 labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIOBeno ir ištikimo draugo Šeimy
nos, naiidojaino visam * pasau

lyje per pusę šimtm ėio—25 •.
už bonkiitę visu-e i. pliekose,
arini gulite užsi.4..k>ti tiesiai iŠ
F. AD. Hlrn^FR

74—W Navkington Street

*The

BAU KĖS
COFFEE 26

A CO.

Ne« York.

JOSERH c. VVOLON ] ~

LIETUVIS ADVOKATAS
Kamb. 902 National Life Bldg.
29 So. LaSalle etM
Vakarais 1566 Milsrankee avė.
Central SSSO
Raaidenee BomMd
ST
f
” < • •
CHICAGO, njj.

a ib.

TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausių kavų Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

8 A. A. SLAKIS 15
e
ADVOKATAS

S
•

Mieeto ofieae:
Room 816 J
19 So. La SaUe SA, Oblcage, IIL e
Tel. Randolph 6246

Geriausia Santos
Kava Standard
Kava 28 ir 30c. ver
SMETONAS

Gerianrtae
Smetonos e
etas. Geresnis
Saliu
gauti

19C

. WB8T SIU!
1878 >CUwaukee Av,
8084 WUwankee Av.
1048 Mllvrankee Av.
1510 W. Mediena .t.
8880 W. Madlsoa «t.
1644 W. Chieago A v
1886 Blue Ialaad Av

(500 DOVANŲ, jei jus galite
rasti iš taukų darytą evieetą
kurioje nors ii Bankės eaakrovų.
COCOA

RYŽIAI

Gerianti
žiai lOe
rųšies

40c

26c w

Ry

5Jc

Rinkės G eritneia Coeoa.
Sulygink e *
b#nt k* Mr
kis H ev •*7’*

0010 W. North Av.
1817 B. Halated BL
18» B. Halsted BL
1818 W. ltth Bt.
8108 W. BSnd. et.
80UTH BTDR
8018 Weutwertb lg

8417 B. Halsted et.

4780

>

ARBATA
Priimniausio e
Arbatos Gvarantuotoe j,n*
60c. vert. T-UC
S.

Artritai

NORTH BEDI
400 W. Dtrirtoe
720 W. North Av.
2640 Lineola Av.
8844 Lleeetn Av.
0413 N. Clark

