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žinias Vokieti
TEGUTOKIEČIAIPIRMMUp^el«et^ PARPLAUKĖ GARLAIVIS VOKIEČIAI NENORI PA melagingas
jai praneša, nėra reikalo
aiškinti, nes ir be to su
Vokietijos da baldinis pasi
LEISTI?!
"NEW
YORK.
”
.
PERTRAUKIA BEGAILES- elgimas
prantama.
Tai darbas bus
su neutralių šalių
tų, katrie nori įvelti Suv.
laivais yra tiesiog barbariš
Berlynas. -4Prieš pat di Valstijas karėm Sėja todėl
TING4 KARIAVIMO kas.
New York. — Vasario 12
Tai ve kodėl Suv. Valsti dieną iš Anglijos Čionai plomatinių ryšių pertrauki tarpe abiejų šalių baisiau
mą Suv. Valstijos nuo Vo
sias intrigas ir nepasitikė
BU04-WILS0N.
jos buvo pasiganėdinusios parplaukė garlaivis “New
tik aštraus tono protestais

kietijos vyripąsybės parei
kalavo paliuosuoti 72 aiųerikoims, kuriuoš vokiečiai lai
kė nelaisvėje. Juos buvo pa
ėmęs vokiečįį skraiduolis-užpuolifcas su vienu anglą
garlaiviu. Amerikonai gar-

VOKIETIJA
PARMAZONAI.
KAS TIE PARMAZONAI.

revoliucijos. Tuomet karš
tieji parmazonai sutvėrė dar
Parmazonai yra susibūrę
paslaptingesnes ložas, prie
į draugijas/žmonės, su tikslu
kurių tegalėjo prigulėti pa
griauti krikščionišką kultū
tįs ištikimieji parmazonai.
rą.
Tose ištikimųjų ložose su
Kuomet prasidėjo parma
tverta laipsnių daug Rau
zonai yra labai sunku pasa
giau.
kyti. Vieni sako, kad pais
Parmazonai laikosi vieni
mazonai prasidėję Indijoj,
vienokių, kiti kitokių apei
kiti, kad nuo kreivatikių
gų. Didžioji Vokietijos loža
gnostiką, manichejų, albituri
septynius
laipmųus,

jimą.
,< .
Bet vargiai tie intrigan
tai atsieks savo tikslą.
Žinomas dalykas, Vokie
tijos vyriausybė nepaliuosuos amerikonų, kol nesuži
nos tikrojo dalykų stovio
laivyj tarnavo kaipo įgulą. apie savo garlaivius ir įgu
Kadangi angįj laivas nebu las.
č*
S- .'
'
vo apginklųc
tatai vokie,
genąų ir t.t
dsės američiai neturejii
parmazonai illuminątai turi
Teisįngiaųsįa ’ nuo;
vynius laipsnius, pnrrųa* •' : yra tttrfeuV rą,‘^kurie aa
zonai
švediškųjų apeigų tu
lu pasiuntinys Ritter suv.
Londonas.—Francijos ka
Vokietija Suv. - Valstijų
ambasadorius Gerard su sa land.” Šito garlaivio kėliau
kad parmazonai prasidėjo'
ri dvyliką laipsnių, parma
Valstijų vyriausybei inteikė
vo štabu ir daugeliu kitų ninkams teko matyti, kaip reikalavimą pasižadėjo iš rės šone anglai po didelio nuo ištvirkusių ir dėlto pozonai Škotijos apeigų turi
Vokietijos vyriausybės me amerikonų jau yra Šveica vokiečių nardančioji laivė pildyti — paleisti ameriko mūšio, kuriam-pasinaudota
pežiaus panaikintų templatrisdešimts tris laipsnius,
morandumą.
Šitame pasa
durtuvais, paėmė 600 siek
rijoje. Dabar jis liuosai pa skandino vieną Olandijos nus.
njVparmazonai Alisraimo apei
kyta, jogei Vokietija išreiš
Bet kuomet kilo nesutiki snių vokiečių apkasų palei
sakoja, ką is turėjęs išken prekinį garlaivį.
Ištirti parmazonų mokslą
gų turi net devynias dešimts^
kianti norą stoti dervbosna
nai, vokiečiai- tiesiog puvo Ancre.
tėti Berlyne, kuomet Suv.
ir jų veikimą yra gan sun
Garlaiviu “New York”
laipsnių.
su Suv. Valstijomis. Tečiau
Rusai prisipažįsta, kad
Valstijos pertraukė. diplo Amerikon parkeliavo Dr. apversti sensacijinėrais ži
ku, delei didžio jų paslap
Pačių» Mugštųjų laipsnių
jokiu budu nemananti per
Pir juos vokiečiai atpnišę Voli- tingumo. '
matinius ryšius su Vokieti Ed. W. Ryan, Amerikos niomis iš Amerikos.
tegali pasiekti patįs aitriau
traukti dabartinio kariavi
miausia jiems buvo praneš nijoj ir pietuose nuo Galič.
Tečiaus visko ir jie negali sieji parmazonai.
ja.
Raudonojo Kryžiaus drau
mo budo nardančiomis laivė
Italai tvirtina, jogei auta, jogei Suv. Valstijos jų
Kuomet įvyko nesutiki gijos
paslėpti. Yra ją pačią atsi
pirmininkas
serbų
Vienu iš pačių augščiaustriyvengrų užpuolimas vi
mis.
ambasadoriaus
neapsaugomai, Vokietijos vyriausybės tautos ■ gelbėjimo reikale.
šaukimai, raštai, rankve- sių parmazonijoj
laipsnių
Tuomet prezidentas Wilsuose karės šonuose atmuš
džiai, stovylos, katekizmai,
įsakymu pertraukta visokie jjsaį Serbijoje yra darbavę jančios. Todėl vokiečiai su
vraz taip vadinamas Kadoš
sonas įgaliojo valstybės Sok->amhasados telpfonu ir tele_
kėlė trukšmą ir mėgino il tas.
priežadai, ritualai ir t.t.
sis pustrečių metų. Tš čia
laipsnis. Sulyginant retas
Turkai atmušę anglų už
retorių Dansingą štai ką
grafu susinėsimai su Ame iškeliavo Washingtonan su gai iš ' Berlyno neišleisti
Tais dokumentais pasirem parmazonas tepasiekia tokio
pranešti Vokietijos vyriau
Vastijų
ambasado puolimus ties Kut-el-Amara. dami mokslininkai jau gan
rikos konsuliais ir su pačia pranešimu centralei dr-jos Suv.
augšto laipsnio parmazonų
sybei per pasiuptinį Ritter:
gerai ištyrė parmazonų slap tarpe.
Suv. Valstijų vyriausybe. valdybai. Už savaitės laiko riaus.
Prezidentas Wilsonas nePaksui vokiečiams pra
tąją organizaciją ir jos pra
Ambasadorius Gerard ištisą • vėl jis grįšįąs į Serbiją.
Parmazonas, pakeltas f
apsiima ir atsisako pradėti
nešta,
jogei
Suv.
Valstijų
gaištingą
veikimą.
Geriau

savaitę ambasadoj išbuvo
Be to parkeliavo majoras
Kadošo garbės laipsnį, pri
bent kokias susitaikymo de
vyriausybė suėmusi visų
siai
tai
ištyrė
mokslininkas
kaip kalinys. Speneer Cosby, buvęs paly
siekia naikinti tikėjimą fr
rybas su Vokietija iki to lai
N. Desehamps ir prof. Clau- valdžią
Vokietijos vyriausybė su dovas prie • Suv. Valstijų Vokietijos garlaivių Ameri
visokiais prieinako, kuomet Vokietija paga
koje įgulas.
Londonas. — Vokietijos dio Jannet.
juo elgėsi taip todėl, kadan ambasados^ Paryžiuje.
jmais įrankiais ir nuodijimų,
liau nepaliaus vedusi bėgai-'
Šita žinia dar labiau už militarinė vyresnybė Belgi
gi Vokietijoj gauta žinios,
ir pjovimu, ir nudurimu, ne
Be
“Nevr Yorko” ir
lestingąją ir pragaištingąją
gavo Vokietijos vyriausy joje amerikoninei šelpimo PARMAZONŲ ORGANIZACIJA.
jogei Vokietijos ambasado
teisingais liudijimais ir taip
“Kroonlando” iš Europos
neutralėms vastybėms ir vi
bę. Todėl jinai nusprendė komisijai įsakė tuojaus ap
Pirmoji parmazonų kon toliau. Dėlto “Kadošo” laip
rius iš Washingtono esą nelaimingai atplaukė ir kiti tų 72 amerikonų nepa^liuosai žmonijai savo nardančių
leisti ne tik Belgiją, bet ir stitucija yra išleista 25 ko snio
paeidžiamas, jogei jam ne
parmazonai vadina*
keli svetimų šalių* garini viai. suoti tol, ’ kol nebusią palaivių kovą. Ir tik tuomet
vokiečių užimtą šiaurinę vo 1723 metais.
užtikrinama laisva kelionė t
taippat
“žmogžudžiais’*
prezidentas AVilsonaS stos
suimtos Franciją. Belgijos šelpimo
liuosuotos
neva
Sulyg savo tvarkos visa (assassins).
Vokietiją ir t.t.
dervbosna, jei Vokietijos
Amerikoje vokiečių' gari ai darbui palikta vos keli žmo parmazonija dalinas į atski
Tik kuomet paskui Vokie
“Kadošo” laipsnio par:
vyriausybė atšauks savo iš
vių įgulos.
nės su Suv. Valstiją pasiun ras draugijas arba kuopas, mazonas prisiekia parmazotijos vyriausybė įsitikrino,
sausio 31 d. proklemaeiją
Tuo tarpu tos vokiečių tiniu Belgijoje, Withlock, kurios vadinas parmazoną
jogei tos visos žinios yra be
nų išrinktajai vyriausybei
apie nardančių laivių veiki
garlaivių įgulos visai nesu- priešakyje.
ložomis.
pamato, paliuosavo ambasa
aklą paklusnumą, prižada
mą.
imtos,
. tik
saugojamos.
__________ _
Ložų sąnariai dalinas į vykdinti jų įsakymus pagndorių iš ambasados ir leido
Kadangi Vokietijos vy
New York. - šiandie (va-!Tnipp"? .n«užSrob]te. “et
tris pamatinius laipsnius, liauR su ginklu rankose,
jam apleisti Vokietiją.
riausybė kol-kas/ nemano
Bario 13 da Suv. Valstija. nas vokieię,’! K"1"™' T,k
Žemojo laipsnio parmazonai skleisti parmazonų idealus,
pertraukti savo to kariavi
internuotu kelią karės lai
vadinas mokiniais, viduti neatsižiurint nei į kokias
apleidžia Vokietijos amba
mo budo, tatai apie susitai
vu jurininkai paimta ir lai
niojo — draugais, augštojo kliūtis, nei į priemonių ko
sadorius von Bemstorff su
kymą jos su 8uv. Valstijo
koma ant sausžemio, kol
Washington.
—
Tš
visą
laipsnio jie vadinas meis kybę. Jis žada stengtios pa
savo palydovais ir konsu
mis negali būti nei kalbos.
pasibaigs karė. Nenorima, Suv. Valstijų kraštų čionai trais.
minti po kojų popežiaus ka
liais.
Danijos
garlaiviu
Dažnai vokiečiai prikai
kad tie jurininkai su tais sukeliavo pacifistai, t. y. tie
Penki
meistrai
gali
’
tv.-^
rūną.
“Frederik VIII” keliauja į
Londonas. — Vakar vo
šioja prez. Wilsonui, kodėl
savo kafės laivais nepa veikėjai,
kurie
priešingi
naują
ložą.
Parmazonų garsingas ra
Skandinaviją, o iš ten į Vo
šis nepertraukęs ryšių su kiečių nardančios laivės nu
sprūstą jurėRna, kąs butą Suv. Valstjų karei su Vokie . Prie trijų pamatinią laip šytojas Ragon sako, kad
kietiją.
Anglija, kuomet pastaroji skandino 5 laivus daugiau.
priešinga
tarptautinėms tija. Jie reikalauja, kad jei snių ilgainiui pridėta dar “Kadošo” laipsnis vra pa>visas laikas blokavo, o ir da
Nuo vasario 1 d. nuskan
leisėms.
,
šios šalies vvriausvbė
non daugiau kitokiu laipsnių mazonų idealas, jis rodo ke
r
►
J
bar dar blokuoja Vokietiją. dinta išviso 82 laivu, 207,128
Gi kas kitą yra su pre kariauti, tegu pirmiau pa parmazonų hierarchijoj.
lią visiems parmazonams.
J tuos nepamatuotus pri tonų intilpimo.
kybiniais vokiečių garlai siklausia gyventojų, ar šitie
Socialistų vadas Louis
Iš to Ragouo pasakymo ir
Londonas. — Viennon nu- viais. šitie neintemuojaml nori karės. Taigi reikalauja Blane pasakoja, kad pe risi
kaišiojimus šios šalieR vy
Tame skaitliuje yra Y
iš tų “Kadošo” prižadų aiš
riausybė atsako, jogei An amerikonų, 33 neutralių ša- keliavo Vokietijos kaizeris, nei ją įgulės laikomos po vsuotino gyventojų balsavi trijų pamatinių laipsnių
ku, kas yra aitresni par
glija nekuomet neskandino įįų, 39 anglų ir 9 Anglijos Sakoms, aplankąs Austrijos užraktu.
mo šita mreikale—referen- parmazonai tenorėjo prisi mazonas, bjauresnis bedie
ir nennikino neutralių šalin takininkių.
imperatorią Karolį T.
Kas tokias aensaeijines ir durno.
dėti prie didžiosios franeuzų vis, kas vra didesnis niek-

York” su daugeliu keliau
prieš
Angliją
už
neutralių
Washingtonas. — Vakar
ninkų. Šitas garlaivis iš
šalių
prekybos
varžymą.
buvo pranešta, kad Šveica
Liverpoolio išplaukė vasa
rijos
pasiuntniys
Ritter,
rio 3 dieną ir niekur nebu
kurs atstovauja Vokietijos
vo užkabinėjamas nardan
reikalus Suv. Valstijose, da
čių laivių. Jis yra antra
vė suprasti šios šalies vy
sis laivas, kurs apleido An
riausybei, jogei Vokietija
gliją paskelbus ‘vokiečių
norėtų susitaikinti su Suv.
nardančių laivių blokadą.
. * Ą
*
K-4L
C
» —
į*
Valstijomis ir išnaujo užViena diena pirmiau čio
niegsti pertrauktuosius di
nai yra parplaukęs,iš An-

S. V. AMBASADORIUS
-BUVO NELAISVIU
BERLYNE.

l

VOKIEČIAI SUSTABDĖ
BELGIJOS ŠELPIMU.

IŠKELIAUJA VOKIETIJOS
AMBASADORIUS.

SUKELIAVOPACIFISTAI
WASHIN6T0NAN.

NUSKANDINTA 5 LAIVAI
DAUGIAU.

KAIZERIS VIENNOJE,

(Tąsa.)
šas, tas yra skaitomas gere
sniu panuazonu ir yru ke
liamas ant augštesnio laip
snio. Abelnai kalbant augščiausiųjų laipsnių pamiazonai yra didžiausieji, iš
rinktieji niekšai.
Parmazonų ložos sudaro
eentrales parmazonų organi
zacijas.
Francijos parmazonų cen
trais organizacija vadinas
Grand Orient (Didieji Ry
tai).
Ta sąjunga yra vy
liausi pa rma zoną įstaiga vi
soje Francijoj, kuri spren
džia visus savo ložą reika
lus. ’
Labai galingi yra Mezraimo apeigą parmazouai.
Čia priguli beveik patįs žy
dai. Žydai dažniai vadovau
ja ir kitiems parmazonams.
Parmazonų illuminatų įkurėju yra Weisshaupt. Ir
illuminatai parmazouai pri
siekia išnaikinti tikėjimą.
Tuotarpu tą parmazonų vy
riausis įkūrėjas ir tėvas
Weisshaupt prieš mirtį at
sižadėjo parmazonystės ii
^sugrįžo prie kataliką tikėji
mo, su kuriuo jis taip aitriai
kariavo.
Ypatinga parmazoną žy
mė yra didelis sekretas. Su
lyg parmazoną konstitucijos
sekretas yra tvarkos pama
tu. Ir pačią augščiausiąją
laipsnių parmazouai nežino
visą parmazonijos sekretą
Mokslininkas Eckart, kurs
ilgus metus pašventė par
mazonijos tyrinėjimui, sako.
kad parmazonai daro pri
žadus pilnai užlaikyti sekre

reikia apmokėt po 5 rub.
nuo mokinio mėnesiui. 25
rub. pusmečiui. Gimnazijos
Direktorius — Mįkolas Birziska.

“MUSŲ KALENDORIUS”
1917 METAMS.
Vilniuje išėjo šiems me
tams “Musų Kalendorius.’*
Išleido “Žiiivųas.” Kalen
dorius 80 puslapių Form. 8.
Ką galima sutrumpinęs iš
“Musų Kalendoriaus” siun
čiu skaitytojams “Lietuvių
Balso.”

MUSŲ KULTŪROS
Liet.*Komiteto triusu su
GYVENIMAS.
LIETUVIŲ DRAUGIJOS. daryta lietuvių skyrius vo
kiečių valdžios atidalytoje
Visų pirmiausia pažymėti nuolatinėje Vilniaus ranka•eikia plačiausiai iš visų mu- darbių parodoje. Prie sky
-ų draugijų veikusis vilniš riaus įsteigta dirbtuvė, ku
kės Lietuvių draugijos nu- rioje rudeni 1916 m. darba
’ientėjusiems dėl karės šel vosi ligi 30 nuolatinių dar
pti Komitetas ir josios vil- bininkų, audžiusių ten lietu
Kadangi ją
riškis skyrius. Papildytas vių juostas.
įaujais žmonėmis komitetą?* dauguma — zitininkės, tai
aip 1915, taip 1916 metais ir visa tos dirbtuvės priežiū
nenuilstamai. rą pavesta zitininkią pirmi
Y larbavosi
kaip ir pirmais savo’gyveni- ninkui kun. Pr. Beliauskui

no metais, tik dėl nesavo,
iriežasčių negalėdamas suužinotilsu skyriais — turėjo
>asitenkinti veikimu pačia
me Vilniuje. Čia jis išlaikė
atokias labdarybės įstaigas:
I. Didžioji Vaikų Prie
glauda. Subačiaus g. No. 16
ir 23; šioje prieglaudoje iš
laikoma ligi 150 vaikų su
užveizėtojais ir tarnautojais
ligi 170 žmonių; puikus erd
tą, nepasakoti parmazonijos
vi trobesiai prieglaudai su
reikalą nei vienam žmogui,
iaržu ' išgauti vyriausiai
pagaliaus nei vyriausiam
gerb. Emilijos Vileišienės
parmazonijos vadui,
■upesniu.
Didžiosios prievelijimo savo ložos vyres
‘glaudos globėjas yra kun. J.
niąją.
Kukta.
Augštesuieji parmazonai
II. Antakalnio Prieglaudaro šitokią prisiegą užlai
a. Vasaros gat. No. 7; 45
kyti sekretą; “Akyvaizdoje
alkai; ši prieglauda yra
augščiausio pasaulės meis
vilniškio skyriaus žinioje:
tro iškilmingai prisiekiu vi
jos globėjas kuli. Pr. Biesuomet slėpti ir neikuomef
’iauskas.
neišduoti jokios parmazoną
z TU. Žvėryno Prieglauda
sekreto dalies ar dalelės, ku
fabriko gatvė No. 32; 8C
rios sužinojau ar sužinosiu,
zaikų. Globėjas kun. d-ras
kurie sekretai mano buvo
F. Stankevičius.
pasakyti. Jei ją neužlaiky
IV. Snipiškio Prieglauda.
siu, jei išduosiu sekretą, te
10 vaikų; globėjas J. Šer
gu mano gerklė būna per
ias?
skrosta pusiau, tegu mano
V. Šv. Vincento a. Paule
liežuvis būna išdrėkstas su
^rieglauda. 80 vaikų. Prie
šaknimis ir mano kūnas pa
glaudos globėjas kun. d-ras
mestas į marią smiltyną.’*
F. Bakšys. Be to Komitetas
Dėlto parmazoną ložos yra
’elpia.
geriausia prieglauda valka
YT. Draugijos Beturčiam,>toms, galvažudžiams, apgau
Vaikams Globoti Prieglaudinėtojams, silpnesniųjų iš
ia. 55 vaikai; globėjas kun
naudotojams,- kurie varo sa
L. Jezukevičiug.
vo pasmerktoms darbus pa
VII. Kun. Legaus lėšomis
sislėpę po parmazonijos se'ai koma 2-ją Antakalnio
kretna uždanga.
;rieglaudą — 20 vaiką.
Tatai dūlis' parmazonijos
Prie visų tą prieglaudą
žinovas mokslininkas Baekoffner sako; “Kokie žal vra drauge ir lietuvių mo
čių ainiai ten neišsiperėjo, kyklos.
Be vaikų prieglaudų Ko
kurie savo užnuodytais vai
siais įvedė visuomenę į to mitetas išlaiko dar šias įsta
kią demoralizaciją (ištvir ',as:
Moksleivių Bendrabutį —
kimą), apie kokią nieks ir
V) mergaičių.
nesvajojo.”
Ligonių Bendrabutį — 23
igoniai seneliai.
Lietuvių Valgykla. Domi
nikoną g. No. 12.
Šv. Zitos Dr-jos Tarnaičių
Virtuvė. Kasdien valgo čia
50—80 žm.
Dviklesę Mokyklą prie
Liet. Susišelpinp Draugijos.
kurios globėju yra D-ra’s A.
“RYTO”

be pa*

ir Liet. katalikų vyrą šv.
1016 metų pradžioje Vil
Mikalojaus draugiją. Prie niaus lietuviai turėjo dvi
Didžiosios prieglaudos įtai vartotojų krautų vi.
Vieną
syta koplytėlė, kur vaikams Snypiškyje, antrą pačiam
kas šventadienis laikomos mieste. Tečiau Suypiškio
šv. Mišios ir sakomas pa krautuvės nebeištesėta iš
mokslas. *• Prie didžiosios laikyti iy 1916 m. vasarą ji
prieglaudos yra didelis dar perleista lenkams. Užtat an
žas ir sodnas, kur vaikui mo troji
lietuvių
vartotojų
kinas
daržininku vimo
ir draugijos “Laimės” krautu
ūkio dalyką. Be to daržo ko vė tuo pat vardu vertėsi vi
mitetas savo Įstaigoms mai sai neblogai ir 1916 m. ru
stu aprūpinti 1916 m. buvo denį iš Bonifratų gatvės
išnuomavęs apie 25 dešimti persikėlė i erdvesnį butą Šv.
nes daržą ir pievų Belmon Tono gatvėje.
to priemiestyje. Tie daržai
Veikė ir vilniškė šv. Zi
pavesta globai specialisto tos draugija po senovei glo
agronomo Al. Stulginsko. biama kun. Pr. Bieliausko;
Komitetas laiko ddr kelioli- įtaisė savo virtuvę, gi ranką karvių ir arklių, taip-pat kadarbių parodoje, lietuvių
ožkų ir kiaulių.
skyriuje, suorganizavo juo

Beto
parodon
pristatė
Įuostą lietuvių prieglaudą
vaikai. Lietuvią skyriui pa
rodoje puikiausia sekės it
1916 met. Kas mėnuo iš
parduodama buvo parodoje
nišą juostų ir kitų dirbi
nu daugiau kaip už 2000
mark.
Viso lietuvių sky
riaus purižiurėtojas — daili
ninkas A. Žmuidzinavičius.
Be kun. Bartuškos ir d-rc
Bielskio Liet. Komitetą bu
vo aplankęs lapkričio 18 d.
1915 m. D-ras Soderberg’as.
itsiųstas
Švedų-Lietuvių
Komiteto Stockholme
sudat
»
•vto iš žymiųjų Švedijos
veikėją. D-ras Soderbergas,
pagrįžęs iš Vilniaus Stockholman, suruošė ten paskaią apie Lietuvią reikalus,
š Švedą komiteto Liet.
draugija gaudavo ir dabar
-auna pašalpą pinigais ir
drabužiais.
Sausio 31 d. 1916 m. bū
ti apsilankęs Vilniuje žinonojo Amerikos milijonieriolabdario Roekefellerio attovai: AVileot ir Withnney.
biet. Komitetas, pasinaudo’amas ta proga inteikė jieIviem raštą apie Komiteto
eikalus ir prašė paskelbti
>er Amerikos laikraščius
enai gyvenantiems Lietu

ms krašto reikalus.
Taip-pat kreipėsi Komi
tetas per vokiečių valdžią Į
Vokietijos katalikų vysku>us prašydamas, kad jie palarytų Vokietijos bažnyčioe rinkliavas Lietuvos gyentojams sušelpti.
Liet. , Dr-jos
Komiteto
urmininkas — A. Smetona,
ždininkas — adv. Rymanas, sekretorius—kun. Do
relis.
“Lietuvių mokslo draugi
jos” rūpestis pastaraisiais
netais buvęs ir tebesąs valovėlių pnrupinimas Lietu
vos mokykloms, ypač vidu
jinėms. Vadovėliams leisti
sunaudota apie 8500 rub.. iš
lam tikrojo Vadovėlią fonlo; kiti gi pinigai pasisko’int.a iš vadinamojo L. M. ir
L. D. D-jų namų fondo.
VILNIAUS LIETUVIŲ Vileišis.
Vilniškė švietimo draugi
l/ief. Draugijos Komitetas ja “Rytas” Liet. Komiteto
GIMNAZIJA.
Pradėjo antruosius save šelpia
scipia dar
oar “
- Ryto
ivvio“ Draugii,rungi- upadedama, atidaro Vilniuje
veikimo metus. Už mokslą ją su jos mokslo įstaigomis J s avo gimnaziją.

$ Juau pinigą tur. būti padft$ tl geroj* eaugioje valatljoa
12

bankoje

SECURITY BANK
mmOF

CHICAOO mm

Mllw«ekM Are.

Cerpeeter St.

3% ant Jūsų Pinigu
Atdara Pauedėliaia L’ Snbatomi*
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

:

Persiunčiame pinigus
į Europa Ir galima

4

<autl Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

stų audimo dirbtuvę. Dr-jos
pirmininkas kun. Pr. Bie
liauskas,
vice-pirmininkas
lę-as*A. Vileišis, iždininkas
kun. Kukta, sekretorius K.
Daunoras. Narių 580.

PO

PRIEŽIŪRA

VALSTIJOS!

KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. aut Pinigą.
Mes parduodame F°relgn Money
Orders { visas dalis svieto.
WiiU«un Kasper — Pirmininkas
Otto Kaspar,—Vicepirmininkai
Chas. Krupka, Vice-pirmininkas
Joseph Sikyta —- Kasierins
August Filek—Aaa’t. Kasienus

Gana svarbus musų drau
gijinio gyvenimo, ypač vil
niečių gyvenimo, atsitiki
mas pereitais metais, tai Lie
s
tuvių katalikų vyrų šv. Mi
kalojaus draugijos įsikurinas. Ši. draugija, taip rei
kalinga Vilniuje, senai jau
mvo pageidaujama. Veikti
ii pradėjo 1916 m. rudenį,
nusisamdžiusi sau gražų bu’ ą prie Didžiosios gatvės,
kur įsitaisė pigią valgyklą
avo nariams ir kur Vilniaus
’ietuviai gali dabar dorai
nerleisti liuosą vakaro laiką.
Dr-jos narių mokesnis; įsto
jamųjų 6 markės ir mėne
sinių 40 fen., tečiau karės
metu įstojamasis mokesnis
sumažinta ligi 1 mark. Tos
draugijos pirmininkas kun.
I. Bakšis,. .padėjėjas K.
Krikščiukaitis, sekretorius

1900 Blue Island Ave.
CHICAGO, ILL.

JbookĮ

TAUTIŠKA
BANK* APSAUGA
DEL" JŪSŲ TAUPUMO
laisvų nuo rupeetią
ir
Aba°luUiką murub^
6i banka yra labai patogioj*
vietoje yra reguliariai periiuriama V. S. Valdžioe, jū
sų taupinimai yra pageidan
jauti, ar 11.00 ar 81,000,00
Reiškia

P. Žukauskas, iždininkas K.
Strazdas; Valdybos nariai:
P. Insoda, V. Lietuvaitis, V.

RaviaRt h* smqa rišamą

Sliteris.

OF CHICAGO
David B. Forgan —Preaident
B. E. Kampas. Dearborn and
Ifoaroe St,

NATIONAL CITY BANĮ

Be tų draugijų 1916 m.
veikė dar Vilniuje lietuvių
švietimo Dr-ja “Šviesa.”
Kaune veikė atgijusi “Sau
lė,” kuri įsteigė ten lietuvių
uimnapiją ir šv. Kazimiero
Dr-ją kningoms leisti.* Senapilėje 1916 m. vasarą vokie
tetui A. Smetonos vardu ir
čių vyriausybės leidimu at
pakvitavimus iš “Stockholgaivinta
mo Enskildo” bankos apie
Kokios dar kitos draugijos persiuntimą šių pinigų savo
Lietuvoje veikė ir ką nuvei laiku išsiuntinėjau prisiunkė pernai metais — negalė tėjams pinigų. Gavus gi
jome tuo tarpu patirti delei kvitas iš Vilniaus tuojau
visiems žinomųjų sužinoji prisiųsiu minėtiems žmo
mo sunkumų, iat skaityto nėms.
Iš gautu gi 35273
jai, kaip ir tos dr-jos, taria kronų iš Tautos Fondo pe>
mės, nepasakys to už blogą. G. Miliaucką, persiųsta !•?000 kr. Vilniaus Komitetui
(Toliaus bus).
Jonas Augštuolis. A. Smetonos vardu ir 7040
kr. Kauno Komitetui nuken.
Stoekholmas II-1-17.
dėl karės šelpti. Likusias gi
14233 kronos guli švcdų-lietuvių komiteto kasoje. Greit
persiusiu Vilniaus komite
tui per du sykiu, nes A.
Smetona prašo delei nekuriu
priežasčių siuntinėti tan
Perduodamas Ameri k i ckiau ir mažesnėmis sumo
ėiams širdingą ačiū nuo Pir
mis. Gavęs pakvitavimą'iš
mininko Vilniaus Komiteto
Vilniaus komiteto persiusiu
nuken tėjusiems dėl karės
p-no G. Miliaueko vardu.
šelpti A. Smetonos už pri
Dabar-gi siunčiu tik kvitą
siųstas aukas, pranešu, kad
apio persiuntimą minėtų pi
gautus pinigus;—
nigų.
400 dolerių nuo parapijė
J. Augštuolis.
lių Šv. Jurgio parapijos PhiStoekholmas IT-1-17.

AMERiKlEČiO AUKOS
LIKUSIEMS LIETUVOJE.

ladelphijoje — per kun. J.
J. Kaulakį:

w

(Apatinis lubee)

-

Labai Įdomus Straipsnis
Apie Priežiūra Clear

svarstoma Lenkijos savy
stovybės klausimas. Tame
posėdyj dalyvavo daug žy
mių ir šiaip jau visuomenės
veikėjų. Pasibaigus disku
sijoms priimta liko rezoliu
cija,

pritarianti

neprigulmybei.

Lenkijos

Grovas Pe-

rowski šiame posėdyj aiš
kiai pažymėjo, kad lenkai
privalo išsižadėti savo sva

jonių dėlei UŽGRIEBIMO

ing House.

Ką reiškia žmonijai kuomet ban
kas yra po priežiūra Clearing House.
Visi nariai kurie
priguli prie
Ihicago Clering House turi išduoti exa
mina syki į metus. Nei vienas daly
kas nėra apleidžiamas. , Kiekvienas
centas yra surokuotas, notos, mortga
ges, bonds’ai ir kiti svarbus dokulestai. Visi dalykai yra labai pri
žiūrami taip kad bankos kurios yra
po priežiūra Clearing House yra At
sakančios.
Jeigu kurį banka nustotų mok-'ti
savo duokles, tuomet negali būti na
rių Clearing House.

LIETUVOS.
Profesorius
Clearing Houfto esaminai prasldėZaleskis ir gi pažymėjo, » jo šiam mieste apie dešimts metų at
kad pabudę iš tautiško mie galios, per kurj laika nei viėnų bati
ka kuri prigulėjo prie Clearing Iltu-

go lietuviai turi teisę SA- •e neesą susibankrutijns.
šie eraminal pasirodo tni į. pnsekVYSTOVIAI
GYVENTI
ningi

tas

kad

ir, gird, nei vienas liuosy- sisur.
American
bę mylįs neprivalo kesinties

pripažinti jiems tos teisės.
Apie tai praneša “Chria-

t iau Scicnčo Monitor.”

KOKIAM TIKSLUI TAS
DAROMA?

yra

praktikuojamas

State Bauk yra narys ir

laudojasi visom privilegijom
kulias
duoda Clearing House
ir išduodu
penkis raportos kas meta.
Jis taip pnt yra po priežiūra Ban
king, Deportment Illinojaua Valsti
jos.
Pa.larykite MVEU BANKA HAVO BANKO ir Jusų pinigai bus
saugioje violoje padėti.
Paprašykite musų pirmų Aukšl
ių Mortgages. Taippat vieno iš mnsų
Š100 ir $500
Auksinų
Mortgage
Bonda
Kalbama* Lietuviškai ir Lenkiškai.

(* ‘ Darbininkas ’ ’).

2235 kronas nuo lietuvių
i š " Amsterdamo.
2000 kronų nuo West Side
Lietuvių .Ihf-jų organizaci „ Gruodžio 2 d. 1916 nietų
jos pet iždininką R. Zaurą; rusų slaviškoji draugija lai
persiunčiau Vilniaus komi kė posėdį, kuriame buvo

RETI LENKAI.

Olandijos pasieniu Vo
kietija sutraukusi daug ka
riuomenės. Dabar tenai ka
sami apkasai ii* pylimai.
Niekas nežino, kokiam tiks-<
lui tas daroma.

Prezidentas
AMERICAN STATE BANK
Kamp. Blue Island Ave., Loomls
ir 18 gatvės.
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DUŠO
mulkintojams apgauti.

Laisvamanis.

FsroroncroticraMmmmmrai

BIN6HAMTON, N. Y.
Čionai lietdVių yra virs
tūkstančio. Didesnė jų da
lis yra katalikai. Kovo 5
d. š. m. katalikai mano įneitį į savo bažnyčių. Šioje
kolonijoje nemažai yra ii
Mockaus pasekėjų, kurie
vietoje bažnyčios, per apga
vystę. pasistatė sau svetai
nę. Tuose savo namuose
raudonkakliai vykdino save
socialistiškų rojų, kadangi
po mirties nesitiki būti ja
me. Savo svetainėje bedie
viai socialistėliai gan daž
nai rengia šlykščiausius te
atrėlius. Bet ištvirkėliam?
lošėjams nesiseka.
Taip
vienų ištvirkėlę, norėjusi?
lošti rolę Dievo Motinos, i
šmotelius sudraskė trauki
nys. Kitas—sau akis išdu
rė, o neseniai vienas lošėja?
kunigo rolės persišovė.
į Yra dar pas mus lietu
viai
vadinami
“salavei
šiais”. Jie turi ir savo va
dov;). kokį tai vežikų iš Ry
gos, kuris net skaityti silp
nai temoka. Buvo čia kele
tas ir “niezaliežniukų.’

(VAIRIOS
ŽINIOS

MOBILIZUOS GYVEN
TOJUS.
Francijos vyriausybė jau
pagaminusi pienus karės
reikalams sumobilizuoti vi
sus abiejų lyčių gyventojus
nuo 16 ligi 60 m. amžiaus.

į

kyklų mokytojų. Dabar to-r
sc mokyklose mokytojauja i
moterįs.

PASIRODYSIANTI
KOMETA.

Veikiai padangių erdvė
je, anot astronomų tvirtini-?
mo, pasirodysianti didelt
kometa. Liepos mėnesiu, š
Anglijos garlaivio “Clan ui., jiuai bus matoma Ame,
McFadyen” kapitonas Mill- likos gyventojams. t Nori}
I
cr anuotos šuviu nuskandi ma jų pavadinti “Taik
ikttj

GAVO $5,000 DOVANĮI.

FRANCUZAI VIENUOLES
IŠVARINĖJA.

no vokiečių nardančių laivę Kometa.”
Biskai užlajoj. Anglijos vy
•Franeijoj bedievių valriausybė kapitonui už tai
Ižia nesenai uždarė aštuodavė $5,000 dovanų.
įiasdešimtis namų, priguinčių
vienuolių
moterų
iraugijėlėms.
Tuose nanuose vienuolės (zokoninNew York.—Vietos uostas
<ės) arba vaikus mokinda
iš
jūrių šono per dvi myli
vo arba ligonius sargindavo
aptraukiamas vieliniu tink
r juos ten prižiūrėdavo.
Francijos bedievių vai lu, kad uostų apsaugoti nuo
Dabar ir tie vargdieniai pa
tižia užgynė vienuolėms tar vokiečių nardančių laivių,
iko be globos.
nauti ligoniams ligonbu- jei kiltų karė. Tasai vieli
čiuose.. Gydytojai miesto nis tinklas dienomis bus nu
Perime, kur jie užlaiko li- leidžiamas jūrių gelmėn, kad
gonbučius išsiuntė valdžiai galėtų plaukioti laivai. Gi
protestų prieš tokį barbari naktimis ir vėl bus pakelia
i
mas.
Kizil x-— Arvato miesto ška pasielgimų. • >

VIENUOLĖS FRAN
CIJOJ.

APSAUGOJAMAS NEVV
YORKO UOSTAS.

MEŠKA BUFETE.

vėryne kažkoks ištvirkėlis
itidarė klietkos
dureles,
eur sėdėjo meška. Ši paaačiusi
dureles
atdaras
įuėjo į bufetų, kur sudėti
isokie saldumynai ir sau
ainiai ėmė šlamšti tuos
kanumvnus.
Žmonių išcųstis buvo neaprašomas.
fik keli sargai subėgę tepaįege meškų įvaryti į savo
dietkų.
j

LIETUVOS SOSTINĖ
BABAUJA.

PRIVERSTINAS DARBAS
RUMUNAMS.
V okiečių militarinė vy
riausybė Rumunijoje visus
sveikus rumunus gyvento
jus mobilizuoja prie priver
stinų darbų, kaip kad da
roma pačioj Vokietijoje su
lyg visuotinos mobilizacijos
pravedimo. .

Kasys Miorkls iš Kauno

gub., Šaulių aps., Šiaulėnų
valse., Šaulių kaimo ieško
giminių. Russia, Voronež,
Tambovskaja 16.
Jokūbas Korsakas ieško
brolio Andriaus, paeinančio
iš Biržų parap., Vikšpinių
sod. Russia, Riga, Elizavetinskaja ui. No. 22, Redak
cija “Rygos Garsas.”
Domininkas Gontą iš Tel
šių aps., Pikelių miesto, ieš
ko brolių ir pažįstamų. Rus
sia, Diejstvujušč. armija,
Leib-Gvardijskij Semeonovkij polk. 15 rota, 3 vzvod.
Ant. Tvoška iš Kauno g.,
Ukmergės pav., Subačiaus
parap., iš Barsikinių vien
kiemio, ieško, tėvo Jurgio^
giminių ir pažįstamų. Rus
sia, Petrograd, ugol Sergievskoj Nikolajevskoj 18—12,
kv. 8, Dvorniku, Dla Antona Tvaškasa.
Jieva Baratinskienė Suv.
gub., Marijampolės pav.,
Veiverių, valse., Šilėnų k.,
ieškau sūnų: Antano, Jono
ir Baltraus, gyvenančių Arnerikoj (prieš trejus metus
gyveno Londone), taip-pat
ieškau dukters Marijonos,
gyvenančios Amerikoj Shenandoah, Pa. Prašau žinan
čių apie juos pranešti. Rus
sia, S. Strugi—Bielaja, Pet
rograd. gub., dom Mališevskago, Evie Baratinskoj.

Šiomis dienomis “New
York Times” padėjo ilgų
Viena moterėlė laikė aid
straipsnį apie Vilnių, sura
“burdo” jų vadų Buzų
šytų iš lupų vieno žydo, ku
Bet tas apgavikas greita
ris
neseniai atvažiavo iš
apleido savo pasekėjus i
Lietuvos Sulyg to žydo pa
savo geredeikų. Visaip kai
sakojimo, Vilniaus gyven
bama apie tų paukštelį
tojų stovis esųs desperatiš
Viena moterėlė labai gaili
)
kas.
Brangenybė maisto
si, kad nespėjusi išduoti sa
A Zuzana
KvietkauskienO
produktų negirdėta. Dauge
vo dukrelės už Buzos.
is Suvalkų gub., Kybartų
lio gi dalykų nei uz pinigus
Ne visoms taip pasiseka
sod., ieško sesers Onos Asanegalima gauti. Už duonos
kaip AVestvillės kunigužieVisuose Balkanuose siau kunienės ir švogerio Juozo
svarų reikia mokėti 16 ka
nci Jankauskienei.
Russia, Gorod
peikų, bet duonos beveik vi čia dideli šalčiai ir pūgos. Asakuno.
Pempė.
suomet stinga. Be tam tik Tas pat esu Bukovinoj, Ry Luga, Petrogradskoj gub.,
Labai daug persekiojimų rų kortelių esu negalima tinėj Galicijoj ir visu Padu- Odovskaja ui., 24.
Juozas Vaitkevičius nori
lenčia katalikai Portugali nusipirkti nei pusės svaro nojūmi.
joj. Bedieviai prieš įgyda- duonos.
Duonos keptuvės
ni valdžių žadėjo gyvento atidaromos nuo 6 valandos
Vasario 4 d. š. m. L. Vy
JEI NORI ŽINOTI, KAIP DABAR IŠRODO
jams tikrų laisvamaniškų išryto, bet nuo 2 vai. nak
čių 25 kuopa buvo surengu
LIETUVA, TAI SKAITYK:
ir socialistiškų rojų. Dau ties prie keptuvių durių
1. Kelionė Lietuvon DidžiosiOB Kerės Metu 1916 m. Parašė
sį įdomų vakarėlį. Vakara?
gelis tiems pažadams pati jau stovi būriai žmonių,
Kun. Dr. V. Bartuška, kuris pusantro mėnesio važinėjo po Lietuvą,
visiems patiko. Artistai—
buvo Vilniuje, Kaune ir Suvalkijoje. Knygos kaina 25c. Užsisakant
kėjo ir pagelbėjo bedie- laukiančių eilės. Kaikada
šimtą ar daugiaus — didelė nuolaida.
mėgėjai savo roles atlikt
2. Delegatų Kelionė Lietuvon 1916 m. Parašė Dr. J. Bielskis,
iams valdžių įgyti.
pasitaiko, kad moterįs ant
čia aprašyta Vilnius, Kaunas ir kelionė po Kauno guberniją. Kaina
tinkamai. Apart lošimų dai
Bedieviai valdžių įgiję, gatvės šaltyj išstovi 8 va
25č., imant šimtą ar daugiau — didelė nuolaida.
buvo surengti išlaimėjimai
šiedvi knyguti apsako, kaip dabar išrodo Lietuva, jos miestai
uoj užtraukė kitokių gies- landas ir pagaliaus joms
ir kaimai, kaip- ten žmonės karės metu gyvena, kokia valdžia, ir
Tautietis.
suteikia daugybę žinių apie dabartinį
Lhn j vos stovi. Knygučių
nelę. Katalikų persekioji- pasako, kad jau duonos nė-'
kalba graži ir lengva skaityti.
3. Kokia Autonomija Lietuvai relkalinga: Parašė J. Gabrys.
nai baisiausi.
Parapijos ra. Už svarų mėsos Vilniu
Kaina 10 centų.
> vedievių panaikintos, tuks- je reikia mokėti 2 rubliu ir
4. Tėvynės Ašaros (eilėmis). Parašė M. Gustaitis. Kaina 10c.
5. Lietuva Ir Lenkijos Autonomija. Parašė t. Gabrys. Kaina 5c.
ančiai katalikų sukimšti į mėsa dar su' kaulais. Kiek
' Pelnas nuo visų viršminėtų knygų eina Tautos Fondan nuken
tėjusiems dėl karės Lietuvoje šelpti. Tad kiekvienas,
pirkdamas
kalėjimus už tikėjimų. Be- viena šeimyna ‘tegali nusi
šias knygas, pagelbės Lietuvą šelpti.
Vasario 7 d. š. m. čia bu lieviai laisvamaniai ir soci- raus tai visiška nebesama,
Išsirašant šių knygų, čekis reikia išrašyti B. Vaišnoro, Tautos
Kondo Iždinikko, vardu ir sykiu su reikalaujamų knygų užsakymu
vo atvažiavęs su prakalbo ilistai atėmė nuo katalikų dviejų svarų mėsos. Už vie
siųsti Tautos Fondo sekretoriui:
Už jas liepia na kiaušinį esu mokama 25
KAZYS PAKŠTAS,
mis garsusis1 Bulota ir j< bažnyčias.
kapeikos,
už
žųsį
rudenį
917 W. 33rd St.,
Chicago, DI.
palydovės. Kaip paprastai mokėti randų. Kuomet kamokėjo
45
rublius,
o
cuk

bedie
Bulota koliojo, šmeižė Tau alikai nesutinka
tos Fondų, lietuvius veikė viams savo bažnyčių ati- raus tai visiškai nebeesama.
luoti, sakydami, kad mes Apskritai, maisto Vilniuje
jus ir tt.
Carndenicčlai - girdėdami jas statėme sau o ne parma- taip maža, kad išbadėję
tokius burnojimus pamanė, zonams, tuomet katalikai žmonės pradėjo valgyti net
z
pastipusius
arklius.
Vokie

Tai
rimčiausias
Amerikos lietuvių kataliku sa
mušami
kardais,
nagaiko

kad šis svečias vvra velniu€
čiai už Vilniaus net įtaisę
vaitinis laikraštis, kuris duoda įvairiausių žinių iš
kupčius Mockus ir todėl mis, kišami į kalėjimus.
o
viso pasaulio ir šiaip pasiskaitymų.
tam
tikrų
dirbtuvę,
kurioje
Tolozės mieste bedievių
pradėjo skirstvties iš svetai
feo
“Žvaigždė” kiekviename numeryje nemažai
nės.
Raukėsi šmeižikas pasiųstieji žandarai norėjo apvaloma ir prirengiama
duoda žinių iŠ tėvynės Lietuvos.
Bulota žiūrėdamas į i šei su soblėmis įsivbržti į baž maistui pastipusių arklių
“Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ir vis
o
naučius klausytojus, gerai nyčių, kuomet kunigas mi mėsa.
ta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie- °
Negeriau gal ir kituose
tuvius katalikus šviestis ir išmintingai savo šviesa «
numanydamas, kad čia pel šias laikė. Bedieviai norėjo
Lietuvos
miestuose.
gyvenmą tvarkyti.
no nebus. Taip ir atsitiko. tą bažnyčių uždaryti ir sau
“Žvaigžde” nepataikauja tiems, kurie nori ka- §>
Taigi, amerikiečiai, nepa
Iš neskaitlingų aukų netik Į arklydę perdirbti.
° talikais vadinties. o palaiko katalikų priešininkus ir £
Bet drųsųs katalikai sto liaukime dėję aukų dėl Šel ° jų paklydimus skleidžia vien pasigyrimui jų tarpe. 3
neliko pelno, bet dar reikė
jo už automobilį iš savo ki ti. Apsiginklavę su šautu- pimo badaujančių. Gelbėk im
“Žvaigždės” motto buvo ir bus: — Dievas, Tė
šenės užmokėti. Bulotienė bažnyčių nuo bedievių gin juos!

DDĖLŪALČUU

KAS GIRDĖTI PORTUGA
LIJOJ, KUR BEDIEVIAI
VIEŠPATAUJA.

BALKANUOSE.

susižinoti su švogeriu My
kolu Tumoniu ir Juozu Jo
cium. Tumonis gyv. Brocktone, Mass. Russia, Petro
grad, Zabalkanskij prosp.,
d. 30, kv. 32, Litovskij Komitet.
Julij. Vaitkus iš Ktfuno
gub., Šiaulių pav., Gruždų
valse., Supilių par., Norvai
šų kaimo paieško savo gi
minių ir pažįstamų Ameri
koje. Russia, Petrograd,
Vasilievskij Ostrov Železnovodskaja'ul. No. 9, kv. 23,
Julijanu Vaitkusu.

kaičių valsčiau#, Bulzgeiskių kaimo ieško tetos Onos
Barzdiliauskienės, paeinan
čios iš Eržvilkio valsčiaus,
Paparčių kaimo.
Russia,
Voronež, Gamovskaja ulica
No. 16, dom Bogdanova,
IJčeničeskoje obščežytije.
Pranas Jurkšaitis, iš Luk
šių kaimo ir parap., Suv.
rėd., ieško brolių Jono ir
Juozo gyvenusių Wilkes
Barre, Pa. Adresas: Russia,
gorod Revel Oskarskaja ulica, No. 17-8, Francu Jurkšaitisu.
Marijona Sinkeviče, Vil
niaus gub., Trakų pav. ieško
brolio Juozo Sinkevičiaus
ir pusbrolio Jono Sinkevi
čiaus. Adresas: Russia, gor.
Pskov. Viliklickaja ui. Sobstvennyj dom. No. 47, G.
Rimša, peredat Marijana
Sinkeviča. Prijuta Litovski
Komitet.

Karės belaisvis Andrius
Vėbras iš Kauno gub., Uk
mergės pav., Pagirių vai.,
Gryniškių sod. nori surasti
savo brolį Antanu ir seserį
Zosę. Germany, Gefaugenen lager Parchim (Meckl)
Andrius Webras, grup. XII
Bar I.
Antanas Gaidukas iš Paį
striu kaimo, Pumpėnų par.,
Specialiai
Panevėžio pav., ieško brolio
Jono Gaiduko ir kitų gimi
šis apgarsinimu yra geras už $5.00
nių bei pažįstamų. Russia, dėl bile kurso į mano šiame mėne
syje Musų Mokykloje.
Deistvujuščaja armija, 28
Musų sistema
ir
artilerijskaja brigada, 5 baypatiškas mokinimas
padarys jus žinovu j
tarėja, Antanu Gaidukasu.
trumpą laiką.
Mes turime didžiau
Ambroziejus Bobelis iš
sius it
geriausius
Kauno gub., Ukmergės ap.,
kirpimo
— designing ir siuvimo sky
Aluntos vai., ieško brolio Ir
rius, kur mes su
brolienės ir klausia ameri
teiksime
pratinką
patyrimą
kuomet
kiečių, ar nežino kas švoge
jus mokysitės,
mašinos musų
rio, Stanislavo Gležnio, gy Elektra varomos
siuvimo skyriuose.
• .
venančio Amerikoj, giminės
Jus esate užkviečiami apsilankyti
ir pamatyti musų mokyklą bile laiku
ir pažįstami teatsiliepia: —
dieną ir vakarais ir gauti speciaRussia, Moskva, Karietnyjc liškai musų kaina laike šio mėnesio.
Peterhos daromos pagal Jūsų mierą
riady, Srednij Spasskij pe- —bile stailės arba dydžio, iš bile ma
knygos.
reulok No. 3, Dvorniku A. dų Diplomai
duodami mokiniams.
K. Bobelisu.
Master Designing School
J. F. KASNICKA, principalas,
. Juoz. Pušnieraitis, Kau
118 N. La Šalie St. Kambarys 416-117
no gub., Raseinių pav., ŠimPrieš City Hali

$5

$5

“ŽVIRBLIS”
užsisakyti
“ŽVIRBLĮ” — juokų ir satyros mėnesinį laikrai
LIETUVIAI!

pasiskubinkite

tį, kurs yra jau žymiai padidintas ir metams pre
kiuoja tik 1 doleris.
“ŽVIRBLIS,”

242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

CLEVELAND, OHIO.

CAMDEN, N. J.

“ŽVAIGŽDĖ”

vyne, Teisybė.
“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda surasti
8
1 girainM bei pažįstamus Amerikoje.
i” kaina metams:
K)
2 dol., Lietuvoje bei Rusijoje 4 rub.

ti. Apsiginklavę su autu
vai, su dalgiais greitai visus
bedievių atsųstuosus žan
daru išvaikė. Paskui taip
“ŽVAIGŽDE,”
apsiginklavę nuvedė kunigų
tų.”
Karės
laukuose
žuvo
10,________
Vert i pagyrimo camdenle- j klebonijų šaukdami: “Te „r.. -p
3654
Richmond
St.,
Philadelphia,
Pa. g,
d’ ’ ' ' Jo UUU
’ **»v
“*»w**v* wv.,
..
funaucipuia, ra.
J.)0 1 rusijos pradinių tuo- ^QQQQQ0gft8taatQaaBQja,Qra,QaflaĄĄĄQąąQĄąQątUĄQĄąqQQąąąąąil
čini už tai, kad nesiduodate gyvuoja tikėjimas!”
gi pati net sannatinosi eiti
linkt aukų “Žiburėliui” ir
prašė vieno vietos žmoge
lio, kad už jų “ pakalcktnvo-

MOTERĮS MOKYTO
JAUJA. '

“DARBININKAS”
JEI MOSI 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"
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir sJririama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
ninkams.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius

Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių
tautos klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes

jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos
literatai.
<1 PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus. ,
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems li

teratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumas
ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25;
atskiras numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administracijos reika
luose kreipkitės šiuo antrašu:
“PAŽANGA”
614 W. Mahanoy Avė.,
Mahanoy City, Pa»;

'V
•—!S
rinkimai būna kasdien 230 kutien'ė, J. Petkus, R Pet- dikas, O. Boguraškaitė, R. PAIEŠKOJIMAI
N. Clark st, (ant antrą lu kienė, V. Freitikienė, J. Gu- Andrelunas, A. Valulis, S.
bų), 3 vai. po piet. Prisira zauskienė, M. Bajorinajte, Jankauskas, M. Mikšienė,
Vienatinis budaa gimi
O. Volkaitė, Z. Paškauskas,
šymas prie unijos dabar nie O. Pabiralaitė, K, Zibevi
nės
surasti yra paieškoji
ko nekaštuoja'.
Kuomet eus ir K. Dopkaitė. .Su P. Paškauskas. E. Jovaišatmas per “Draug*“. Paieš
kodami per “Draug*“ dau
streikus bus laimėtas, tai smulkiomis aukomis viso tė. P. JovaišaitS. M. Bajo
gelis surado «avo gentis,
unijistai patįs pasiskirs mo labo surinkta $234.13. Gra raitė. E. Žilaitė, K. Neidva
draugus ir pažįstamus, ku
kestį. Atminkit, kad strei ži tai auka, už ką gerašir ras, M. Ivinskaitė ir A. Aurie per ilg* laik* nebuvo
žinomi. Jei nori bile k*
PABRANGO GRIETINĖ. ko laimėjimas galimas tik džiams žmonėms priguli šir šraitė.
surasti,
siųsk paieškojim* į
Gerb. Dr. Bielskis į T. F.
vienVtJeje. Sarmata skebau- dingiausia padėka.
“Draug*“ šiandien.
ti, kuomet alkani žmonės
Gerb. kalbėtojas taip vai surinko stambesnių aukų
Paieškojimų kaina:
Bordcn kompanija paskel
nori iškariauti didesnį duo zdžiai nupasakojo badau nuo sekančių ypatų:
Vien*
kart*
.... 50c.
bė, jogei nuo šios dienos ji
Kun. Briška
$10.00
Trįs kartus
$1.00
jančios Lietuvos vargus,
nos kąsnelį.
nai už puskvortį grietinės
Vien* savaitę
$1.50
P.
Mockaitis*
$10.00
daugelis
žmonių
Dir. kad
Pinigu? galima siųsti
imsianti ne 10c, bet 11 cen
Po $2.00: — R, N. Bari net apsiverkė. Bet rados?
krasoa ženkleliais, arba re
tu. Nieko nereiškia nei vi
gistruotame laiške. Paieš
šis,
P.
Kvietkus,
J.
Baraus

ir tokių išgamų, kurie laike
sokie tardvnni tardvmai.
kojimas
turi būt surašytas
prakalbos mėgino net šai kas, J. Bendikas, O. Derisaiškiai ir trumpiai.
pytis, o pradėjus aukas rin gienė; V. Volk— $1.50; Po
Adresuokite;
“DRAUGAS”
kti, išėjo lauk. Tos rųšies $1.00: — E. Poška, E. Ste-'
(Advertising Dept.)
žmonės, tai buvo raudonka fonkevičiutė, P. Stonis, V.
1800 W. 46 at., Chieago, Iii.
kliai.
Kalbėtojui paaiški Zaromskaitė, G, Bugvilienė,
Apveizdos Dievo Parapijoj. nus apie nuolatinių gelbėto B. Nenartonis, V. Kulikau
Vakare, vasario 6 d. Ap jų/armiją, tuojaus susirado skas, ^M. Sirvydas, R. N.
Į
NESKEB AUKITE!
veizdos Dievo parapijinėje GO žmonių, kurie sutiko mo Baršis, K. Varanavičienė, I F. P. Bradchulis :
svetainėje kalbėjo Dr. J. kėti šelpimui badaujančių E. Stefonkėvreaitė, K. Anu
’
Vienybėje — Galybė.
Lietuvis Advokatas
Musų mieste džianitoriai Bielskis apie Lietuvos da nuolatines duokles kol pa žis, K. Bajorinas, M. Ston
ATTOBNT AT LAW
bartinį
stovį
ir
apie
lietu

50 N. LaSALE ST., CHICAGO.
kienė,
M.
Šlusnaitė,
P.
Slusibaigs
ta
baisioji
karė.
ir aslų plovėjai be mielaširRooms 1107-1114
Telephone Franklin 1178
dvsfės išnaudojami. Jie ver vius nelaisvfus Vokietijoje. Klebonas kun. M. Krušas šna, J. Kancauskas, J.
čiami dirbti ilgiausias va Svetainė buvo kimšte pri prižadėjo mokėti po 10 dol. Blauzdis, E. Žilaitė, Fr. Mi
Gyv.: 3112 S. Halsted St.
Telephone Yards 2390
landas už labai menką al kimšta žmonių. Daugeliui kas mėnuo, o ktm. J. Paš kolaitis, R. Andrelunas, Z.
•vnrnrnrrvrivmirvYvtYvnC
reikėjo
stovėti.
Gerb.
Dr.
Paškauskas, P. Paškaus
kauskas po $5.00.
gą. Vyrai džianitoriai dir
J.
Bielskis
kalbėjo
dvejais
ba 13—14 valandų per die
Pageidaujama, kad visose kas, K. Mickeliunas, R.
Paieškau savo tėvų gyvenančių
atvejais.
Pasibaigus
pir
ną, o gauna i mėnesį tik 40
lietuvių kolonijose Ameri Rupšlaukis, G. Šarka, E. Lietuvoj po sekančių- adresu:
.Jonas Prakapas Vilnaus Guberni
Varanavi
dolerių algos. Prie dabar- mąjai prakalbai buvo ren koje susitvertų tokios Gel Dichavičienė,
jos, Trakų Pavieto Aleksandrovo
kamos
aukos
nukentėjutinios brangenybės gaunant
bėtojų Armijos.
Tuomet čienė, M. Bajoriunaitė, B. Valsčiaus Kaimo 'Cričiunai Pačto
siemR
nuo
karės
lietuviams.
tokia alga reikia gyventi
amerikiečiai nustumtų bado Jovaišas, R. Anužis, A. Mi Stotis Butrimonis.
La'ke
rinkimo
aula;
moky

Jeigu kas apie juos žinote kur jie
pusbadžiu. Negalėdami to
šmėkla, grūmojančią mirti kolaitis, O. Dinaitė, M. Ben* dabar randasi J malonėkite man pra
liau pakęsti tų vergiškų dar klos vaikučiai deklamavo mi musų broliams ir sesu dikienė, M. Sadauskienė, J. nešti už ką busiu dė.kėngas.
bo sąlygų džianitoriai nuta eiles ir padainavo keletą lie tėms Lietuvoje.
Eneeris.
,
PETRAS PRAKApAS
tuviškų
dainelių.
524
East
Str. NEW HAVEN, CONN.
R. N. Baršis — pirm.,
rė sustreikuoti, nes kompa
J. A. P.
nija geruoju nesutinka iš
E. Poška — raštin. ir
Aukautojų/’ vardai:
Paieškau Aleksandra Makauskaitę
pildyti teisingus vargšų dar
B. Jovaišas — ižd.
Kun. M. Krušas 10 dęl.;
ir Antano Dąuno Pirmiaus gyveno
bininkų reikalavimus. .Strei E. Šmitienė 7 dol.; po 5 dbl.
Chicagoje dabar nežinau kur randasi
atsišaukite, jei kas žinote meldžiu
kas prasidėjo panedėlvj, va — P. Šiaulytis, Kun. j.
pranešti turiu svarba reikalą.
sario 5 dienoj. Streiką ve- Kloris, Kun. J. PąškausJONAS RIMKUS
Vasario 7 d. ĮJpJ.7 m. Ne
da unija “Janitor’s Union Į<as; po 3 dol.: _ p. Lapin3380 So. Halsted St CHICAGO, ILL.
-------------- —'-i-------------------- i ■ —r
Loeal No. 15155 and Win- skis, J. Puplesis ir J. Jovu- kalto Prasidėjimo P. Š. pa
Nedėlioję,
vasario
11
d.,
PAIEŠKAU savb švogerio Juozą
dow Washers” (401-184 W. šas; po 2 dol. — E. Beno rapijinėje svetainėje įvyko
o Kripnvif taus,. gyvena pirmiaus
š.
m.
Aušrofl
Vartą
svetai

prakalbos.
Pir
Wasbington st.). Delei to ri e uit ė, M'. Laurinskaitė, A. gražios
Paulina st., Chieago, 11.1 Jeigu, kas
kur.jia gyvena, meldžiu pranešstreiko daugelis didžiausių Statorienė, E. Bruožis, K. miausia pfąkalbėjo vietos nėje įvyko Tautos Fondo žino
t
man.
Tūrių ėvatbų reikalą.
7-to skyriau®, susirinkimas,
.TO SVOGERIS UAStMlBRAS.
vidumiesčio namų liko be tletirigis, K. Bajoriutias, A. klębonas Kttn. Brinką.
Nutarta su/edgti iškilmin 3416 Auburn avė., Chieago UI. ,
patarnavimo, daugelis ofisų ši urna, M. Burkauskas ir vietą ližėmė Dr. J. Biels
■ ■... 1
"T*“ . ....... ■■■■,■ a
neplaunama.
Streikieriai P. Pankauskiepė; po 1 dol. kis, kuris neseniai atvyko iš gą paminėjimą šv. Kazi (•8$eM8$raMMriM$e$)MSe«9e»eXe«ta
Lietuvos. Jo kalba apie miero dienos, kaipo musų
TiUmui: McKhtUy 1764
reikalauja, kad:
— P. Aleksandravičia, R.
tautinės
šventės.
«r ) ’
.
.
v
Lietuvos stovį po vokiečių
IR. X. R. RUTKAUSKAS
1) vyrai džianitoriai už 8 Sausaraitė, P. Andriulaitis,
Išrinkta valdyba
1917
valdžia
labai
patiko
klausyGydytojas Ir Cblrargan
valandas darbo dienos gau S. Bartauskis, M. Miežis,
metams. Sąnariai užsimo
14171. Nuitn llri. Ir R. U lt., Ctlngi
t
ojams
ir
nė
vienam
išspau

k B. Nemeikis, A. Straus, Pr.
tų į mėnesį $70,
kėjo savo mėnesinės duok
2) vyrai langų plovėjai už•' Skirtas, «
S. Afo+oo
Matas, ir
K. Gezu- dė net ašaras. Pasibaigus
D-ro prakalbai buyp rinki les. Viso sumokėta $23.25.
EKTBA
tiek pat darbo valandų gau tis, V. Stepana vičia, Z. Gai
Parsiduoda
labai geras saiiunas
•
Apart
andai
pagarsintų,
zauskas, J. Černauskas, V. mas aukų mirštantiems ba
ant dviejų gatvių, karių linijų. Se
tų $75.
lni
viengenčiams
Lie pasižadėjo mokėti kas mė niai apgyventoj lietuvių vietoj ir
3) moterims aslų plovė Vetruškevičia, T. Močius,
prieiga visokių žmonių, vežimų ir
tuvoje.
Išviso liko surink nuo: po 50 centų — B. Kaz automobilių. Geriausi vieta kas yra
joms į valandą butų moka K. B re i v ė, S. Šimkus, J.
parduoti
lauskaitė, Jonas pailga, Jo toj apielinkėj. Aš galių
Yačkauskis, L. Šetkus, R. ta $102.71. Žmonių gi bu
ant išmokesties kad kas neturėtu
ma 25c ir
vo arti 150.
Po rinkimo nas Strazdas; po 25c: — J. visų pinigų ant syk, aš žinau, kad
4) džianitorkos už 8 vai. Atkočiūnas, S. Gebužienę,
kas pirks tas netrotis. Pardavimo
aukų Dr. Bielskis ir p. P. Budreckienė, A. Morozaitė, priežastis aš einu į kitą biznį.
A.
Bislius,
J.
Smulskis,
J.
darbo dienos gautų $50.
V. A. PALLULIS
Pakštas ragino susirinku A. Sereikaitė. Išviso yra 1749 So. Halsted St. Cor. 18 8t.
Dragūnas,
R.
Viliamas,
A.
Menadžeriai įvairiais bu
sius sutverti Tautos Fondo pasižadėję 49 sąnariai mo
dais stengiasi pakenkti šiam Varkalis, K. Apčielauskas,
skyrių. Šiam naudingam su kėti nuolatines duokles ba
streikui,
skelbdami, kad A. Bučis, A. Jusius, J. Zumanymui susirinkilsieji pri- daujančiai tėvynei.
darbininkai visi patenkinti, bas, J. Jekatas, Pr. JekaLietuviška Bučerne
1 arė ir T. F. skyrius čia pat
Garbė Lietuvos gelbėto
A.
Molis,
kad
streikas
pasibaigė. tas, J. Kudirka,
Visi lietuviai pemkite savo tautieti
v
_
vietoje svetimtauti. Viena iŠ geriau
Kompanija buvo apsiimtus! A. Stulginskas, P. Lipinas, liko sutvertas. Kol kas į jį jams !
sių bucernių apielinkejė. Visiems ge
P. Cibulskis.
ir į “Draugą” apskelbimą, M. Česnavieia, A. Zakaras, prisirašė 42 ypatos. Į val
rai žinomojojė vietoj.
dybą
pateko:
Romualdas
N.
Stan. Kazlovrskli
kad jau streiko nėra ir to M. Zizis, M. Kuprionis, D..
4102 S. Campbell Avė.
Barsis
(4434
So.
Fairfield
dėl, gird, visi darbminkai- Grigaliunaitė, S. Riškienė,
TEL. 7ARDS 2999. CHICAGO, ILL.
-streikieriai grįžkite prie K. Raudonis, M. Ėičaitė, L. Avė.) pirmininku, Eronidarbo. “Draugas,” žinoma, Rimkus, K. Dagas, A. Gu mas Poška (4241 So. Camp
tokio apskelbimo nedėjo. delis, M. Pečiukaitė, J. Ren bell Avė.)—raštininku, Bo
Bet tokios neteisingos pa dokas, Pr. Jenušaitis, E. nifacas Jovaišas (b449 So.
FABMOSI!
PARMOSI!
skalos daugelį nesusipratiię Rimkus, P. Stroekis, J. Pu Cnlifomia Avė.) iždininku,
Parsiduoda "Didžiausioje Ameri
Šiandie Liet. Vyčių 13-oji koje Lietuvių kolionljoj kame yra
sių darbininkų suvilioja ir šis, Ig. Čepanonis, L. Bace- Petras Kvietkus ir Povilas
380 Lietuvių apsigyvenusių. Puikiau
kuopa (North. Sidėje) ren šioj
apKlinkėje Scottville, Mich. kur
jie eina dirbti. Ypač dauge vičia, P. Gilius, P. Raka- Paškauskas — iždo globė
kraštas
lietuviams apsigyventi, čio
gia
įdomų
ir
smagų
vakarė

Prisirašiusieji sąna
lis moterų paklauso tų ne šius, J. Navakas, K. Mikšts, jais.
nais yra Farmerų Draugystė, yra
Pramogėlė įvyks šv. lietuvišką parapija.' Todėl kreipiamos
teisingų paskalų ir eina A. Karsteklis, A. Brisikis, riai pasižadėjo mokėti kas lį.
t Jųe kuria norite turėti geresnį gy
Mykolo parapijos svetainė venimą pirkite paa mna farmas kad
naktimis dirbti. Negarbingi Ig. Valantinas, M. Kvsliau- mėnuo į Tautos Fondą.
galėtumėm visus Anglufc lr Vokie
Po $1.00: R. N. Barsis, R. je (1644 Wabansia avė.). čius. li tos k°HdnlJoe 1ėprašyti. Mes
streiklaužiai
mano,
kad skienė, M. Gemaiciutė, J.
Laukiame
kuodaugiau-i turime iš jų 'suėmė jų farmas lr nori
jiems kompanija visuomet Vaišvilas, S. Norvidas, K. Varanavičienė, E. Steponkeme jas parduoti, tarime didelių lr mt
šiai svečių.
tų fantų, glvullal. mašinos lr kiti
suteiks darbą ir tokiu budu Straula, P. Peliutis, S. JJž- vičaitė ir A. Anužis.
reikalingi daiktai prie ūkio. Duoda
Po 50c: — M. Slušnaitė,
jie bus aprūpinti. Taip ma nelas, J. Nausėdas, O. Lu
me ant išmokesčio. Norint gantl dau
giau informacijų rašykite
ųinma,
nydami skebai labai klysta. košienė, A. Stankus, M. Liu P. Kvietkiis, B. Nenartonl*,
o gausite šratu kaulinga lr mapa. ..
Šiaip ar taip, bet darbipin- biniutė, Z. Ponsirnienė, P. B Monukienė, Fr. Kulikau
ANTON KIKDI8,
kų unija privers išpildyti Maciukas, A. Noreikis, V. skas, A. Rakauskas, K.
Peoples SUte Bank Bldg.,
’ęęyp
savus reikalavimus ir tuo Kavaliauskas, A. Pikelienė, Rupšlaukis, J. Enčeris, B. i*
Scottville, Mich.
met tik<iuo unios galima bus V. Stakiuaitė, A. Grybienė, Jovaišas ir W. Volk.
Užvakar
vakare
ant
Po 25c: — Fr. Macijaus Rush gatvės laito vienas
gauti darbą. Gi skebai, žino R. Adomonąitė, O. Vizelma. bus pravaryti iš unios giutė, V. Vasiliunaitė, O. kaitė, J. Vaiskia, J. Poška, poliemonas atrado stovintį
Tel Drover 7048
ir jie darbo negausi Taigi, Kenalaitė, O. Knikoniutė, O. Denaitė, M Stonkienė, ir vos bepašnekantį John
Dr. C Z. Vezelis
visi džianitoriai ir džentAr- A, Petkaitė, E. Skripskilai-J O. Einikienė, O. Deringjienė, Yuong, 5952 S. Lincoln gat.
LIETUVIS DENTISTAS » .
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
kos laikykitės vienybės, be t ė, M>. Benevičiutė, A. Bep*- K. Mickcliunas, St. Valas- Nugabenus jį ligoninėn pa
Nedėliomis pagal sntarlmą.
vienybės sunku laimėti.
vičiutė, M. Krupinskaitė, S. kas, Fr. Pumputis, V. Kulį- sirode, jogei turįs nušalu4712 So. Ashland Ava.
art 47-tos gatvės
Unijos darbininkų susl- Šimulis, P. Zakaitė, O. Bn- kauskis, D. Monkus, J. Ben-siag rankas ir vieną ausį.

T*
RETKALINGA MERGINA prie
abelno namų darbo. Skalbinių nėra
$6.00 savaitėje ir pragyvenimas. At
sišaukite:
ST. MARY’S SETTLEMENT,
656 W. 44 St.

ŽINIOS

DŽIANITORIĮJ STREIKAS
TĘSIASI.

D-RO J. BIELSKIO
PRAKALROS.

KABE! KABE!
Pamatykite kr.'e aut paveiksiu.
300 paveiksiu neimtų iŠ karts '.liu
ko su skaitiniais 8 spalvose, nerasi
te 2 vienokių. Paveikslai labai įdo
mu, kiekvienam pamatyt. Siųskite
25 c. sidabrinių ir 10c. k rasos žen
kleliais arba 35c. Ežpress Money

Order.
Taip pat norime agentų.
LEWS JENNINOS
P. O. Box 582 KENT. WASH.
MOTOS TBUCKS.

Mes tnrime keliatą vieno tono
motorinių trokų (Motor
Truck).
Parduosime pigiai ui caah arba ant
Išmokėjimo. Kreipklties laiškų.
A. B. Co.
o/e “DRAUGAS” ‘

i RADO SU NUŠALUSIOM
RANKOM.

A

K
LIETUVIU ADVOKATAS
Kanib. 902 National Life Bldg. S

29 So. LaSalle st.,
*
Vakarais 1506 Mtlsraukee avė. įf
Central 8SM
I
Baaldenee HomMd 8f
CHICAGO, n.L.

•i

rmimnTniimrmuj]
3 A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

1
**
Mieeto ofisas:
Boom 818
M-Bo. La Baile ■»., Ohleago, IU.
Tel. Bandolph 5848
gyvenimo vieta
SSH South Halsted Btreel
TeL Drover 6328

JONAS STRUZYSKIS

į
S

S

Lietuvys Paminklų išdirbėjas.
Padarau ant užsakimo paminklus greitai ir pigiai, kaip kiti.
Esu pasirįžęs patarnauti bile laike. Pareikalavus
nuvažiuoju
į
namus ir įduodu paaiškinimą reikale Paminklų statymo.
Reikąle kreipklties adresu:
JOHN STBUŽVSK’S
J
Monumet Works,
B. F. D: Box 128, BLUE ISLAND, ILL.
J
Dirbtuvė MT. OREENAVOOD, ILL.
Tel. Mt. Greenveood 45
Prie Sv. Kazimiero Kapinių

w
f*

S
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Depozitori ai

i

|

STATE BANK of CHICAGO 1

I
SS

kurie turi sudėję $32,000,000, gali būt paskaityti sekančiai:
4. VALDYBOS, kurių iš1. VALDŽIOS, nacionalės,
pildytojai,
globėjai,
arba
valstijos ir municipalės, ku
administratoriai pasirinko
rios oficialiai pasiskyrė šią
šią banką dėl jo pinigiško
banką kaipo padėtųvę dėl
stiprumo.
jos stiprumo, valdymo su
5. INSTAIGOS, draugijos
tarime su atydžiais bankos
ir įvairi os r rųšies* susi vieni- įAatymais.
jimai ir tt., kurie 'deda pinigus į šią banką,
norėda2. BANKOS IB BANKIE
mi užlaikyti
savo pinigus
RTAT,
kurie
supažindino
visai saugiai
ir tuo pačiu
viršininkus apvertinti
šio
laiku uždirbs teisingą pelbanko neperviršijamą gabumą
»ąpatarnauti
kaipo padėtuve
0. 42000 PAVIENIU Ydėl atsargos fondų.
PATU, priskaitant daug lietuvių, laiko savo taupomuo3. KORPORACIJOS,
ku
sius pinigus šioje
bankoje
rių perdėtiniai mėgsta la
dėlto kad jier žino stiprumą
biau turėti reikalus su sena
šios įstaigos ir mėgsta ^os
įsigyvenusia banka.
patarnavimo ypatybę.
'■
Pinigai laikomi šių depozitorių siekia nuo vieno ikį
šimtų ir tūkstančių dolerių. Visi gauna tą patį širdingą prielankhmą, Visi yra apsaugoti
banko
kapitalu ir perviršiu
$5,000,000, ir visi gali liuosai klausti bankos patarimo pini
giškuose reikaluose.
Galima pradėti taupyti nuo 81.00 arba daugiau. Tanpom asai skvrins atdaras snbatomis iki 2 V A L. PO PIET ir SU
BATOS VAKARAIS nuo 6 iki 8.
Kalbame lietuviškai. — Kviečiame lietuvius.

WESTS1DE.

VYČIŲ VAKARAS NORTH
SIDĖJE.

J

IRoo W. 46th 8t. CHICAGO ILŽ.

Iš BRIGHTON PARK.

Jo

. JO8BBH C. WOLON

3
S

“
__

=

S

SS
=
“
~
—
~

~

~-£

S
“

~

B
S
s=
S
855

1 State Bank of Chieago (
La Šalie ir IVashington Sts., (Priešais City Hali.)

PASINAUDOKITE PROGA

■
K*
V
M

Ant pardavimo du bizniai su namų,karčiama ir graborystę. M
Aš biznį išlaikiau suvirš 18 metų ir todėl norių pasilsėti. Biznis ę
yra gerai išdirbtas tarp lietuvių kurių čia randasi suvirš 2500.
Norintieji plačiau sužinoti malonėkite kreiptis sekančiu adresu: K
A. PETRUSZKEVIČIA,

AMSTERDAM, N. Y. §

40 SCHYLEB ST.

UUHUtllUHtUtUUt.tt VI ttOAtAVtlAtlt•

S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
*
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popieros

S CARR BROS. IVRECKING CO.
5 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICAuO

■

SAN KĖS’
COFFEE
TAUPYKITE PINIGUS
—pirkite geriausią kavą Chi
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausia Santos

Kava Standard
Kava 28ir 30c. ver

SMETGRAS
Gerisoriaa
Smetonos svie
Geresnis
kor ją.

41c
<HT tlDl

8054
IMI
1618
1880
1544
L*1888.

AWb
Wlhraakee
Mlhraskee
W. Medlmm st.
W. Madison st.
W. Cklesgo At
Blue Island At

19c

8500 DOVANŲ, jei jus galite
meti iš taukų darytą sviestą
kurioje nors IšBankės
krovų.

coco*

ARBATA
Priimniausio t
Arbatos Gvn
mstaote. ė n
•Oe. vert.

MBaakės O
rinnsia Coeoa.
Sulygink ■
bent ko
kia ‘H rr 14c
™
•h
UIT ft Hsbtol fe.
IBM S. Hstotod M.
įau y?.

8108 W.
SOUTH SW1
8888 Mestvesth I
8487 B. Halsted «•
et.

BTM

B.

Askinsi

MOBTH BIDB

488 W. Dh
780 W. North Ar.
8540 Lincoln At,
8244 Liasotn Ar.
8418 N. Clnrk
Olnrk
5418

