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LONDONAS. Oficialės te
legramos praneša, kad ir
Transylvanijoje ir Dobrudžoje rumuną armija rsanti
labai dideliame pavojuje.

Jeigu artimiausioje at ilvie
nebus prisiųsta pagalbon
daugiau kariuomenės tai
rumunu ir rusu nrmii; Bu
munijoj gali bu* vi
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Londonas.
S-Hiai jėję
i *»vąjj kraštą, pRaekmiiigat
žengia pirmyn. Vakar jie
atsiėmė dar du savo iiiii-5- Skaičiuj,- iiiik-ui-i uju
LORDORAS. Vyrantis
tiii'.: Krašegrad ir \«i»ka:.i. Namu ra iui«-sto bnrmi-tr::
armijos vadas von Mskenii.ii abieju pusią paM. <b»ii»tvi»ux.
icnas keliose vietose sutras-iunisėtitii. Nesigailima n.i
kino rumunu-rusy armijos, Paryžius. Pačiu* miestus :ovyniii. nei
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LKiNINKAI IŠVARĖ

kini -už.i-las kunigas
įkrito ant smilčių, lliski at-
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BOMBARDUOTI

nuo Rasovos, Vokiečiai
no pulti ant tvirtoves čer-!-’^*’ m-t
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.••*:»n’-iii tik už ŠP**» imliu
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BERLINAS SOFIJA. |i..
t'irti liga k įlaib paltimi;-!
I»ru«l'z.oje bulgarai pa- kin u
V ■
;
••ai žengia pirmvii. Sm.iji
.lai eivil:za« ij.i-. pra-o pa-i
bulgaru I >i>bri'«lza jau vi-u
-igailėti Ui,t tujų dailė**
atimta nito prie.-u. \ p;Jė ar'ia bra‘O',.1 x biu
-ą- mūšiai buvo apd. uk zillįx
\ „ki. nj..-,
M- CoiMdiutn. A.ljeu'ar ir va|,|žia Min.a.iė iš-įą-ti į;|
kitose. Visur imama daug Yokieiij..pijum italą. Jie'
ni
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TALKININKAI BĖGYJE

NAS ŠIOJE KARĖJE NU- VIENO MĖNESIO NETEKO
GALA6INS 26 ORLAI
78 ORLAIVIU.

VIUS,

su pmdeijos Znrečinje prie
Pasirodau kad |«-r |mMarąii mėnesį ru-oi, anglai,
ii|h*s Stokliod liko paimtos.
Landomi f «wuv-vakaT*
I*
granios
iš
Ib
rl;
n:»
lan*« lirai ir i'alai neteko
rao uun Ia Bnsoee fninetuuti Londonas. Rusija vėl ma Nelaisvėn paimta SI afieeu pnmeša. k;ni \<*kieeią lakit- i\airią rn-iu orlaiviu.
mi betgub trijnoe vietose ni- no išleisti paskolą karės rei-jris ir2/»ll katviviy.
e*>tu »•> A-ihk* •«. r-«T» A*o>o
U«-n St. nm
Iium kapitonas Ibn-lke, mtn
Vokiečiai gi tame pačiaapylinkėm Narajuv
tmč vokiečiu apkasus. Prie kalnius. Ši liauja |mskrda*
šiol snlaike netekę tik 17 plieAnt paveikslo parodoma kambarys dėl operacijy pradžios kai• sę nuostoliai esą labai dide sieksianti 3 miijanly rul$-;ko« vokiečiai suėmė 4^00
iiurkiiio 2b priešą orlaivius.
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rusą.
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Tr U-iin
_ mes busime lai
«*5Ju tai olandai,
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reikalui*, nors įstntymdavy- Kariuomenė *207(596^530
stės darbų programoje ma
Diplomatija ir lcnuMiliatusi taip-|«t ir ekonominė* tui ....................... *^355/106.
reformos.
Columbia distriktui
Štai
nuveiktųjų
svarbesniųjų Portlfikaeijua. SSJttJBO

J Europa Ir galima
tm
.................

u«aB*

0 *»

įvairios
Žinios

<*. A. U K-to Kastinę p.
Pirmininko adresu:
2. Kur yni susitvėrę k,e
mitetai. tegu tuojau |Kidu<»da savo adresus, idant jiems
galima butu išninutiuėti šū
dai) kai:
I,;.!ii«« n z.oliu<-ijo> up-ipu/i

idilini

Kun. J. Dobužinsk?s,
J. Stakncvicia.

',fl LIETUVIAI PA3ĖGĖUAI
IŠ RUSUOS.

si aukų rinkimo reikale.
d. Dėžučių pinigų

Žemdirbystė į,24r94H,H52.

. . . . . . . . njnm

k,n vaikus jaunesnius H
sctudziai kankina musų vai-‘.,i„\.,*į
'ii>tr. ikitoti.
i» • tų i vi>okias dirbtuves ir
•:e įtuve.
________
/arga' “ten” platinasi cjycago m. _ :;i-n„j,- jiiuiiesiiiiK l<» metų i viso
Kadangi
i /.iriais keliu keliais, ivai-’-J
., I« tų dirbtUVeleje
,
... Illv
“ kias kasyklas.
l,||Vo Sllkongresas neturi teisės at..... i-t’, ikave darbininkui.
I*o
>kiniis vablija.- pildyti tą
.•r mes susirupine kiaušu.
.
. ..
,
. piD-o- dienu si r, i ko dirbtu
įstatymą, tai uždraudė iš
me viens kito kas bus, kaip
,
............
bus?
Kame gauti jiegu , •
I vienos valstijos kiton ga
« . •• .. .. .
,
'„ninku reikalavimus—ikuIi-'
d.otl isgelbeti tauta is skur
1
' benti visokius išdirbinius,

-T i
lt. Itb-iulį •'. A. I- K to
įgaliojimu aukų rinkimui
Lietuviu IMinoje. Im- kurio
visti Imi- negulima rinkti
aukų.
./.ilija si.-n: )l..i,i'k.i pa fo nasrų, idant išgelbėti
,-. p. Siiv. \ ul-t. I’n zj n - i. •
I,:..Ii.. Prnn -i' brrlius tautiečius ia nrasa
<l«'iito pluki, iuu'-ijų padavi k:, U si ra<|)>m>kio. p:o •i*.'in rie-j.
tiuli į vietų* lai k m-«'i ii- ir • i.)
K.milo u’ii').. I*:i-i imt’
' j- »rj į,ja nėra b^do sulai
|»-t 'lai \ lutu \ i-n-ui*. ji-iin r.. \ i/jiii '•.»!/m u -. I’i.i
v i si sraunų ašarų upeli?
iillll-. Į klll ill..' 1)11' kl. Ipt.l

ginkluoto p2i>ireugitis»

.. ..37JBU0O
Kougvmas prfpalino įsi
Kareivinė akademija
gyti prekybini laivynų val
Ji nBCl* T1611ft| K6HC1A ty
....................... 1,225.043
džios lėšomis. Laivynas tu
Iš DARBO UUKO.
Ii kam.s 4lli and Madisoii.. . , A
.__ t
Karės bitynas 313310^005
rės Imti vyriausybės kon
kuri..
iki llri.lsr II.. . .** ‘J“. J*4“*, tarie
Pensijos
......... 138*665/01
trolėje, taip kad Jį padaryti
H «. >. ..-tai ■h)-«Md*t~^.u^£,lT
ueiMiklansomuoju uuo sve Ptoėlaa............. 322^87/n9
k
..
neI
supratimo
neturime.
Su imgnrlm.
Philsdelphia, Pu. — Cres- timų garlaivių linijų. Tam Upės ir uostai 4O/MW,13T»
Padam savo akimis nema
Kun. K. Petkus,
<7trilės tamvho* |s*ia*inrs ant savo kailio nepatyA Morris geleži, s liejyk-’tikslui pradžioje išskirta
M. J. Vinikaitis,
rijiM..................... 128^99^58
rj : karės baisenybių, sunku l..j.- n,.>l,i, rhii reikalauja
K. Krušinskas,
Nuolatinės išlaidos
Vaikų Darbai.
;a£
atjausti
ir
numanyti.
jtri;m|s
>idų
dien.H
<la,4m
J. O. Sirvydas,
.................... 131,l/T4/>73
rždraiista tam tikrais išVaizdas badaujančios tė- valandų. Jei k,.ni|«,nija neA. Aleksandravičia,
imti dar- Prekybos laivynas
vvaės yra begalo šiurpus ir į „į!d>- reikalavimų, darbi- 1,-i-tais istutvuuiis
•
•
.............. ..5o.ino.(M«
P. Villmontas,

>ii organizavimu vi««»

dalyko.

ūmo iiziii)>k,-'tĮ ir 'iitruiuki.kili' i'dirhn jaiiuaiueėiai
<• i|i< i • ' diiii.o Viilut;dn>.

vaikai.

Tarp-i

ii

a 'k'rili' žeiudirfji> <skyriiis

• i_.i. :i i.nii. jų imi- ini.iii |i;i'k..|ų.
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Ve kilo Stiv. Valstijos ga
pa'igirti!

JIMO.

KASPAR
STATE BANK

1900 Blue Island Ava.
m.

ib uis gi toje :«ėi„je iiiiiiu-

• v;e šovė į piktadarį. Akie

negyvi

GALI KILTI GATVEKARip

r atsigulė viens šalip kito.

STREIKAS.

RINKIMUS KANADOJE

pii zidi in.i> l’i i kin.< nu arba komitetas kontroliuos
g, jau negalinu pastoti
insi
JU, va, Miliniiiiski |s-r- ke^ių .nepermaldaujamai ka2į’*kyrė organizatorių siiorga- sistemą tų bankų, kurios
nsi Mušk
.n-i' at.-dn pti adi,'ii: < •«’-

leukdų

Alhany, N. J. ibmda tfeiioniift laukiama)* gatvekarių
streikas.
Husorgauizavę
darbininkai reikalanja padi
dinti alp* ir pagerinti darPasitaikius •o sąlygų.

s-r- Juozo šut»icfe]f-a mielaėirdyatė.
saJn-ikavo. norėdami išk.e Sa’»-s |s-t»sijas.
ir .lietos š-itukės. kuri,*«hi
Tik miclaširdystė gali nu- v..:i '..n m valandų dieu«»s'min’kd ,hrbo metu, mirusio
paeina iš Suvalkų g. PaU s‘r ?styti ašaras našlaičiu, d.i,-U
išeiuiyiiai bius nu,kaliui |m*ugėlės adresas: u.»r. Mosk\.*».fk mielasirdystė paduos ba’sija.
liogonslskoje Sielų, liogo- da įjančiui kasai duonos^
Nepaprasti Mokaašial.
Nevark, K. J. — Steam
ns'skajn ui., doui t'vietkova.
Kad |Ki<lvngti dideles iš
Tarp vargų, sopulių.
a'td lt|M*ratiug Kugemvrs
N,». 2:1. J. Itniduis Kussia.
Be rasos, be žvaigždės —
laidas.
Kongresas |Kididiiio
tarptautinė iiuia ėia turi sa
Ji jiems rankų išties,
u u *k ėstis uuo pajamų ir pa
vo |Mis,|H-tinę koiiveiH-iją.
f*etn,lielė l'ielskiutė ,«lJi kentėti padės.
. Dalyvauja ir Amerikos Ihir- veldėjimų. nuskyrė niokcsi,--k„ s:ivo l»ndi,» »Iii«.zn
Aš esu Mielaširdystė. •«» ...
.. . :lis fabrikantams už ginklu
r • il’ i:i.-i i..' prezidentas .
15', l'kio. |*ii’-iiiaiiėi>* i- Su
1
>■'
ars *ji “priėjus orie bailiu. • a t > inp) rir a imt uiei j, i'dirbinui. k„r
S. I.oįmIi,>. 17 Ib oiii-tt l5uil-(valkų gub.. K.dva«*ij”
i'l’y. i.-1'.yskusių našlaičių
- aš
|s,raeijoms už akeijiuitis ka
ilitig. Wilk, > Iki m*. I*n.
Liudvinavo gulino. I,lii!pi>- e-;| dracg ir Meilė. Nuo ba’pitalus ir už alkoholinius
Su tikra |<ig:irba.
Lansing, Mich. Attgšt
■•mIZI.-III'.
l,-.u iii'i'.-uiku, fic pc.,t pagros aš junti
***’? vera,us.
4’. A. I.. K-to Prezidentas iib.'U: M’I'aV.i. Mjiiiuii M
apjinsiu, išgelbėsiu? Bukite i*,*, :•••'!.rii-iti ti i-Tiiu teisė-;.i
Geri Keliai.
i' i iiii*:,. kini 'i.ij vul>tiįoj
J. S. Lopatto. P« n-iili’k. «!•>:,i N<». Is.
1 » nu?
,’eiikerių nietų laikotar
•.t
į |W't vadinusi ,,.\li- piu rcderalė
I»:i>timiikii' M. Šalčius.| LiioV'ki Koiiiit,-i. ,*. ii-i»i’,
vx riaiKy,*".
---------------------------------- Jie !
I-kilj.i. Ii»l"i:i.
•■biguii \'M„-iati**ii oi 4’irLuC tuviai, bukime aūelaliiemlrui veikdnmą su valsti• cit
dndges.
’
’
rekalntijn.'
:
Mvdingi?
. . . ^.
. ,
.... |j».» vyn-snylH-niis. turi išleiSUSIVAŽIAVIMAS I f!

LIETUVOS ATBUDAVO-

MM

ii:i\'sni.t abi* krito

Žemdirbystės Kreditai.
Cincinnati, Ohio.

vakarai* Iki S valandai

Nepriteklius.. 72.5>SMM*'
ABU KRITO NEGYVI.'
Zenui, k r,-, litą i lijuti.iNM:
4 o rieji keliai . .l».iim>,UW
Putriniai ........ 2.<NlO,OIMI
N,»w Yorke |N,|i«*uioiias J.
'.įves |»o 2 atstovu. .Meldžia- .'tolivitsoii atėjo i luinitts L.
iiėuiis išlaiiloniis bus arti po {viso areštuoti, k Keis, paros milijardų dolerių išlai i! tęs |N,l’riik>nn, *i*si1 raukė
dų.
* . I*< iĮ Ir -c-.'ė į jj. Polie-

! numeti iinijon
No. 1H, kv. *>, IJtovski -’o
I Komi t
[Komitet,
Koaalija Kmistau- Kas galėtų tų padaryti/na* ir moteris, dirlbnėbs
e. Stiklelių |*nsrgii»an,Įtimtvu
ti,Hinui stratlomskaja. Kns- kai palengvintų kandai?!... Hgnrų dirlduvėm*.
Atlyginimas Darfebrinkams.
nukatitojaiits “tngs.”
sia.
Visi darbininkai, dirban
g. Kabėtų ant ranlus* |štieji
federalrse (valdiškom*)
vianatnnra oanamu toms
Birmingham, Ala. — Tnknipt rinkėjams.
už -----------sužeidimus
Juoxa|«s Urminis |«i.-ško kauėioms yra tyli, krikščio- Jautis restoranų darbininkų Įstaigos,*
—
—
—

h. Ats|>niistų laiškų ang
lų kalba į biznierius.
.i lėkių, kuriuos nikės
pridėti prie tų laiške.
L Iškabų ir kitokių daly
kų, kuriuos pagarsins i*. A.
L. K-tas Liet. Dienai.
Kasant Kašiiiieje galima
gauti ir visų kitokių inforįiMK'ijų Lietuvių Dieta,s ni
kai,. I».i-tiii)' adn-sis: .1.

SECURITY BANK

Nesenai pabaigta Suvie kimo pasekmes.
nyt ų Valstijų pirmoji 04-t<>-

3% ant Jmų Pinigų
AkUra Pkacdeiiali Ir SekalonU

Ik "j*

dėti dariais veikia kreiptis j

Jūsų pinigą turi būti padė
ti geroje Mugioie

kalntia, miršta be pieno ma- «vomet gausime suaugti.
j«> Kongreso H-sijn visas lai Kongresas patiekė seknn....
ri vaikai Lenkijoje, badau
“Gloria iu ezcelsis! Išgel- kas daugiausia rūpinosi ,'ias snlbi išlaidas arba biu
.\t vazi.ivii-n mpamii
J
’
kiaušiu apsistoti 'i..«,* virio- na, verkia ir musu meilutė bf jom nuo pražūties tėvy- tautos apginiiiHi ir visu,įti džetą:
šalelė.
ue!”
IK'

.

Avė.
32im1 St.
■* Ir
le.*Oiwl
Kt. (Kauilioriai
r kantaru.. i
EUTODOS Uutl^
mielasirdystė...
ĮNEŠIMAS.
uu» *1.»W> iki £MX>).
Jo» tragedija taip pat
Kax. Gineitis.
.Metropolitan
II, dėl,
griandiBga, kaip Armėnijos,
Lietuvos Dienos sutvar itnNiduay ir Jftth St (Kam
kymo reikale
A. U Ko I arini mm ųiJNl).
»--- -•- —---- A--ISTvlSKlA TIMS ClvUlSuOVUi
C rami llotel, Bmadttny
mitetas praneša lietuvių vi
ir .lįst St. (Kambariai nuo
suomenei sekančiais
1. Kuriose lėtuvi ų k*J«ni- ųt*n».
Lietuva gi visų užmiršta,
Nilo tų butelių. kad dava
>we dar nėra susitvėrusių

reikia kis»gn*iėiausiai su
tvertu Jei in žiiMit kaip pr»

las. Pradėjus sausiu 1 d.
1917 ui. Nuskirta komisija
patikrinti šito įstatymu vei

STUŲ KONGRESAS?

no

KOMITETO

a. I.i< tuviu llit iio- -utv.tr

ttiouias dienus darini valan«._........
.
I

brolio ir

m

BADAS IR MIELAŠIR
DYSTĖ.
—

—

Daug yra įvairiu uolaiatbilda v,.jinio mių. bet badas beuc bus di

I .1, I lito'ii'iiazi.i\im..' į'.'k> 2* badžiausia žmonijos nelaimė.
29 ,1. nig'. jo. tai \ ra k. t Jv.k badas titlu žvilgsniu 3U

verge ir |M tm. i. i. Apn-i*- lygina žmogų su gyvuliu, iš
kimo ,’an. l)' šx. jmiap. *a plėšia is jo krutinės visus

lėj,* (kam|Ni> Huveiiieyer ir kilnesnius, švelnesnius jausN. 5tli gatvini. Br,H,klyu. N.'mus.

tą jausmą?
tfc;
i

uk.ine dčjc
aukuro

auką

badaujančios

Iii

p:tbl-|!iviuių.

,'ei>ėš:*.-

Ulbjir |,*.ik;i||lil p •

*'"» i UI' t-l'.

Ik i kai

|. . KŪ.IMN) j metus.

Tarifa.

prasidėjo

ir

Britą uij«>s Kolumbijoj. Koti
servatoriai, matyt, galutiniu
turės prakišti. Ypač šįmet
riukimai sekasi pr»diibirb»šiomis dienomis New nietų ls*i blaivininkų parti
Yorke ant linijos Tliird Avė. jai ir sufragystėms.
::l.n sii*i<luužė karas.
32

SUŽEISTI 32 ŽMONES.

žtnoiiės liko sužeisti. Kele
tas sužeistųjų yra kumie
marinatui*

SUV. VAISTUOS TURĖS
GREIČIAUSIUS LAIVUS.

SUAREŠTUOTAS

K)»nm-r>a> p.i>k\r,

•'iJ’Un.i, ,,jinę

iai-|,'j|į

KUNIGAS.

I x tai m,*k*ik,Mini jį siuirvš
,H*|iiii*|tav«) ii-įkišo i kalėjimą.

komisiją

i> k, tūrių valandų

J|M-nkių sąnarių, uždėjo muiu.', už ,-ukraus įvežimą, jiadiį į mirtų badu bei kad ją gaToledo, Ohio. — PIiiiiiIh*- diuo muitus už elieiiiiškus
}..‘duai sunaikinto ligos?
n" ’r
Giunteriu unija su <Iažus ir įguliojo prezidentą
>av»,
,
lurMavinis
|iadarė >it- visokiais laidais ginti Suv.
Nejaugi mes to norime,
i ue, taikuogreičiau pul- ,a,,i dviem metum. luiiuiė- YuUtijų prekybą kitom.* š«.
! dienos
”
darim
vn- ’vse.
Tam gelbėti skęstančius ne- JL” dilins
<1
iižmokesuin
laimių klane.
landas mi £k4W> už
PUUpinų Salos,
įtutčs Lietuvos,
Nejaugi mes leisime, kad

Linkimai

Naujai statomi Suv. Val
stijų kariški laivai žada bū
ti greičiausi už laivus visų
karaujaučių valstijų, j va
Kibi. B. Vali Nogah*s iš lu u<ią je galėsią nuplaukti
Suvienytų Valstijų įėjo į arti 50 uivlių.
’»«fų I«»‘l.dni- Mi
vi<.;Udil, pn(
.M«*xiką suteikti mirštan/ .v’"'v, ,,iin:iiu> ir | uita isvnianis. ėi.iiu šventus sikranieiitn>.

Broliai ir sesesrįs, auklė- k'H’

1 :irue ir brandinkime savy
savy- " ’

IR SIIFRA6YSTĖS.

,*.•

Amerik>»

kctisiilis Sinipieh kunigų

|m

Ii Mosavo.

Patarimai,
kaip sveiku
būti

Me.\ikos valdžia sakė. kad
nei vienas kliauga* neišdrį- * Gydytojų Patarimas.
stu nei kojos įkelti į .Meksi Į Detroite gydytųjų susirinką.
aimas apgaikotaiya, kad

daug jauuujų baigia savo
epėkos ir sveikatų per pa
Y.
Ateiminkim. Jog “ten” ”*
Ir kuomet pirmų kartų
kitoms salom* nutarta
leistuvavimą.
SiL-ivužiavimo tikslas: baisioji bado šmėkla palie neapsakomas vargas ir jeigu
praplėsti aavyvaklų, viaųi
Jie karstai pataria tėvuue
ŽU
Apkalliėtt ir išrišti pasek čia sukepusias lupas, tuo mes nebusime mielaiirdingi, Shamokin, Pa. — Kaglc pinnu įsteigiant salų seimui
auginti vaikus nekaltai ir >
mingai bildu l.ieDlVot* ek,e met jau atdaras kelias f Jeigu mes gaflėsimiea aukų,’s»ik Įstaigose sustndkavn senatų. Kuomet salų gyven
Vodėlios rytų ddeagMiai pratinti juos mylėti akabtymaniškojo utgaivisium ir |m įvairias piktadarybes, - nu grlės musų tėvynė visai U- keli šimtai darbininkų delei tojai imsirudys, kad jie mo sutinojo, kad Augo M. Oinal»V,« bjaurėties pasihidimu.
ėmimo pramonė* į ,«aėiu Ii,*-■ puolimus, tuomet išnyksta nykti ir jų teminės tik isto- iwnku už darbą užinukes- ką |iatįa vieni valdyties, tuo burgo fc to bankas (839
Vardan iiuouijus labo Jie
tuvių raukas.
’uio.
svajonės apie kultūrų, tobu- rija...
met saloms bus suteikta pil V«t Tw«llth Btmt). TU
f Kimi važia vinui kviečiami hunų ir tt.
Tat, kuodaugiauaiai duo-noji ’savyvalda.
barate, valdė lydąs,
trauldanėias jaunus
visi veikėjui, taipgi nuo įmi Kųsilriis sausos duonos— kims, šelpkime, nesigailėki- Philadelphia, Pa. — At 8 Vai Dtama Darbu Ant
išviso, buvo padėta žmones į imsileidimą.
rių orgatiizaeiju atstovai 1h* viskas badaujančiu!, tai jo me.
lantie Keriiiiug Coiii|mny įOelažinkdių.
33A9BA10. .Nelaimingi dd- * Bet geriausi vaistai suma
skirtumo (Hiziuni.
idealas.
į Šelpimo darbo neatidėlio- stuigose sustreikavo tlurbiKad suturėti geležinke eagiečIaL. .tona mėnesyje žinti paaileidimą yra auatipKiekviena draugija ar ................................................... kine, nes reikalas opus, įninka i.# Keikalnvimni eko- liečių streikų, ‘ kongresas Jau ketvirtas banku flnnriuti žmonių mintyse tikėjt*
kuopi neturinti šimto «;»iia-‘ Nelaimių kalnas užgriuvo lc*kv!ęr.a valanda brangi nemini.it.
pravedė visiem* darbinio.
uią.
1

DAR VENAS BANKAS

:> —

DRAUGAS
--------------

Iš Lietuvių Gy-I

Žmonių

buvo prisirinkę prakalbas.

Visur

DORRISVILLE, ILL.

prakalbų paskelbimus. Vie
Prie Sv. Vincento draugy nas socialistas tų paskelbi
stės prisirašė 37 nauji sąna- mų pluoštą buvo atsinešęs ir

ATSt^lBUMASISCflAHTOM n JOS APYLIM-

iaiti globon visus apylinkės
lietuvius.
Iš Dievo malonės po kelių

išmėtė

gana daug.

visų atžvilgių nusisekė.

WEST PULLMAN, ILL

LIN raudonkakli.
Nuskirtu laiku į socialis
tų prnkulbas susirinko kele
tas socialistų ir laukė savo
kalbėtojo. Bet nesulaukė
atvažiuojant.
Tai, girdi,
“beiną sumisavo”, atsilienė vienai jų. flhril liramilrtn ntbtJMI ulrnll.
kalbas reikia atidėti sekan
čiai dienai

laukė kalbėtojo.
Tuomet
kų rinkinio karėj uukentė- tinti su vyčiais kitų f’liienkažkoks socialistų “profe
jusiems laike (Tag Dny) 1 gos apylinkių. Užtat geisti
sorius”, gerai jau įkaušęs.
d. lapkričio š. m. HerantoiiY na butų, idant vyčiai lanky

užsilipo ant pagrindų ir prn
šneko kelis žodžius. Kn jis
buvo 3l» nuo 17 draugijų kitnilosc, vakaruose ir tt. "
sakė, sunku buvo suprasti.
kur kas ne visos. Šiam va-. Kuopų gi koras|H>udeutai
Tai tukino bildu įvyko ir
karui išrinkti: vedėjus Ai.-.turėtų visuomet apie susi
—-U.ISM.. prakaldrius Zaleekas ir sekreto linkimus pniiH'šti laikraiIms.
ėiuose.
rius Antanas Sodeika.
Kas toksai buvo laukiaSvarstvta kokiu laidu su- Tai|n» gi nutarta įdėti vy- !»uas atvažiuojant su prakal
šaukti į bendrąjį darbą vi tų paveikslą į laikraštį bei .
. .
.....
.
• •
• *
1
įlomis, neteko sužinoti. ne>
sus draugystes, bei orgaiii-,į metraštį ir surengti du
socialistai tai slepia.
žarijas, jh» ilgų svarstymu vakaru.
Vienas vakaras
Daytonietis.
prieita prie nuomones, kad: bus su apmokama įžanga, o
—vedėjas ir sekretorius a’-,uitas—dovanai.
sitieptų į visas draugijas bei
Pirmininku ku..p..> lik... WORCESTER, MASS.
organizacijas laiškais, kuriu i-rinkias .1. Kudirka, pagcl-,
dėl uežiuujiiuo antrašų atsi-.l'jiiiuku—J Surukus, prololiepii per laikraščius.
i <>l.» raštininku—J. Miečius, Ibm— •'.r* . .... l!*|ii ui. saka
, šv. Kazimiero parapijos
Ateinantis susirinkimas d imi ūsų raštininku—J. Gla- u‘
Atstovu tųsi vieni )»as kitus susiriii-

Ifetovanr Piano
Mokytoja

tilt h.«!«».,

MKMD.

T..T..1MI

DR. J. KULIS
METU VU OVI»YT<MA» IRCMIRUROAS

1219 S. HalstaS SL
r,yd«

Cplcam.

Itau netari, valka l»

»«. KpOT>aiiai>aiartoUnip«aMM. attl-

vyeenčjuatea Ir paalapUatM am) liana

nuamniMa .miirtna «;• « •
mmmk mi si i a a* m • ».i ai
»oa«o<

lanlttt IMitli

Mokinimo valaadoo: ano S U ryto
iki 5 po pietį); vok. nuo 7:30 iki !>:30
33M Emarald ava, CB7CA0O, ILL.

Sugrįžus iš šv. Kazimiero
lietuviškų kapinių,, bedievis
B. Alnža, išėj«.*s ant p. Litvimiviėiuus krautuvės prieau
gio, pradėjo visaip keikti Baž
nyčių, kunigus ir tt.
Tai nugirdus. uiune net
šurpuliui supurtė, lodei aš
neiškentęs jo ir paklausiau:
Ko tau reikia nuo kunigų ir
Bažnyčios.' Ar tu prisidedi
prie jos palaiky iiio.'
Bet jis dar labiau ėmė ter
lioti katalikiškuosius žmogaus
jlIUMUU.'.
Tada aš priėjęs prie jo jaui

VINCAS STANCIKAS,
yra musų įgaliotas agentas
riukti prenumeratų “Drau 
gui” ir priiminėti
pinigus
Chicagoje ir apiel inkėje.
“DRAUGO” ADM.

tas yra \"ineas Jonelis. 4«»l'»
So. H'entvvortli avė. Pas Ji

Suvalkijos
Ryte buvo šv. mišios. Po
mišių kun. U Tyliu pasakė
paniuksiu. Iš luižnyėios drau
gijos sąnariai nuniaršavo
svetainėn ir i»«n Įvyko praknll.*os. Kdbr/. k .n. F. Kemė
Gaunamas
šis ir p. Karosas. Benas gra
žiai {tegrojo. Svetainėje bu
“DRAUCO" KNY6YRE
Sekretorius: A. Sodeika.
lizmas čia taip giliai įleido raitė, Ona Tamošiųnuitė, Oea vo nemažai žmouių.
Draugas.
š aknis, kad katalikams vei- Znkiisė, Ona Keinežiutė, M.
Kilai su prislnlinu
kė
jalus
prisieis
ikiiig
pustau-1
Mikutaitė,
Z.
Murisiutė.
Ka

BRIGHTON, MASS,
ili padėti, kol tai visa nebus’zys Bartkus. Albinas Mikti$1.00
SGOTVILLE, MIGH.
Rugsėjo 3 d. š. m. Rnddy |s|iaikiiita. Tamsybė neiš- taitis. Jonas Praiicinkcviėiiis,
salėje. 5S Market St., dran 'engiama visur, kur laisva- J. Cinkus, I). ėiliaiiskas. Ant
I ai liedidi-lis liiie.-teli.'*. liet
gystė šv. Vincento, vyrų ir mauystė ima siausti, liet čia piuiuj sulos ĮHiskambiuo p-lės tuvi lubai gražioje apylinkė
Immme
moterų surengė vakarų su ji siaučia nepaprastai,
M. Baėiimkiutė, M. Mitrikv- je už 22 mylių nuo Muiiistcc,
:»ontfi«ttaeacsnji
prakalbomis.
Antai venas, deja lictuviš- viėiutų. Duetų unt pianų pa- Mieli., ir už 135 mylių nuo
nfl5TERiMž5Y5TEn
Kun. F. A iruuuiskis kai kas “kliiilms,” sumanė pri- skauibiiio {tanelės, Ona či Brauti Kupids, Mieli.
l»ėjo apie vienybę ir svarbą;sidėti prie pirkimo laisva- giuskiutė ir Juliu Urigaiėiutė. Seotville yra ūkininkų (fai
pri gulėjimo prie organizaci iiuiuiuiiLs kapinių, pavadintų! Ponus V. .lukuitis, pirmo sky- merių) miesčiukus.
Žmonės

A

Zemlapis

gražiai ir švariai gyvena. Y- DABAR YRA GB&1AU8IA8 LAIKAS.
ra visokių tautų žmouių. Apyliukėsc yra nemažus skait ItaakU kirpto Ir
lius ir lietuvių ūkininkų, ku “desigaiag”, rym
Ir
rio turi gražias ir derlingas
IhR (*t a» guli
ttkes. Visos ūkės aplink Šitų Jmm ataakaaUs b
miestelį gana puikios. Taigi fmi tpntakana «i»
lietuviai, kurie Lietuvoje bu
Mm taipgi tavo papratę prie laukų durbų, riM etato ukprif,
čia imasi ūkių darbo ir turi kur MakiaMM aluti
įkuvuu Ir ktlMiui
gružų gyvenimų, ue taip, kaip MOTU MOKINIAI
dirlrtuvėsc musų žniouės tu įMokRBoua finaaaa Ckiraguja.
ri daug įsinešti vargo ir kar Diaaiute ir vukartaa tatrukcijoa.
Spaeialial iaaioa
kaiaoa, jtlgu
tais net puguldyti savo gal- •ta atatiaukaita liana ateMjrJa

M i trumpa biM.

jm.

vas.

r. -

Lietuviai ūkininkai čia kas-KaabariafiiJSz.^ia
' l

ku

Salia n.

ra

M

Paul P. Baltutis, presų
3315 S. Halsted st
3339 Emerald avė
Oco. Žakas, vice prez.
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. <s
A. A. Slakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:
M. Janušauskienė, F. P. Baltutis,
Elena Jovaišnitė, P. Mulevičius, Josefinn Adomavičiūtė, .T. J. KazanauBkns, A. S. Prečennuskns, J. Turaasonis ir 0. Znkas.

J

5

i

y

galima gauti kas di,*r:*Į Dien »«*:
raštis ••Draugas”: jis taipgi

gtoji Lietuva. Musų tėvai.i
skyriaus mokytojas, kalis*jo
broliai, sesers, gimines, p«apie vaikų auklėjimų ir jų mo
MONESSEN, PA.
žiustanii. Čia ne vieno rei-'
kinimų.
Ypatingai ragino
kalas sukruskiniC} laiko Iš 
:
vaikams įkvėpti lietuviškų dva
liko visai mažai. Stokime i į
( ia lietuvių gyvena apicį>iu. Vėl dcklemavo pauelės:
bendrąjį dalba petis į petį! o”» šeimynos. Tarpe jų vieš J.lulia Žukauskaitė Juliu (!riSu pagarba.
pututija neišpasakyta tam- gaiėiutė. A. Kaslauskiutė, ti
Prezidentas: A. Zalickas, sybė. Uiismanystė ir socia na Banevičiūtė, Elena Lozo

vI

i

lonijoje musų geiteinlis agen <0

dcklemavo įvairius eiles. Po rengė tų sukaktuvių {mmiuėnas F. IV. Strakauskas, antro jiiną rugsėjo 4 <L

jų arba draugijų. Kalba ir *tautiškiiis.n Girdi, mums riaus mokytojas, kalbėjo apie
prirudjt pavyzdžiai visiem.* uereikia kunigų, nereikia lietuvius ir jų darbus. Su
patiko.
šveutintos žemės. Kits in- lošė dialogų “Žemės Drėbė
Kvietė p. J. Karosus pri diminusut, kad tame neva jimas“, A. Markūnas ir Vin
V sirašyti prie L. Vyčių orga- fcliube yra sųnarių ir kata cas Kereišuu Kl J. Ceplikas,
uizačijoa.
likų ir tie leidžiasi už nusies kalbėjo iš mokslu srities. Pa
K. Junevičius, kalbėj«i vedžioti keliems laisvumu- skutu vaikui atliko keliūtų šo
įpie dabartinius
vargus niauis ir sm*iulistuius. Reiš kių ir drilių. Aut galo vieti
ir ragino klausv- kia, tiems katalikams yra nis klebonas kutu J. J. Jakai
i>jua kaip kas gali šelpti stoka susipratimo.
tis pasakė prakalbų ir nekttit* seseris nelnimėje
Visgi yra viltis, kad iki rieius vaikams suteikė dova
ličius.
sekančiam kliuhą^usirinki- nas už įvairius atsižymėji11
F. Kūlelis, kalbėjo apie luui katalikai sąnariui susi inus.
ir tuusų eirilikiis. organizuos ir aštrini- pnsi
Nors programas buvo uepats kalbėtojas prisiiui- priešins laisvanuitiiaius.
trumpus, bet {dumtu. Tėvai
ir
visi gėrėjosi iš vaikučių išIpie alkoholio keuksuiinGenis.

Šunponių pArigų, Čia dadaoi pinigai atovi didasnf
pydUanRį, nagu kitoju bunlcoj& Didėjęs ėi* pinigui
žinai kad tavo pinigai yra raldomi ir saugomi pasu
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio paktilmui. Jei nori pirkti ar budavoti namų, kreipkis j
žiu Bendrovę, o gatui sveikų patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų Išmokėjimų.
oeiMiroTM rosmiuniBSi auidioib ■mbinb^ pisv»
dėlio vikarų nuo 730 iki 9, iv. Jurgio parapijos sa»
Įėję, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pL
ir Aubum avė.
I bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių annenįa ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

ATLANTIC Lietuvių Ko y

MANCHESTEB, N. Y.

Balniketis.

tlftBToi Vyii| BiiiMlii ud Losi Associitln
yra geriausia Ir Bangiausia rieto dal kUkvm6

Mjttt

MEILĖ

Išgirskite kad jūsų pa- menės naudai.

jei taip, tai prisidėk prie Naipų Budavojimo B«idrovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

manimi ir B. Alnža, bedievių
vių laikraščiai tų žinelę pa
vadu, rugpjūčio 27 d.
Jo brolio V. Alužvs mirė mintų savo skiltyse.
Kun. I. J. Kelmelis.
kūdikis, kurį . palaidojome
s.iip pridera, sa Ir'.uytinėniis
apeigomis. Tas bedieviui B.
Alužni laimi ne|mtik». Jis
Ifoktnaisa: aaglUkoa ir llatarUuž tai buvo įširdęs ne tik aut koa kalby, arilnitlikoa, ka/gvedysUa,
cOnofrafijoa, typoarritiar, pbrklyboa
savo brolio, liet aut kunigų. toiaia, Sar. VbI»i. btorijoa, abrlaoa
ialorijoa, arofrranjoa, poHUkia4a akaBažnyčios ir tikėjimo.
joaijoa, i’ilieljroto, dailaratyatra.

norintiems pristato į namus.
-įrengė puikų progrn { petį stuktelėjau ir pasakiau:
“DRAUG” ADM.
Eik sau šilio, mea nenorime
Juutmpo Liet. patapk svetai- doniutė, iždo globėjais:—B.
ATIDAI.
Vietos parapija netari Sese beždžioniškų pamokslų Uaanėję 1631 N. Main Avė- Dnugiiitnitė ir J. Kreivis,
Naujas
Vtftafato
Surengtas
rų mokytojų, dėlto vasaros n- sytl Tai taręs pasitraukiaa
Mrrniitoit, Pa. 8 vai. vakare. maršalkų — O. KarenzeviVienam Balsui Ir Piano
ir sa tuomi visa tai pasibsiBus renkama valdybos kas čiutė, korespondentu — J. tastogų metu vaikai esti lie
link viso reikalo (Tag Dttv) kugštuolis, 11748 Ko. Peir- tuviškai mokinami
Juozas Pangonis.
Vakarų atidarė p-lė A. Air pradėti darbų. Visos drau ? ia stn West Pullniaii, III
Jau Bėjo iž spaudos. Muzika
riuiutė. l*-lė J. Grigaičintė
gvstės teiksitės atsiųsti nuo(i>* vakaru renginio komisiA. Aleksandravičiaus, žodžiai
paskambino ant piano. P-lė
l. šilelio. Kaina 40c. Gauna
saves po 2 atstovu. Meblžir- j ut: J. Angštuolis. O. kali
me sušaukti extra susirink;-įdouaitytė. M. Genaitytė, K. Ona čiginskititė gražiui upipa
ma “Draugo” Knygyne.
šakojo apie visų vasaros lai
Pinigai galima siųsti krasos
mus ir išrinkti tinkamus at-Zigulaitytė ir J. Ukistimas.
ku mokinimų*!. P-lės: Zofi D. L. K. Vytauto į»o nidlastovus su mandatais.
Naujajai valdybai reikia
ja Aleksoniutė, Marijona Gi»- vos Dievo Motiuos gloliu draBroliai ir sesers! Nem. palinkėti kuodą ilginusiai |>n
kiutė, Elena Cepuliutė, Juli gijai suėjo 10 metų mm jos
meskite šito pakvietimo i ša sidarbuoti kuoįius ir visu«»jona Nasukaitė, įspūdingai pa įkūrimo. Draugija todėl su
lį.

Elsie G. Makar

manęs prirašė visokių nie du 6v. Petro ir Povilo. Kul
kų. Sako, buk ai būdamas kas sutvertoji parapija vyskugirtas užpuolęs B. Alužų ir jį |mi nepatvirtinto.
Turimu viltį, jogei tasai
aptuušęš. Toksai tvirtinimas,
ipastališkas darbas natai grynai prasimanymas.
ntieia
niekais,
bet paliks kuoAi neknomet nesu užpuo
lęs jokio žmogaus savo gy- ilgiausiai. Dievo garbei ir
Trnune ’r nemanau užpulti šios apylinkės lietuvių ukinin^’P t*kra* boVO M %rXčbw kad ir kiti lieto-

jvylu 26 <L rugsėjo a. m. šv.tvarkas, iždininku—O. Rau- vaikt

geibus šaukiasi karės prislf-!

KXW JODUI!
|S

dienų Aumo misijos su p. A. ssasasosasoscsatetoROtasas »>sa**»#sos»»09*o»09>****
Ar Nori Uždirbti Pinigus? |
Socialistų laikraštyj “Ko Kėdžių rūgs. 10 d. čionai su
riai.
prie bažnyčios. bet PARA
tverta
lietuvių
parapija
var

Žodžiu sukant valia ras iš PIJGNA i NUVIJO ŠA vu*' kužkoksui Kaimietis aut

Seredoje, rugsėo 13 dienų,
Lietuvon Vylių 33 kuopos
įvyko metinis susirinkimas,
kur| atidarė au malda var
Rugsėjo 13 d. 1016 m. šv. gonininkas J. Kudirka.
Nutarta laike savaitinių
Juozapo Liet parap. svetai
Aut rytojaus vakare ir
nėję įvyko pirmasai susirin Miisirinkinių laikyti poškai vėl susirinko svetainėn gal
kimas draugijų prezidentų tas, sakyti eilės, monologus
pusantro tuzino
žmonių,
ir sekretorių, delei apsvar* r t.t Be to išreikšta dar
lėlike, lankė ir vėl nesu
atimu budo pasekmingo au i ttgeidavintas arčiau susiar

ir juo npieliukėje.

kurt vis dnuginasi, todėl
(iraini Rupids'o vyskupas pa
siuntė įuunv į Muuistee, į ku
ku parapijų klebono atsistentu. Vyskupas man liepė pu-

silaviuimo. Už tai priklauso
gūnią.
DAYTON,
OMO.
garbė vietiniam klebonui kuli.
Tarpuose prakalbu So.
J. J. Jakaičiui ir mokyto
Bostono lietuvių lieuas gro
jo ir keletas mažų vaiku
M usiškiai vietos sociali jams.
Myhmaa.
gražiui pudekleiuuvo.
stai buvo sumanę surengti

nt-n<

♦ *v <• e-e e

t.t

Skaitykite ir Platinkite

m

i

balsu

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint tietorių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad kan
triai buktą karo pabaigus.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis ir tobulinties: jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
ga, o nesigubeuti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
nu musų tautų.
LIETUVIŲ BALSO
didžiausias troškimas
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės
juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik
paliaus žvangėję ginklai tuojau grįžtų Lietuvon,
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais,
piiruusta duobių ir griovių, laukia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse

kuopigiausia kaina skelbimus - ieškojimus, grųžiua
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.
LIETUVIŲ BALSO Audio :Itusijoje metams
5 rb; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap; 6 mėnesiams (pu
sei metų) 2rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap;

vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.;
9 mėnesiams G rb. 80 kap.: G mėnesiams (pusmečiui)
4 rub. GO kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; 1 mėnesiui
SO kap. Skyrium numeris 5 rentai.
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siun
tinėti “Liet. Baisa” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš

tekstų — G0 kap.; po teksto — 30 knp.

Pabėgė

'v

liams, ieškantiems giminių arba darbo petito eilutė
po trinto —10 kapeikų.
Amerikoje prieš tekstų
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilntė, giminių
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilatės.
Adresas;

LIETUVIU BALSAS
Potrograd, Baskov per- 29
Rusai*
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Itaų. Lentų R«mų Ir Sloginto Pnatoros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALOTEO ST.,

CHICAOO
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*n«iritikimu* turT-ti. X<*« tai I**!*0 a|naik«rn»ji«»* fplaiak*
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KI V. J. I.IKTI VVIV- '
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i:\ITIMOKK.

M,t:

$31,000,000,00
Suviršum depozitu turi dabar
didžiulis Valstijos Bankas
State Bank of Chicago
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C*H*n

tuk.-dain ių

lb* 40 tukstenėiii žmonių, kur turi pasub*ją
savo pinisu* kianv lauAe. riajau sudėta Suvieuytųjų Valstijų vablliua, lUinuia vabtijoa ir Cbieago* iuie*to pinigų.
IJetaviai, kuriem* rupi mugamas ją piaigą.
tegul pmdilodn banke. Ibug lietuvių jrm pnstdėjn•ių «'ia šuva pinigu* ir džiaugiasi.
Ranka* mtvka 3*i. Atdaras nuo 9 ryto iki 3
vaL po pietų: Sukniomis iki 2 vai. po pietą

STATE BANK * GHICAGO
Kampas La 8alb ir WaaMngtoa sla.
FrirtCttyHan.
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Kuo tik KPju K simmloa *»«« LABAI JDOkningelea:
Į) 80CIALMTV VOKAI IK BABBAI TIB808
BVIBAOJK. fia crvab atsitikbaab prirodyta,
ko nori sueblbtaL 0b Krflkta aikBPn 800IA
LOTŲ 8EKBBTAL
S) f MMEIAUSTV BOIŲ. Km wri Saka*
an| poaiakaitvmą, teprrka Aitą kniafprtą.
3) GIOBDAVO BBOVO. Didis Mferią kaakinvs. Km nori paimti hedievim ir ją rodąs,
skaitykit eitą kningnty.
Perkant BAVBRIV kiekviena kningelė tekabnoja tik po 6 CBUTOB Imdamas VBB0B
BŲAIU kningeUą nemaiian UNk fanui pa S Mbtas, inubnin* nenta> imt M0, ganei p« 7 raitu, iroibttiin* nenmžbu SCO gnn*i |*< 1 centą.
Kas norėtų gartiVB VIBH08 BŲ81E8, bet
sudėtu* K trijų pimntjn rų*in kninsneią. tas ui
200 ktiittgiiėių ttftimka 5 doL, n už 600 tik 8 doL
4) MARKSAS U- Pudremiaiit pnėbis svarbmtidni* SOCIALISTŲ D0KUMEVTAIS, šitoje
kit’iivi b'ji* iin i-mdvin. knip *oeiali*tni n-tigia
žnmuijai BJAURIĄ VBBOUĄ.
Tn kningelr* yra didesnė.
Perkant PAVIE
NIU, ji tekamuoja tik ,*> 8 CENTUS. Imdamas
įii-nuižiati 100, gaus po 5 CENTUS, imdama* neinnžinti 2C0, gausi po 4 CENTUS, imadamas netnažiatt 600. gan*i ,*» 2 CENTU.
tli-rb.
Eli N ĮGAUS ir AGENTAMS i-ia GE
RIAUSIA PROGA t‘a*kbi*ti ,*•• žiih.ik-* tinudiii•_-i ir i ' .n.in l uiti/-1 n.
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