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VOKIEČIAI SULAIKYTI RUMUNIJOJE
TALKININKAMS BALKA

NUOSE VĖL PRADĖJO 
SEKTIS.

TURKAI LIETUVOS 
FRONTE

•sus ir virš 1<«> žmonių {Kirsi m i sumušė* serbus ir įkh-iih* 
ve-ele* j nelaisvę.

Į rytus nuo forto Vaux 
Ifrnnetizni tai|m gi |uiėniė

Londonas. Turki) karino-!
---------- ! menė vedama vokiečiu nfi

I • *• • • • •
PARYŽIUS. Prancūzę ir rt t • i nu. eit n. m t. atvy 

serbę kariuomene pasekminiko Ry** fn»ntan. Tai pir-l 
gai atmušė hnlgn.ru atakas kflrią turkai taip toli imi 
ties kalnu Kaimakcalan. ^'«v.. Į šiaurius.
Paskui serbu kariuomenė
ėmė vyties bulgaras, kurie

1<N> jardų voikerię apkasu.

GRAIKIJOJ GALI KILTI 
REVOLIUCIJA.

miestu Borestiiką. Te-čiatt* 
tilo jie ilgai n,si<lžiattgė.' 
Serbams atėjo |Nigell»a ir jie 
po smarkaus mūšio išvijo- iš 
ten Inilsnrus.

AMŽINA TAIKA TARP 
ŠVEDUOS IR NOR

VEGIJOS.

Londinas. t J m iki jl »S g \

“TIK POPIEŽIUS ARBA
buvo atsitraukti

Tuo padu laiku MUSONAS GALI DAR Iš- 1B.kUltty, I-|WN tai
jie elgsis tai|K kaip jie mm

VOKIEČIU UŽPUOLIMAI 
ATMUŠTI.

Paryžius. Nur*n Vokie-

priversti 
iki Barės.
franeuzai paėmė 5 kilomet- 

i
IMNJtikUOJv VtlUA AruVi- 

na kova tarp Dunojaus ir 
juouęję jurtę. net visos

RĖTI EUROPĄ"

Čia gania ži
nia, kad vokiečių primas

fftaiigny Ton is«Acm—M Į leksandras ITe*henlohe pa-
«n«n #-». **kė, kad tik popiežius arbapenaazn rusę-rumunę rron ’ * .. .

tą nn£jo perniek. v.kie«v''1,w,ln’.,l',rZ'” ' 'T"’"" 
žengimas pirmyn, nors su Enn>w w j,in" kra',J"t 

dideliais nuostoliais, liko su
stabdytas.

ŠIANDIE NEMJYORKE ŽA
DA SUSTREIKUOTI 700,- 

000 OARBININKįl.

M-lltoj;ii lulai lie|>;ite|ikiliti ėill IlZpllnlilIUli ilp\ lillkė<e 
<l:ib;irimes valdžios pasielgi l’rii-z ir B>)ii>*li:,av,—i„>* į.;,- 

Gird. jeigu karalius *.buiiiigai atnut-ti. Kimi

nas mušis ant fronto trijų
mylių ilgumo tęsėsi kelias

mat*.

Ant aulaa Kretai (Ry
tinėje dalyj Yidnržcntiiiię 
jurięT jau buvo kibta revo
liucija.

Sakoma, kad Graikijoj su 
atdarė suokalbis nužudyti 
Venczilosą.

Matyt ir vokiečiams ne
mažai įgriso ta juro ašarų ir 
kraujo* Arentosios taikei* 
visi ištroško.

New Yorkas. Ligsiol ban- 
duuai sutaikinti darbinin
ku* su gntveknrin kmn|mni-i
jninis nepasisekė. Taigi šiun 
die New tvYorke žada su
streikuoti 700,000 gatveka- 
rin darbininku.

Londonas, čia gauta ži- 
'eia. ka.l Švedija ir Norvegi
ja |iudat*ė Mtt.-irti aiužin«.< 
leiko- ih'lei. Iai}» tą eivie*- 
ją Skuuelij..* šalių
!ii« ■ k »i. I iii Luti b;>v*

KOVA AUSTRU SU VO
KIEČIAIS.

Berlynas. I čia muša 
li |» gnilll.-’ 21 •!- ri|g~-jo. kad 
Karpatų kalnu***,- -markų* 

,eer

Suprato dalyka
Niekur Amerikoje nėra 

taip gražiai sutvarkytas ka 
talikiškosios spaudos plati
nimas. kaip Winona’s mie-

zad:it!ia

MUŠIS PRIE KOVEUO.

Iš Petrograde* 21 d. rug- 
jjM*jee telegrafue'ja kad ve»kie- 
’ėiai užpilt .b; rnstis m te.l K.*-

TURKAI PAĖMĖ 600191-
SyNElAISVĖN. veliet. !’.» smarkaus mūšio.

iiiii-i.n. I’ii-iii ,»-r kalini-, -
.. . - ste Minnesota’s valstijoj,veržtas \ eugrtją. o ait-tiai J J

ž.n imi jo b u n. Įsil. i-ti. Su tuo tikslu jaunimas 
S-J.iyitiii- bartu- ru-.ii -t n r ten sutvėrė katalikiškosios 
H.avo a-i-trii linija-. I» r an spaudos kliuba, kurs su ne- 
-1-ai ainiu-. vi-H- ni-ii už matytu atsidėjimu ir paviz- 
i1.!..:ii11.i-. dingu sistematiskumu plati-

b’u-ii lnn..|.ia-jn-ią-auti na katalikišką laikraštiją.
♦ę |mėuH* kalną Kuiotroio.i Prie to prakilnaus darbo 
Bet dabar austrai tą kalna i labai daug prisidėjo ir. Tt

Adu Dievui, jau ir musę 
umuouMuė imu suprasti (tt 

Idžiu kstslBdikosios lsikraė-
NU0 SAVO SOSTINĖS. fttjoesvarbę ir Ję platinti po

musę žmonelius.

SERBAI TIK Už 7 MYUy

... kurs ne;»psiėj«-s ir Is* ebirtu-
Berlynas. Nuttžiiiiu mu- Vl, v„ji,.iAiai latve, atmušti.!

Karnlbn. nmui ir Vrni- ii.. ,.ri.- n|.-. X.-,jnn.vk.w |{,Mi j (i „fį‘
zeloso budriai saugojami

VOKIEČIAMS TRŪKSTA
.l»r »nl.u Vi.-lh.je ,, rf(w jr (9- klll,.ivill
vieloje turkai (teėim** i ne- ______________
laisve Wl» rusu.

I
Londonas. Neeifie-bi,.’-* zt- a&mmca ***■■*■■

ui!* *k. Ibia. ka.l serbę ka-lUVO GARSUS FRANCU*
rithniienė ramlasi tik už sep

KITO MINISTERI0 SŪNŪS 
UŽMUŠTAS.

Londonas. Pas uolaisriu*' 
vokits’iits afievritis h'raneijet 
jo atrasti {sakymai generole* 
Falkenheynn, kurie pataria 

Londonas. Andai Imveiiiie nfi<*oriams lakti saugiai elg-

TALKININKAI BAISIAI 
SUMUŠTI PRIE FLO- 

RINOS.

MUŠYS TARP RUSU IR
;......................... ...... .................y
|tvniu myliu iim* snv** sosti
nes Motiastvrinns.

f Šerini jn.'im" svariną sn-

ZU LAKŪNAS.

VOKIEČIU PRE LUTSKO. > Virtimą |M.z.ieiją apylinkė-1 l’btyžbtis pmra/ ‘ina,
” kė*. Kaimaroalan. .kl"1 'li.-ne.misl <i-

Makee|«»llije»* Trotile

Berlynas. Iš Ib rltn.. at
eina žinia, ka.l .-ia jau antra 
e!ie na gritinia* ,lid>i>— rii*u 

k.eva ir ve.kieėitt galvli.-. I- rn-u

MUŠYS TURKU SU 
RUSAIS-

n-a. kur .lingę |e.*t*ižyme'j«-* 
įsav.i nepaprastu mirsinnit..*a\
lak

pranešę, ka.l kares lauke žu ti,.« sn atntittn-ija. kurtei* ste* Ininti'jv bulgarai. Bulgaru ••u*.'-- -t.,jo Į k«.vą n.-t |<iti 
ve* Angliję* ministeriti pir- |<a kas kart labiau jaučia-i kavalerija taip rusus ir frau .-aro gvar.lija. kad tik į

kūnas Ik- II.M-hefort. .lis 
k g* j,- -j.,- kati's -iiiiaikiih* 
7 vokn-riu orlaiviu*. Kartą. 
1h kri-.biiu:i- žemiu, lak'l-

pilininke* .\se|iiitiri* siutus, nta. 
Šieunis gi eliemtiuLs vokie**iai 
užmušė* snnu apšvieti** mi-i 
uie-sterio Davide* ll.-iider-
Sollee.

etizus siinuišiis, kati muši.*-laužti* Ytikiočiu*. Bet
n-r
tie rti

Iš Ko,,siautiii..|-di.. JI d. '”I;"»žė sau koją. kurią
g*ėj.. praneša, ka.l k.»va ” ik. j., nupjauti. I\»

LAIKE 10 VALANDŲ V0- PRIVERSTINAS KAREI-

vieta buvo storai lavonais,stovi kaip mitra*. u>*ž.e-ngia tarp ru*ti ir turku Persijoj lakūnui buvo pa
apklota. Bulgarai sugavę* nei žingsnio atgal. Mu*i.» tnu ki< k nesiliagja. T.»je k.» m»*e|ine- k.*ja su ku

na ii- nu.Jat lak i. slave..

KIEČIAI NETEKĘ 72,000 
KAREIVIU.

VIAVIMAS AUSTRA
LIJOJ.

Londonas. Sotumus fronte 
verda hai*ian*i kova. Vo
kiečių armija dabar ten ve*

VBLBODSHB, AOT- 
TRALUA. Parianieiite 47 
balsab prieš 11 priimtas sn- 

jMKinyuiait <mn pnYPrFTino 
ITįndenburgas. Dešimties kareiviavimo.
valandę mniyje,

TUKAI PERSIJOJ MUŠA 
RUSUS.

Konstantinopolis. Turkai
apyleiikfce Ilninadan (Per-j 
sijeejt nugalėję* rusus ir |*a- 

p'iiie" 8,OHO kartuvių j nelni- 
*VV-

Mronpntaniijeije sultono 
knritmmenč taipo gi |*nsek-
mingai darimojari prieš ru
su*.

bok vokiečiai netekę 71000 
imonię. Keletas pulkų vi- 
PsNnoB ouliftlBIBUa *aWlldnni
artilerija ilnote ilnoja vtekę 
nuo, iemčs pavirians. Vo* 
kiečiai gi, nratsilvelgdaiiii | 
didelius nuostolius, lenda 
vis pirmyn.

FRANOIZAI LAIMĖJO

MŪŠIAI BUL6AR9 SU 
OZAIS.

Atėjo žinia, 
kad bulgarai franettaę nu
galėti. atsitraukę nuo Kai- 
makaloit kalnę. Ję nuosto
liai buvo labai dideli.

Parytnu. Franeuzai j pie
tus nuo Thiaumont stumti?
vokiečius, paėmė ję apka-! Prie upės Brados bnlga

vieną rusti afie-eritt ir 1<<O su vietoj,* ,|atigyl*,* lnv«,nu ir v,.j. ru*.n tn*toj. S.t*tfi ka 
•viršų kareiviu sn kanu"lė- *,iž«*i>itujii. K.*va ,|ar ne|*a r« iviu užu,u-tai- ir *u/< i* 
ims. baigta. tai*.

lauke netol upė* Senume Frimrijoj susitikę*talkininku gnliuiiai. Iš kai
rės j dešinę pirmu yra vy- rimtai* framuzų armijos va dn* generolas JoTfre, antras 
yra Franeijo* prezidento* Poineara. trečias. pačiatue-vidiinjeyrnAiiglijnskara- 
.line Jurgis \, ketvirta* yra fratteitzij generolas Foeh.|M*uktas yra anglę armij*** 
vadas generolas Donglnsllnig.

BULGARAI SUTIKO NE-
PERLAUŽIAMAS TALKI

NINKU SPĖKAS.

Sofia. Ibtlgurai ir vokie-- 
••iai *utike» galingą rtittiiiiui 
ir nišų armiją lAibt-tnlLes ša 
b;e.

i MAIŠTAS ANT CRETOS 
I SALOS.

Paryžius. Iš Atėnę tele
grafuoja, kael ant Cret** sa
le •* tirnikijeej kilę* revoliuci
ja. Revoliucija kilę* dėlto, 
kael žmonės nepasitenkinę 
dabnrtinia valdžia.

hnlgn.ru


bėti.
valo trumpai paaiškinti,

nms. Driko kviesti f, susi
rinkimą tie ir tie, sakysime 
los draugios, ar h«s sravės

buvusią pony spaudimas vi- vra reikalingas tiktai di 
tiems atsibodęs. džino*** r to-|wprn*tiio*c sn-

sirinktamnec.
I’apra-ti,** -ii'iritikf

Tvarka

I . . .. ’vti**j:mti dnniųij:i, tu**ui,*l >u '
si rinkimą utidum draugijos 
vtildylsts pirmininkas.

Susirinkimą atidaryti kar 
tau kviečiama žinom**, ku 
ri** užima uugštą vietą, arba 
vra p;i*ižiiii*ję mv« jmg-to 
mokslu ar prakilniu veiki-

Susirinkimą atidarant nie 
dienraštis “Hilai” ktnsnet nereikia daug kal

kad lietuviai yra Jakai 
nepasitenkinę rusų valdžia.
Kuomet, gird, rūsy kariuo
menė apleido Vilny, visi gy
ventojai nekantriai 
naujų svertų. Bet tie 
ji svečiai laivo laukiami ne žmonės, 
iš meilės, bet vien dėlto, kad* Susirinkias

Siisipratiisi«ji vi* kibiau 
ir kibiau d*abis į draugija*, 
savo susirinkimus, kallms. 
tvarko, kaip reikėtų veikti.

Kad butų galima gerai ap 
svarstyti dalyką, susirinki 
litai turi būti vedami austa 
tetoje tvarkoje, l ia mano
me tr,lUi|*ai *nm**tl plak 
tiškus imi m*l\imikaip turi 
bnti ^iitvarkiti -n-irinki 
in.ii.

Kaip prirengti 
rinkimą? 

Draugijų* arba partijos 
pačios nesusitveri. Husiritt- 

patį? neišdygsta.
Į sutverti kokią 

draugiją, darbą pradeila ke

DRAUGAS

lino maisto kilo riaušės. JĮ2pirmininku. du s«*kn*
toriu ir, jei esti rinkimas, I svarą mės<« girdi reikia 
tuomet pakviečia keturis ar mokėti 4 kranas. Darbiniu* 
šešis kortelių skaitytojus. fkui gyveną laimi skurdžiai, 

(litis daugiau.t

įvairios 
Zuiioi

MflffflA III Mfljjfl Ai

DRAUDŽIAMA MOTE
RIMS MIKVTL

PEČIUS SUMAŽINIMUI

Ciueinnati, O. F. A. Nieb 
lutg sako buk išradęs tam
tikrą pečių, kuris ne šildo 
na novų bet Saldo. Toks JIS- 
eini reikėtų vartoti vasarą, 
laike didelių karičių.

Ontario (Kuiuido) pranešu,
jog sukatoje ten liko uždą-' 
ryta 1,400 šaitanų ir svai
ginančiųjų gėralų krautu
vių.

Laimingas miestas! 
Britanijos Kolumbijoje

blaivybė matyt ima viršų.

Xuo seny taikų bažnyčia
rėmė mokslą ne vien dvnais- 

. ką, liet ir svietišką. Ji pri- 
alidaiynia* uuiversita-

rnuose vieton atnlnryuio ra* p»yx
liniukas |«erskaito |*nskuti- 
nio susirinktas* protokolą.
Susirinkimo vedė

jų išrinkimas 
Si|sirinkiniui vesti reikia

išrinkti pirmiiiuka, jo ;*ad** 
j* ją ir Im-ii, ,»«rą raštininką 

l’rinimian, t -i- k**mit** 
tas Skalno turi |«a-irii|*iiili

rių. Botanikos atariąs Va
tikane yra už visus kitus
fu<tinm-shix. Ite l(o*si sa
ke. kad ta* durims yra pra-

lll. Popiežių*

Mieste lam Angeles pidi* 
rija išleido įaakymą, 
mi
rūkyti.

l’ž ne|dldymą šio paliepk
» restoranų ir kavinių ao- 

▼intakai bus patraukti tei
sman.

Al
AV03300 

IEKASIĮI.

ir priruošti s,i*irinkinio v»* 
d* i*,-. jiem* gerai iš.-ii-kin 
ii vi-ą -ouiao* ma ir vi-ą 
lii- ul \ arki. Kad no** g* m 
\**b*jų priguli -ii-ii inkilu**

(•.i-i-i kini;
gtaiil* - i-
rinkinio lediju- turi |»anii
kti žmonės tam italykui lin-l

d. I:
■ ■ • 11 > i««

I* n • n
-U-l

Si.tu* V. -n,ai-ė tą pirma
•>* ianiko* knilig* na ir ja • ■ •• •
. » pnit-diiio. Šis rinkinis 
I i ke n \ i.liueiju- llli tll l»l|- 

• e I-III* |\ l.|s.

\stroiiomiški itai*ai ir ki
ti dalės dalykai, kuriuos
’*••(•• žiai Si\tus • V ir du-.
I,i'- ii buvo įtaise, buvo gar.. . . .. (elektras sv-n m 1,-*»į pasaite j.

\el“l jekii** i.*.'llllt*is lllok- 

I- š;,k*»s. kurioj** katalikai 
1*111111 pn-i/.t in* je ir |*«»j»* 
u ' n* butu pri-idi prie 

į*i pakilimo.

Terra Iluiitc, Jnd. užva
kar sustreikavo trįs tukstan 
•*iai angle kasių, kurie dirbo 
pa*- In-ndrovės: Vandalui 
t'oal <’o. ir Vigo Mining Co. 

,Stn*ikierini reikalauja, kad 
•dėlei a|>saug>»jinio nito neini 
uiiii j kasykla.* butu Įvesta 

iesa.

niff tara gaust 

įGMRUty.

(inukiju. nddiia iiuub 
dienomis Suv. .Valstijose nu 
pirko cukraus n* 700300 do 
ienų. a apimąs suarus jau 
kraunamas i laivus New 
Yorko uoste ir tuoju* bus 
išvežtas tiraikijon.

IŠMIRĖ ŠEIMYNA NUO 
KOPŪSTU.

SMULKMENOS.

BmdSJu. mSMJ. tM-

Bar. VaMItne Beini W
Inikraiviei italę kalboje.

• •
Ameiikoa chemikų draugi 

ja turi viri 8300 sųnairų.
• • •

Kur. Valstijų įstatai rei
kalauja, * kad apnivesdami 
vaikinai turėti 21 metus ant' 
žiaus, o merginos 18.

GARBINGAS MUZIKAS 
PALESTRINA.

I

'I DANTŲ GYDYMAS GI
LIOJE SENOVĖJE.

Mieste Ix*xingtoiie, Ky. 
l*oiiiu James ir jos keturi 
raikai nuiuiri* didžiausiose 
kaiiėiose |stvalgę kopūstų.

Kopūstuos*; inivo nuodai. 
•Iii* |Misidarė dėlto, kad ko
pūstai buvo verdami 

Į ttinmc puode.

ATĖMĖ 104)00,003
KIAUŠINIŲ.

Pirariniiikaa turi būti 1>
litauras rimtas. 2) ramiai 
užsilaikantis, 3) greitai sn- 
prantantis dalyką. 4l gerai 

Ii susitarė žasHirs. Jie su- |wkeltąjj klausi
.. ................. .. kurį i.-1"'* '•> s*'"" *""•’> i-m I'’"-;'" ..
ri irvkilinli. Molai.. ikirU.'1'1* «i’"''«kiiii.. ar I— "• kiaiL-miai lik.. L-|anlii»-
|.|kii>ą ir l»i|. |.rini.-u. .la kuri.- MiMiriiik- >• K>>n.l..ji.Mr. |xi|»s'i.l<>;

Telegramos iš Itymo pra
neša, kad Italijos valdžia
atėiis"- mm |«a n lavėja !»,- 
iftiit.tiun kiaušinių. laiškui

lyką lanlutab a|^varslyl» v*6
platesniam žmmini burini.’»»mketi atskirti ‘,,u» atnuD « • par
ark,. kitaip sakant*, susirin »*Vf" ‘‘•'b '“* •••-' ’ ... ............ ... J'*‘ lM,p,la"
kiniui, kur; jie sušaukia. į,,t,J«‘i reiskiam iųjų.

Ta žmonių kmyielė, kuri* ^ic®Pirmiuinkas privalo
galvojo Minuinymą. snsta-?11''*1* puriu* privalu

tė plina ir -utvark* .larbąJ""K ko ’r l'iMuiuinkas. u.**
vadina- prirengianeiiiojii k pn-ė-ina pirmi

(•link** pireieas.
| Į vi**** pirmininku- |Mpia 
-,;*l ia*iik;,uii ,ii;i/i'-ifi«*-ii>-

komitetu.
Tai*:i to k**n,itei** uzdiio 

ti- i ra pririnkti -inoain mą.
siltvaikiti .laiba ir iMrtijos ai-l**vni. I‘**ki.i buir *li-a«i

■ - i»i*l labiau iisiriukinin.1kti vi*,lotiną 
Susirinkimą *ii.*auka*. pu 
ranganėojo k**n,t«-to veiki 
nu,s vrn luilsiiutn*.

Kaip atidaryti 
susirinkimą

/-•i-iii u k t ui. t ai i*l.i raut i. i

iiderinama su-i 
rinkimu ii* i-i* uuiatua ne 

i *-ikalingų ginėų ar liesus- 
.pratimų. Tu.—* -u*irinki 
•mi*»*e. I.iiiii n* turi įnki*- 
!«*liti-k*‘- -palv*'-. ar tik-b*. 
.•t '*lara nM -i- -ii-iriuk ima 

aii-*a. ar -u-iriiikiiaa-

»eti ir vis Laukė k**l luti 
ra dar |«adidės.

KARĖJE ŽUVO AIRIU 
MOKSLININKAS.

( M* * zuiviue, kad graikui,
egiptenai ir indusai dar 
prieš Kriataua užgauna 
laivo gau genu tuuipaiiiię 
kaip reikta dantų gydyti. 
Bet pusiradu, kad ir Ameri- 
k<« gyventojai toipo gi oa 
niai jau išsimokę dantis 
gydyti . Šiomis dienomis 
Kalifornijoje atkastus žmo
gaus skeletas 2000 metų se
numo. Tame skelete dll 
•tantįs buvo įdėti dirbtiniai 
(iš akmenio),«» keli užplom- 
hirnnti. Taigi medicinos 
mokslas yra jau labai senos.

KAS ATSITIKTU JEIGU
JURIĮĮ įpjUA PAULTy,

I **l**ix raQm- i* |l'ib|iin i

• 1

kia prtsilaik\II šitokių tai- h,,n linkti pirmininką |m,s.į
. .... t T • •>vkliu.

•l* t *u-iitukimą- via *u- -k' ie-ti.

ar |iav**h* jalu |mėiani (n

šauktas į privatinius na-| 
IUII-, tiioniet mandaguniu-

I'iiom* ^ii-i riiikiiiiiK*-* 
kur i m žmones įvairiu n*

reikalauja, tani susirinkimą v,ų ir |s,|iii-kų sįsihų. pri- 
atidarytų namų šeiminiu-Jungiantysis komitetas, ar 

KtioiiM*t susirinkimą ta’, teisingiau posakius susi 
ira namų šeimininkas, rinkimų atidarantysis, imsi- 

taiu iM*iš|oio|» daug kalbėti'taręs su prircuginniojti tas
s tik paavi ikina susirinki-‘mitritu nurodo susiriuktinui 
*(ir prnuešn. ka,| į tikrus kandidatą į pirmininkas.

:ukinn» ati*larvt„*»j,is či*i yra nu,-*si«*mas toks imo 
.. ;»*ėia |»Hią ar |s»nę N. kurs ,n*vii*H sugi*bin 

j’* kviesta |»rirrn- vesti susirinkimą, tat ir tu 
ri imsitikėjimą didžiunms 
susirinkusiųjų.

Šitokiame atvėįvje ntidn-
i • • ./tiratiškus na-Įranlysis gali stačiai jį |«-

- ’ *’v viešą vietą.1 kviesti j |»inuiiiiiikiis. ar
sa i |«i* *h „„siriuki-fdar geriau |«idnrv* siisiriu- 

iranis. tuomet • • « • •: •• • • , ’Isinnkiiną Minas, išrinkdama?

į*,"**** kouitcto |dmiiuiu-

Jei sus .., . 'ikinias vrn sujaukta* m* 
ils. Ii
*alę pnskK 

a t i*hir,, pirmi-
P’i^ ’i^’^nijn k«»- ninką slaptu liulsaviniii.

initetu pirmininkas.
si rin k ima -u-ankia . .....**m« , „y. Įjnsikvni-u,

su- Išrinktasis

t aamaarasmosoosacascsocoatssra

KASPAR
STATE BANK

pat — rtmialakM 
— ViM-nrariatetM 

Vin-I
— Ka»irri« 

nok—

1900 Blae btand Avė. 
Chicago, IIL.

Prieš kelis šimtus metų ne vadinama konservatorija. 
h*| Rymo mažame miestely- levai, kurie gali, privalėtų 
je Palest rimt gyveno vargšė leisti savo vaikas ten jMt»i- 
našlė *ii *av*» šuneliu Jonu. mokinti, tini ir iš ju atsi- 
Jonui v*.* dešimti įlietų *u 'ra.-ti garsingas k«»ui|N>zit«»-

van' kakus. susirgo j** motina, ri,u*.
vi**nint«*|ė j*. g|ol*ėja. Mo
tinai su*ir"ii- maža* J**ucli- 
*’■ iii*’* ją *>i<*lH,,i. I’ri.-i-k} ii» * 

gražių žolių ir vuisią, jis ei-

Profesorius 1L M. Bariu 
tvirtina, kad iatikryjy J 
miyjy jurų dngnaa kita. Tai 
esy galima patėmyti prie 
Rytinių salų: Man|uesns ir 
MarshalL

l*mfcsorius išvadžiojo, 
kas tuomet atsitiktų, jei iš 
tikra Ramiojo vnudenyno 
dugnas iškiltų.

Aut žemės snnsžriuia tėra 
tik 2!) dalį*, o juras ir van
denynai užima 71 pavir
šiaus žemė* dalį.....................

Jeigu tik <lvid«*šiiuts šeš- 
|ta dalis |nkiltų jūrių ajm- 

Ziiioiuas moksliuinkasjėi,^ |.,j gausžemio pn-
• almi* u M. t'*il*cni nes«*iiai skėstu.

p» iiu-a. kad Erai,ei jos l’r**,, kall*ejo M in«*ii<*j l^ike, Iu,l.
lik** užmuštas uerai ži,,**- naujuosius atradimus sija. S**rbija ir beveik visa

m. - v i-oje Airijoje pro!***** |*«,-ai,lxj. Pasirodo, ka<l ke
leiviams (msisekė stižinoti, 
kur yra ta uola. iš kuri**

rins ekoi,oi,iij«h Ttioiiuis M. 
K etile. Mirtis šio garimus
' > r»». labai yra skaudi jo tė- >-av*« varnieti; Moižešiits.

na utiams.

AMERIKOS LENKU RY- 
MO-KATALIKĮĮ SUSI

VIENIJIMAS.

Šia bib|i*išką vietą ,labai* ga 
vi*i pamatyti, lt*Ii

-3

Paskęstų Eraneija. Pm-

Amerikos lenkų katalikų 
siisivivuijuuu turtas dabar 
siekia 2jNi7,atft87 dolerių. 
Itauiirtiuių susivienijimas 
nuo pat savo pradžios 18- 
mokėjo .V»19,79534 dolerių. 
Sąnarių susivienijimas turi 
WJ0A

RIAUŠĖS DĖLEI BRANGU
MO MAISTO AUSTRUOS

SOSTINĖJE.

iš

i _
aut gatvės laužydavo kad 
kas jo gėlelės ar vairius 
pirktų.

ririvfai jj 
kaipo valktaą. Tunmrt jis
eina į Imžnyėią. Čia atsi- 
kbuipes i>rieš Dievo nioti- 
uos stovvlą, ašaromis |m,s- 
balsiu ėmė giedoti prašv,la
mas Dievo Medinos pagel- 
ta*«.

Negnlėtai gražiu savo Imi 
su ir nematytu umldos kar
štumu Jonas atkrai|iė į save 
aplinkui stovim’iųjn žnsmių 
atidą.

Tanu* laike pm Jono šalį 
eina sakyti |miuokslą gar
singas anų laiku kalliėtnjas
įšv. Pili|ias Neria*. Panų,-

PATARIMAI, KAT SVEI
KU BŪTI.

OOtai.
Dėlei pataikymo gyvybės

nuolat kvėpuoti. Be kvėpa
vimo žmogus negali išgy
venti nei kelių minučių.. 
Taigi visi žmonės kvė|ai«»ja, 
tat ne visi tunka tiukamai 
kvėpuoti. D mokėjimas ge
rai kvėpuoti yra laimi svar
iais dalykus žmogaus svei
katai. IMešingai — musy 
kūnas negali gauti užtekti
nai ora.

Kvėpuoti reikia retai, re- 
guliariškni. giliai. Nekvė
puokite gerkle. • Yisiiom**t 
stengkitės kvė|Hi«*ti tik ,s*r 
u«*sj. Ypnė |iavujiiiga gerk

lę* taip naiviai ir taip dic-jl** kvėpn«,ti žiemą bei suši-
votui vaik«*IĮ besimeblžiant. 
jis įmetė jaiu į kepurę pi
ningų; prabilo kelis žmlžius

lūs išeinant ant oro. Ttm- 
iu«*t mes galime jiersišuldyti 
ir susirgti.

Rusija.
Ar tas atsitiks kuomet ar 

m*, sunku pasakyti. Tiek 
yra žinoma, kad juiviršis 
žemės keičiasi. Amerikos

t*». tas rytinis pakraštis auga, *• Ku 
praneš**. r*.|M.- vakarinis |iakraštis 

kad senovėje žumnės mnl:ė-|v|s skęsta.
i*, išgydyti nuo nuplikimą) _____________
Šių dienų gi žmonėms dar 

‘ii«*|msis«*kė to |tailaryti.

,*:•!- profesorių*

GAISRAS ARCHANGEL
SKE PRIDARĖ 15300,- 

000 RUBLIŲ NUOSTOUŲ.

ARGENTYNOS GYVEN
TOJAI.

Argeutynos respublika da 
bar turi 7383300 gyvento
jų. 1805 mėtota Argeut; 
uojs gyveno tik 3355300

į si;siriukusiuosiiis. raginda' N«*kvėpi,*,jaut gilaii dalus 
mas sašriptį tą vargšą. Re- musų plaučių tani|tu ticrrt 
matant jam primesta kepu- kalinga. Taip* gi nc|»amirš- 

kite. jog naudingiausia mu
sų kiniui, tai kvėpinai įki- 

leugva. išlėto.

relė piningų.
Sv. Pili|»as Nerius 1*11)- 

i-*s, ka*l vaikas turi stebėti
nu* gabumus giedoti, |>asi- 
rupino jį išleisti į mokslas. 
Julius iMibuigęs tiugštus gie
dojimo ir muzikos mokslus, 
neilgai trukus tapo garsin
giausių Įminytiuės muzikos 
ir giedojimu knmpnritoriu.

Nevalgykite Perdaug. 
Dužuiausia iiuuuė* valgu 

daugiau negu reikalauja jų
organizmas. O perdaug val
gyli yra labai nesveiko. 
Tuomet musy viduriai ne- 

Nm. gimtinio miestelio jamįK»U tinkamsi suviritinti vl- 
*o maisto skilvyj ir jblfeka 
nesunaudotas. Dėlei to dai
liai žmonės gauna įvairios 
vidurių Ūgis.

Ypaė reikta saugotiea per 
daug valgyti iiltoje dienoje, 

met esate nuvargę bei 
prie* sunky darbų. Tuomet * 
naudingiausia vrigyti dar
žoves, vaisius ir it

Palest vino. 
Nora jau praėjo keli Šimtai 
metų, bet lig šiol dar neatsi
rado nei vieno, kurs bažny
tiniame giedojime ir muzi
koj susiligintu su Jonu Ita- 
tastrina.

Be stajo ir tarp lietuvių 
yra nemažai gabių muzikų 
ir giedurių. Bet jie patiek
ta neišlavinti, jų talentai
žūsta.

Norėdamas tuos talentus 
gelbėti p. Purius kartu su 
kitais susitaręs įsteigė mu
zikos ir giedojimo raukyki,,

žmonių. Taigi laike dvide
šimties metų skaičius gyven 
tojų Argentynoje padangė-

Neseniai sandėliuose Ru- 
sijus austu Aieboiigelsko bu 
v«» kilęs (liilžiausis gaisrus. | jo beveik dvigubai, 
ttaisras sunaikino: 12

uus.|jo 

ii su'Bt
Argentiniečių sostinėje 

dėlių su linais, 180 dėžių su į Buenos Aires gyventojų ro- 
raš«»inusi«uuis mašinomis. kuojama 1375300.
“Retutagtun,” daug siuva-
unijų mašinų “Singerio,” 
:tft,l.(NN, pūdų sviesto, daug 
miltų, kemsiuo ir kitų da- 

Benevnsllykų. Nuostoliai seikia 15Telegramas
pim iiiinkas <Šveimrijn) prar.*ša, kad Itnilijotių rublių. . Vos neuž- 
vi* m, ar du buk N’iennuje cF ^brangu- sidegė clcktrištalii stotis.

1 J- yZ

” — S^gS* » g S SS ■ ■ * s *Są «>SSSa * II V BI B Ji IIJI ll|B"|g|J|* 1 V

’irnnujv d< '“'•brangu- sidegė elekrrišklji

UŽDARYTA 1400 GĖRI
MO ĮSTAIGŲ.

stotis. Telegramos iš Torouto^zil

Skaitykite ir platinkite 
“Drauoų”. Rąžykite .įdomių 

Buki S tavo



DRAUGAS
■ ■ -■■■ I----- '

katalikai*, šliubą paimta baž1prakalbų teko išgirsti, 
nyėiuj. , Tarpu gerų žmonių būvu

Socialistai iš keršto at*i-'atsiradęs ir nesąmoningas. vai. n tursavo prie Central 
sakė dalyvauti vestuvėse.I Vi« uas iš sėdinčiųjų prade-J “ties, dviem būnam prita

llk>to lillkosj prie 
\ ictiuc*i

bažov-’ku. Prie 
uh'ji».
Kaip g\ veim. taip ir mirė.

»aZll(c|o* lie’ili

draugi sies
KIWANEE, ILL.

Tik jų visa gwbė *** 
laminta po kojy.

Sužinoję apie tai vyriai 
stojo į darbi). Husirinko 
puiku* jaiiiiinio butelis. Ve
stuvėse dalyvuvo net 26 pu-

“KELEIVIS” IR ŽYDAI.jo duoti kalbėtojui klanai- rial l» pmdtikli sveėių-drau- 
mus. Ponas Sutkus pa-o’j’J-
klausė jo, “Kas tamsta* Sutikusios iškilmingai su 
esi f” Jis atsakęs: *:E*uįgrižo- Žmonių buvo labai 
socialistu užtarėjas. - Tndadaug. Sv. Mišias laikė kuu.
kalia’-tojas socialistą užtarė- K. L rInuuui<i.i ir |«makė ^dievišką socialistų šlami

soeiailštai daugiau žmonių 
rpnailkiutų. Ne broliai ku- 

- ■ tulikai susipraskime ir mes
Socialistų Prakalbos. kaip ir kitur, mes aukauki- 

llugsėjo 13 d. šių metų Inte nukentėjusiai Lietuvai,
čia atsibaladojo A. Bulota*«> ne sočiailstų fondui, ku- 
*u Šeimyna. Pirma Bulota rialu renka piningus Bulo-

vyčių jaunimo. 
Bet gerti. kuu. P. Gudaitis 
|KtaakC* labai* gražų pamok

liMfti MM#“fc
Socialisto vii-

Pi.

jo pakbuač “Kų gero yra 
oorblbtai darbininkam* pa
darę.” Pasirodė, kad. taa 
cieiikų užtarėjas nieko ne- 

Kaityti, 
Paskum p. Sutkus kaip pra

kji pndėjp. Cb lietuviai
dėjo aoeialistų darbelius atf (dkuikų.

lietuvišką |«n,»k*lą; lenkiš
kai )Misakė kini, P. Žilin
skas, angliškai pratarė ke
lis žodžius pats vyskupas.
ft» pamaldų ristai
martavo gatvėmis ir grįžo f

Daugumas katalikų, per kalbėjo apie Lietuvos vur-'ta. 
savo nesusipratimą, skaitėĮgu*. B. t kulbėj., taip mioln 

tižiai, kad klausi tojai ėmė 
suausti ir žiovauti. Bulotie
nė kalbėjo apie •‘Žiburėlio” 
Draugiją. Ant galo Žemai
tė paantrino Bulotos So-

-I

«Įid«.i»*ralmoii s Jm vedžioti Ibugelb
Ir čfe lietuviai 

veikti . Finu 
dalykas, ką męs nuveikėme, 
■ai laigyunas naujos uasny- 
čba, kuri mums kažtavn 
a|de 18 tūkstančių dolerių.

Mes taipimt jau pradeda
me rengti prakalbas, pikni
kus ir t.t.

Šitai 4 ii. rugsėjo suren
gėme pikniką Kraneli Iii-J 
rkenhnrh formoj. Piknike* 
dalyvavo labai daug, jieliio 
liko 72 doleriu su centai*. I 
Tie piningai skiriami nupir-j 
kiniui į kįžnyėią n-ikaiingų* 
daiktų. Pikniku visi |mti*u- 
kinti.

Prieš šitos progos negaliu
ne|iauiiuėti ir tauisvbiii* b*

skaito ••Drangą4’ ir kitus 
katalikiškus laikraščius, ko 
rie platinas vb bbbu ir b- 
Man, o soeblistą ir įsiuvama
nių šlamštus žmones meta j 
šfllj. Tegyvuoja šviesa, te
gyvuoja meilė tėvynės ir 

į Ibžnveio*.
J. S. Lankuniikis.

kinti, o aoebliatai tik 
mnnoja, iš kailio 
Kad dažniau* butų tokių

prakalbų!
Benas Psnpijeass.

Nonroudirčiai yra dėkin
gi visiems drangijtmis, sve
čiams. dalyvsntsirni* toje 
iškilmėj**.

Dabar truputis upei pura- 
btnriją. Parapija či»».

»» Gaudė Mai
klo blevyzgai.. Nuodijo sa
vo širdį bedievybės anodais 
ir karta krovė ••Keleivio”

Ii.-* - IX ------ » - -msuvejoję u nesusipra
tusių katalikų piningų, žlan 
dien “Keleivio” Įsidėjai až-

ae ironija? Tų turėtų laidė- 
mėti kiekvienas katalikas ir 
netik pats šalintus nuo so
cialistų šlamėtų, bet ir M-

Aukas rinko du kartu. 
Tarp tų kurie aukavo ma- 

ir katalikų. lindai 
argi jus iiėheturite žūstan
čių IJetuvojr br»dių. kati ail

KEWANEE, ILL

SO. OMAHA, NEBE,

Ob U Vyčių

šių metų.

Rugsėjo 12 (L, IBM m. vb 
tos vyčiai turėjo imirbki 
mą- Be ko kito jb nutarė 
surengti vakarų su prugra-

S. MANCHESTER, COKH.’-V ~,h^,9I2 Į __
Jkoro. Šiais fmėiais įimtai*1 g.,ma 
įmrunud iečiai nupirko lw,ž-

kinti tu šlamėtų keaksmin-

,, -- ,, , v ... p'”»’«a.Hiiec.ai nupirko Imu-, gui “Keleivio” leidėjai- K“?*T17 * ’ *’ n’* -* ' *‘,mK ” jn” ,rv,'k !voe tik spėjo pasistatyti So.
••‘U -! kuopa surangė pra-j.,^ metai*. km,. Kra«nicka* n~im.

kaujnte į socialistų fondų f (imi. Žadu statyti ant see- 
Argi jus norite, kad už jn- uos ••Išgama.” išrinkta du 
sų prakaitų įsigalėtų sorfe--delegatai į draugysčių Nrf- 
listai. kurie yra »,,n*,t tau-, rinkimą reikale X L. We-
b* ardytojai, ar norite kad mm.

iii* sukeltų mivo NiM*ialistiš-' Kuopos valdyba: kuu. J. 
kąją revoliuciją su visomis Jonaitis—pintu p-lė B. Zig- 
jos ImisenyliėML*. sn vi*»b močiutė. __

knllias. Kalbėtoju buvo |st ,ira<pr-j«. iMiimhln • Inikrt.
.klientas p. A. Palestas, |JU atvažiavo kua 
Į KaiIm"tujas aiškiai išdėsi. 
socialistų nuomonę ir jų dar ,

1 h*lius.

Bostone namą ir tuoj žale žmonių žudymai*, arai jus |;mki« iH*. iždininkė.
M . •. I v * * • •

I Buvo atėję ir laisvanin- 
Naktj iš subalos ] m*«lė-'i,į„. kad uždavus ka!l*"tii

- iHiritc. kad už jusų pitiinau'savo spaustuvės, ant antru
iu lubų atdarė šydu “iška-

Į sios \ieto> UIi*Im»-

Ibio m. ilor\\iM»di<-riai: „tr ... .. ... . “Keleiviui,” matyt, sy-jpasistatė iKizuiria. P., luiz-
.■) . i.r. t linini- puikią -\ i-lai- 

iHiriiikiiii.iiii> ir leal-

Kuopos Sąnarė.

I fcuiųh 
fui-

Ii i. apie 2iJn vai. No. Main jm klausimus. Bet uedrįso ’
• . . - • • . t . . . . . . ••‘•Ils,
ii kitose gatvėse jsisigirdo'jinsirodyti su klausiniais, 
nviai. Išviso iššovė virš .(j,. ,IMt prisiskaitę kokių 

•uvių. Aplinkiniai gy- 4|.,ni->iu nii-ki. n<*žiiio.

Daug

dai daug artimesni ir uz
“draugus” socialistus. Štai 
šutant *‘Keleivio” narna

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI

noruiii'lii-i-i.u'^u gx Bostouo socialistai1 
dariMi ir ka-i«». Im-i 

dabar darbu itžiaimia-

skleidėjų musų MM-jali-tų 
Tie neva laisvės, liet teisiu 

•.dali pasakius vergijos ii 
tamsybių ^.-tliiiinkai sun*n*j;ė
i-iipogi pikniką toje jut far
nioj S> d. rugsėjo. Bet jų

!• v iliojai |uirsig;iiulo. \e.|č- 
•ii«>s rytą |mmpij'>iiai |«ity- tink. 
t. kad iii«;kšai-šveiitvagiai 
•išmušė -u plyta gražiausi

Antano lietuvių kižuy-
e:os Įaugą. Tai|»gi išdauž
ta kMuuįjm ir 
įmigai Bendb 
J. tisas tokių bedievių sort- 
a’istų pasielgimu vra bitai 

Tb.j duota K-
• g.-tr• • u a Li* “

praaklkis buvo pri-i- 
l;ib;ii daug žliiuliių. 

A. Krikščiūnas.

OORBISVIliE, ILL,

*1. Pipiras.

ST. CHARLES. ILL.

džiaugės, kad galėsią gy 
venti eiti i “raudonąjį 11a 
m j ’’ Ir tik spėjo ’K^iei
v;o” “raudonąjį namą“ pa 
tntyti, tuoj pilnas primai- 

mėio žydu. “Draugai" so
crilistai pamate, kad “rau

tr^ą matvlbų luųg««yra CbKaft
P«>rap>ati4 X^kąb*q pTw/»af.*% krmt%<M<l 

. I4rtut«m 1-tMriH. butais** I'ratina. Trumpa*
l.irfUOMt lalnrij*** vu«h»%cliąe tinkaa itia/ieniM
ir oij ii^ ti»» II? ........................
Ta pat*, drūtai* d -į» « apkarai* ................... ..

. Plati •l«t*r» i >r»«u» »r \ »u-. l-fatvin*.
r <• l. ». !• U k’•* *kl*. Vert* l»ah Ima

Ačiū Dievu Ir musų kai-
..«•!» n.ngja ,7
snanduilo arba nerangumo.i.
17 .1 i ... L * apsiginklavę17 (L s. nt. dom.svtliH*ctai |M,„- lĮaČko.

Bijojo&i, kad p. X Kackus donaji namą** igu švdai w*
Neatvažiuotam su Pra- i^’ nuleido savo socbtis- 

‘tlžkas ku^p statines.
Socialistai išgirdę, kad kniNebereikato žmonės aenbu

Žmonių buvo jų piknike 
mažai Mat jau ir musų lie
tuviai pradeda suprasti kas 
da paukščiai tb oorblbtai 
ir ima mm jų SaBntbs, kaip 
nuo užkrėstųjų bjhuria

Nors jų piknike ubus 
vo iki soties, tečiaus 
ih*s pikniku bbai nepaten
kinti Ten buvo ir karštų 
ginčų, po kurių ir imtįs so
cialistai prisipažino, kad iš 
jn jokim namlnu Taigi kaip 
kitur taip ir musų krašte 
socialistų pastangos sukvai
linti žnmii«*s. greitai išsiblnš 
kys kaip (luinai ir nueis nie
kais.

čia priminsiu vien musų
-.N-ialistii veikimą.* *

Socialistas Miknius Kar- 
laiiskas sužeistas mirė. Vie
tiniai socialistai susirinko į 
bidotuves, kurios buvo gry
na soeialistiškos. Soeblis- 
tni dalyvavusieji buvo a|isi- 
miši.iję raudonais skarma
lais. |ij|sirišę raudonus kak
laraiščius. |mgaliaiis ir koji

nes (|tanėekos) buvo raudi 
ims. išrodė visi lygu gai
džiai su raudonomis skiau
terėmis ir raudonomis kojo
mis.

Socialistai norėjo nesti ir 
savo kruvinąjį vėliavą, bet 
valdžia nepaveliju. Numirė
lį laidojant aoebliatai pa-----v - - - -
jjųjMĮb . _ __ ________ _
UMiraelijeją, bet kapelmeis
teris nesutiko. Tai socialis
tų laidotuvės buvo aprašy
tos ir anglų bikrašjuuae. Ir 
anglai labui pasipiktinę to
kiu negražiu eoebBstų pusi- 
eigimu. Beto nesenai čia ap
sivedė |k X Kleviute su p. 
J. Btartuliia. Ko tie soeb- 
listai nedarė, kad p. Klevin- 
tf padalyti savo šalininke-

kalbėjo, kad “Keleivis” 
žydų piningus
Atsiradimas “Keleivio”

“ižkaloe” turbut, 
akis daugumui Ke-1 
jie pamatys, kas 
tie socialistu šlami 

Inas šiaip skambėjo: p. A. ttų leidėjai Mes, katalikai,b darbi yra iš jų tarpo. :. p../-,,. rišti,nnkaš I*- ttų leidėjai Mes, katalikai,;
ifcbur iš Kcwaticcs vieti- .* i.. .’l *; ,u„ _i^a,M,'‘’rsk‘'* »P‘»* turėtume to fakto neužmirš-1

ių lietuvių socialistų* 2Ui K* H tmit.K reikalu*, ti ir ateityje sukrusti veik-J
»»»« M "i“'-- *- K *^- t tad tfetad, MWW -į

tuų
kuopa nuims praneša, kad 
šaudę, bugus laažuyėkas ir 
kitų išdaužę NE JIE SO
CIALISTAI. *avo uukeiitėjii-ių 

Alcs iš savo pusės turime |j,.|„v

’!*. ^^*ryw** K. 1 tauški*. jr a|^,. iiįtiia. Kalis'*j»» ciaHstai daugiau žmonių su 
1 ,* ' ’r v’*’‘*“,s ^nprunni-fsavo šlamštais nebemulkin-

»»i< n- ir nu , i« j.n|| pr.M|,-.jIK knlliėtiTu. Tam mes turime kuo
br«>li n įpie I.. K. S|muiLi. :ti-ir.i<b> daugiausiai ir kuoplaciau-

»•. 1H«. KrikfttiMlite 
•t »Mk r. n.
dali. II.

.UlM-Tnap Lirtavi?

Lletuvli. Kai h* velov^H* tiahi|« umkvhhH^ 
ir i-atimiH Į—r «av» mokintln>, |«>r ro« a|-L 

| X*. ll.-L A Ik e. rr»iibaw.L.Ba. Šutai* J. Ha-
a.i:««uitė, .lud^- a|-lar. ..................... ....

V.% ,13|. *k Cra-btaaM.k-lM, ,alam£ J. Ita
aiiraaiti*. 4ali» II. .... ..................

So. 1 li-ų laikų traijelu,-. |h-u<l»itaa», dali* I, kie
tu j—*]**■ r—e u j—forais ••••«• •• •. • • «••«••••

Xh. I1.Hk Vaikų tvaitfl.lut.'-. Salta II, kieta 
fwi.« a|-U ........................

l*<LW»«kaat J— .laiį-l aal ♦»lu^aa

JU
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Ihiraj. Le«tę Reamf ir StatMa Raplaraa

CARR BROS. VVRECKING 00.
3093-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

uu*akvti savo skaitvtojams. „..e ti"'ri," I braJi.riuTr -H kh"H,i «« skleisti katalikiškus
• -• ’ • - n • r* li’tiivni lite,**- Man*„1111.* ir kritikuoti. Kai laikraščius.

kad kol ka.* nežino,m-, katra ,;,,i “
ė;a tiesą ar tu kc\vanicvi,i, ,..•*. ........ »*.j .*.„*., k. , j«.' uzkl.iu*,-
kurie .*<M-iuli*ttis įtaria ta,,..' .............. - ,. ,»•»"* ir kunka*. Matui.,įtaria
įlarln*, ar socialistų, kurie 
praneša, kad to nedarę. Mes 
manome, *kad kaltininkai 
greitai įmisirodys, nes val
dui, jų ieško ir turbut grei- 
t ii juos suras.

PITTSBURGH, PA.

tllleti lail,>»- l’otiilą.
Dorrisvilliotis.

NORWOOO, MASS.

Wm. Kulnis.

Saugiausia Banka Jūsų apylinkėj po Valstijos 
Priežiūra Sujungta su Chicago Clearing House 

Serurfty Bank of Chicago

i*u. kad nieko negali katuli 
k'lliL* |aakcllkll, nuleidę ||o 
*is nutilo.

Petru* Macilski*. 1<*> „h- 

tų seneli* padaiii.'i vo tris, 
• lailia*. 'šiib-'la kniiH-dija. | 
Poną* \|. b*. Tarabilda ka,

J*»..Ji|» ,\. I.. Ilieliu. I‘įl»-

kui buvo tautiški žai*lai.
Nors bedieviai norėjo ta. 

vakarą *uardyti, U-l jiems

Mtl-VJl r •i*. Corutr C.np*nt«r StreO.
I

SmoiH Snurity Buk of Cfiicųo
Mil*jukw ami We-t»rn Amata

• ’ i | I. |,nl i,ut>> K 4*. Iš r,l-«

t-

.l.-.l.< ia bu\o į<a-\i-ii,nuliui' 
lietimų >v. -Jurgi** b.izin
ėios. Tame |«ušvci,tuiimc 

{dalyvavo 13 draugijų ir šeši 
Imiuii. ls vietinių draug\s-Kugsėjo 17 d- . _

Viticciitu |K,rap. įvyko pra- ‘Alyvavo iš.«: Sv. J „r mpoisd-kč. 
kalms su dainomis. Kalis *'•• Kaivivi... Sv. Kazimeiro“

h. m. sv.

Ir I. ■ - .
Il\.i I Ht.
r* ' i <
••j- ji i ,

IL. >.. * • .

l.^.'fc.
• Imli.
u i I......

> u-i n 11 "ii l!u Itl •
•I i;

I "l ' tu
fal*.- ■* 3?

į’j.rti

tujas būvu iš Vbieagus, pū
na* X J. Sutkus.

Kuu. Vaišnorus atidary
dama* vakarų pasakė trum- 
|ų prakalbų. Vietinb lietu
vių ebons gražbi padaina- 
vo|mrą dainelių. l*b dainų 
imsirodė ant estradas p. 
Sutkus. Jb plačiai ir aiš
kiai kalbėjo apie katalikiš
kų spaudų. Pąlorė įsigyti 
non vienų gerų katalikiškų

Karabiėi*>, Nepcrslujunča** 
INigelbos Plutelės Švenčiau
sios ir lenkų draugystė 8v. 
Petru. Iš Būstinio Dr-stė 
II k K. Keistučio iš So. 
Bostono Sv. Petro ir Purl
io, Sv. Kazimiero D. K., Av. 
Jimhi Evangelisto Sablžiau- 
siiM Širdircs Viešpaties Jė- 
rans ir motenj dr-stė IJetn- 
vus Dukterų po gl«4ai Moti 
Dievo, iš t'nmbridge S v.

Vakaran ut*iln,ikę visi Im 
vo įūliuii užgam-diuti.

Svetis.

OOGKOAH 1L

i .»■
i .41-

i
•l

’l.
H.>!.!*• !•»

r.n.\-

bikraštį, kaip “Draug” Jtmzapu ir moterų drau-
Jo kalba susinu 

kasiems bbai patiko. Vist 
džiaugė* nuėji; į tokį *u*i-

gvstė Nekalto I*ras*lėjiijH» 
Panelė* ir Av. Jtn«apo iš 
Wc*t Liūtai. Oras tą diena

Rugsėjo Pi d. šių metų, 
Juozo Rungaiėio karėiaiuo- 
je stadpešė tncksikoitni. 
Ruugaiti* tairėju nmksiko- 
tiii* išvaryti, bet viena* jų 
smeigė Rungttičiui peiliu. 
Nugabenta* ligoiibiitiu ant 
rytojau* mirė.

Jthans Rungaitis Imvo 
įsimetę* tikėjimą ir dora:

jaunavįmIih buvo rinkimą, kur tukių įdoiniųbuvo gražu* žuinuės jau iš p,tiko moterį ir dvejetu vai-

Tūtai ....................................... tl^U.MClS
\T* t KOMI III.S.•'•r*«i mi*>*...................

*«,»<*« u4 l B-lofcM l-mlll. .................
Tim»

• • • •
A-taVšlcn.tal S31JUO1

Hr—rvr., Ta*.-. ..
lh~nubl l'n*lll*.|, ll-it 

X>4 lj*IIW'l ..............
IH,■!■■■(« l'B|>ata .... I>UM

T«al ......................................................
O»THK«S.

JA M C* & n»Ki:\X. Chaimas «( tbr HaarJ
J. C HAX*KX ....
A. K. SI'TKK .......
R. I. ,O:,l|IK>’»'ER 

i . PKTKUHOS ..
A. I. M . ..

• a • ♦ • a •

A. ». • AargATKR. 
I.ISTAV ,I.\MMAW.
J IMI;* u. FlIKiiAV, IK.

I.. I.

• '
ljl..-.l 
..II. t-M

♦M“ 1.1 M. 17 
4,1*7.00

1

ATSAKOMTBfci. *
• >|U. I, . ............

1 AM-pl-, a*4 t'Mtrlfca
t-r«tfrtw ..................... «»a

Titar Itap-mt. ............. t9?3^*LS>
ItamM IM-a-rt............ .. 34T.ZU4*

i,*sš3ia.«i
R.—-rve>l r.» Tur«.... Z.I7M3
I H. ui'dl i '.-.'*iiri i-nt

|

oinct-as.
JAM4> H P»R«IAX 
J. I. »,A\SKX ... 
R. I. KKnilKFFKa 
U IRTI\ J. ŪKAI* 
♦. W. .. .....................

.....
...•••■•.•.a.......

•••»••«»

l-fcaimaa «C tte 
.... I*M 
VU* IttaMrat 

.... l'a-fclrr 
Atat. VaaMrr

VL.■••••••••a * •• ~
>. • •••...••• AmI. I a—..A—l. Ca*fci<"f

IlIRB-mCH 04- UOTU KA\K* 
JAME* R. hOfi.U. ... Ckaimaa •( tlta

THOCVAU* JlHIVsoA. 
omo. r. rotn-KR.

J. C. »IAX»KX,

Sihl'-ju- abieju aBnkij Oi'iNizitus

MTASUKV S. W (I.KOMIAM, 
n M. J. w.vn*»>.
OTTO SCUCLZ

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



luikaliopi B.rrgiBa j>rl» camg dar- 
I—. |-r:r traioa >ifj',rao«, j-r» eteo- 
t. •• ». V...sukit* «*knnr|n c>lr*-u:

M K.r r,
XT1J Nj. Ilalolrd M.

Kcikuliitga mergina prie įm
inu darlm. Atsišaukite pas: 

A. lt JIMKYH Z,
Cfcir^ IU.I.J3J.J tStA ua|MUM|. Cliieago, III

> gggLT
DIENRAŠTISagoje Ynrrta 2721

OR. J. JONIKAITIS
■><n rrn. •*•*! * um. 

5U37 to. Mor<»a, ll. 
•JtUCAUO, 1LL.

ri-dnkto- i

Kainuoja tiktai *ato*a«e*«*e<tavteaa«e«e«ee>aseM4e«eM«a«e«e«4
? Oto2UUSiS VALSTf TĮSIUS SAIKAS B3IDBEPORTE.

: CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
* 1112 West 35th rt. netoli Morgan st Chicago, DL. ■T vietinis tesėjas lai

-' B^Egriiėjo bylą tnl*»* M 
Įlietų milžinus moteriškės. 
Ji buvo kaltinama už |«»v*»- 
gimų kąsnelio gėlomis** 
krautuvėje. Mike leistis* 
nelaimingoji iiH’teri'kė pri 
alpuliu**, kad ji v*»«ė tik «h*l 
t*«, kad |«ikliuli į kalėjimą, 
nes jokiu lėšų |*rag» veui 
imli |*n« ja nėra.

•vengta išsitarti. kini visos fsi prie karu didumo ir 
aukos eisis per Katldmiųjf'taisymo 
Kryžių, ltenr tokiais gnd- 
riais išvadžiojimais apie ki 
tn srovių fondus, apie jii ge I 

ib-žimis kapitalu*, Soeijalistų 
vadams isanksto nt|4 pri-: 
rengti visuomene, kad ji ne-J 
daug pfrisytų, jei knita soef- < 
jalMnon pn*ii»»rėtų aukas i 
priskirti ilsteli savotiškiems: 
tikslams.

Mudoai , Ičalhont iš vi-Lu 
matės. kad jiems ne rupi nu i 
kr-bfėjuMii broliu likimas. į

* Metams * ni padėtos piaifris. 
Darome paskolas, per- 
daodaiae aaaiaa ir le» 
Ina. Taipogi pardaoda.

I’nr>i<lipnia namas ant dvie

i
 jų Julių augant Vienas |*u

kitas ik Tai|s*gi įvesta* ga-
, zas ir maudyklės. Arti tri- 
jjų gntvekarių linijų ir ele-

trmeerijna pardavėju

ant pelno. Namas yra p# ao-
tueriu OMft Ijifayette avė. 

Atsišaukite pas savininkų
|mi nnnieriu: Iim7 Ijifnvette

VINCAM STANCIKAS. 
• ra mnsų įgaliotas agentas 
rinkti prenumeratų **Drao-- 
gni” ir priiminėti pili 
Cfciengojc ir npietmk< je. 

“DRAIKI” ADM

Tiktai ktripkitis ypa 
t t»ka i arba |**r laiškus 
Jonu 8. Calkooskk
Liet. skyriaus vedė-

25 sami prie vartų
inn prie “Imkų”
10 vyru prie rimento
2>> vvni namus statvti • * •
'■B vyru prie gatvių tai-v

Pnrsidnotb pieninis l*!x- 
iiis šit visais raitaisiais. 

1 lietuviu nytryvenl**} vieloj, *n 
Kopininkas priversiu* netrukus 
v,.u. ‘ apleisti l’biencn.
HIl'l Atsišaukite įos:

n.’, iiiisiiiiiai.’ski.
1 ’ -’I -ji \v. n h st.

Mv. Cecilijos draugija nu 
tarė savo ImIiii sarsimi 
eialistu laikraseiii.K*.-. Sar 
limta! negirdėta «animi.* 
Kaip i •mint i ns«-n i* ji i 
-va-M—iiieji i«»- dm U gijo 
-aliuviai. g.d» jo -ulikli 
m !; ti faoi'il*Jiatn t.- į 

bjauriai -u v uz -• - ->
•Ižioti i

•Ii nutarė pri'i'b it p*. 
l>:t-a!pinm •Imilgiju I.-**-*. .* 
maniškojo *u»ivi«*iujii:M 
k.id |»asi-kniingi.iH <iti pi i* 
ar»*ivy«kiij*o tabu. Ir t. 
nutari •Iniiigį j;i; i.

BUKsTFLIS
1 i\sOCIALISTŲ NORAI IK DARBAI TIESOS 
ŠVIESOJE. čia gyvais atsitikimais prirodyta, 
k«» la»ri socialistai, čia išvilkta aikštėn SOČIA 

LĮSTE SEKRETAI.
2 Į SOCIALISTŲ KOJŲ. Kas nori links

imi pasi-knitvnin. tep rka šitą ktiiugntę.
:: GI0RDAN0 BRUNO. Pidi* U-dievių kau- 

!<.. »i bedi. viii* ir jų vadus.

Oranžo* ’ Aihi,tu.

PRANEŠIMAI.Moliimua: an-i.-ki** ir ii*ioril 
fc >'1. . uri • . lrn.'ixv-.|>*li-«

I' • • PAVIEVfU ’.n \ i ua kiiing'b’ te-
» - •••'. i - 5 CENTUS. Ii ūda n m s VIENOS

PŲ3TrS ' ’ ' • " .:.ž;;,ii 100. gausi j... 2 cen
tru, « a ia'i 200, ui-i p.. 2 centu, im
damas ueuuižiaii 500, gausi po 1 centų.

Kas įsirvtų gaut i NE VIENOS BŲSIES, bet 
mdStnn iš trijų pimmjii rusiu kninguėių. tas už 
200 ktiinsneiu užmoka 5 doL, o už 800 tik 8 doL

PLATITYK1TE
I.KU, ..L-DRAUGĄI* apdumtos akį*, jie netyri** 

įr»H į loki»,w».ri hhb, kurie sarmat? dan*. •»
fB ne vien šv. Creilijns draugi 
S, jos sųiuiriauis, |n4 ir vi 
mudrunt imuns northsaidie. 
' etatusl irt u via ids. I’ndiai. 

šviesesnieji katalikai ir su 
sipratnseji šv. Ceeilip 

' ‘ - draugijos sąnariui, argi ju.- 
u leisti ilgai ant savo ',»raiob» 

tamsuoliams ir neišmanė 
B* Ibius, jtsliiiėti f Ar dar ii 
n gui leisite sau tokią šarma 
ji. tųdnrvti?
*»* Sv. Cecilijos Draugijos 

Prieteli«.

KI X. .1. kilai \M.\-
KAS.

.W N. Pora ot»
PALTTMORE. MD

MAUKIA

gali Ir ar«Mli»a.iM. -iMik ♦»
jrlga, kn-. turit* »*iu» iKO-lni, Ir 
r*'i<nn c*»t. t.J •Um-Mi* U 
■na i . taij. c-
rat. kaip ir . *U Jriga tu- 
r»f* *»* t*i|» «-l»»-t>, ka4
|nn>. . • tjlinn i. Ua Jm |«-
ta •’ ii. t... • i i » i:. i-MiTil-

grjid aioįrata* k<Mė>By<« 
tirt » Ir Irakab. kar*»j e'-ta le 
kt.« Mza.'« kr!,• batk<*taė*. Ka.« «t

g. m \i*tą. ta- 3 «l»4rri.' .
» -i-liun. ',3.| !•••( . j*l* IbUrnin !•:.«

*jtq« <Mi hM>»
I i, *•!,*.kari 4. 

n.. žmonijai BJAUJK1Ą vUKU’UA-
Ta kningelė yra didesnė. .Perkant PAVIE* 

NIU, ji tekaštimja tik 8 CENTUS. Imdamas 
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, sausi im. < CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi jw> 2 CENTU.

i b rb. KUNIGAMS ir AGENTAMS šia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gu ir Įdomių knbijmlin. PhsdsknMnkNe nžsisn- 
kyti! Piningu1* veikia užmokėti UŽSISAKANT..

Su vi<: ?< tai** reikalai- kreipkitės i('DRAU-

Oibaru Stati Buk ofCkicip
Gerai žinomas lietuvis su 

gera finansiška 
instrukcija

|tetM*dilittfs V. Vaiteknnas,
:ii:5» S. I’nioii avė. •hkir dir 
l*ei T;oij»xnn» Skyriuje Stato 
l'.nnk < 'l.ieavo ir rnpin.-i-. 
kad |Mlaiiaiuti l.i>:u\i;i" . 

I’.aa* Yailoloinn- v i:i g» 
ai l;il|w t’liieiltrie

1 • Mt i lt K
MX»rU»-iai «•*•!• • sm» utį
♦vi, .{ahar <• ir aus^ruo*. K»l 
a-. naw rt/a» iki taika
i..’ i ».«•• i'.i

Ujm Ir kaprizu
At.fara k^Mlicnit, n*.t>'|i>*ni.

>r taką**'*.
s. ookdos.

III. a Hrlatnt -t. Cktaa ’.m. 111.«•? i i « i V V 1 i
k'h»tf*rlau-ia. 
•T.,!-, a-l.-.t.

V*lkallrm a<*.gl-a paMa«-.*Ja 
lra,«-wn kni«il"t*.

r. k tumaus.

Paskolos dėl lietu 
vių Chieagoje

likit k . k lik iici it.
-iii \ nu-
Kimia’, ir 
*_:iiiizn**i m,

Pilna Atskaita StovioArkliu.. GALITE PASISKOLINTI

KASPAS STATE BANK
Chicago, IIIBlue Island Avė

i •!*• : .11 i I.; p t -m ir-
inu.miii.tai. .. I;,u,o nio -k*
l iti- tmi -m ii - lu.niiii «i«.|Mi-i 
'••ii i. •I:iu_. j-i ' i-i I ,i«.* uviai 
• ’.li’-’ i.ii. I’.il’ l •;> uiu.-ii ,i;ni

i-a nori jiems |Kttnniauti kitu 
geriausia.

$ tllNl.lNllt.llU 

i* nerijui 
sĮC».7*ai.!KX.4?tj vau i< >nu- pi t. i,:oiii im.- In

* budais kap-tM«rs pateisinti.
V Šia’iie susirinkime jutaiš 
nėjo. kad tliieagigi surijali* 
haius. ypatingai jų vrnlaue 

Į*yW«»kitojii rimtutis* ir teisini- 
gilti**. Kibi ėia im^Kteligti. 
save teisinti, o kitas sr»»v»*

^Jlpkaltinti. Pat i svarbiau 
•• priežastis- kaip sis su 

-»«liudija, kodėl jie 
išsimėtą iš ben 
ni yra ta. kad Kas m*ri gauti darltą. tun 

•os imskrbn- kreipties valstijiiiin darbo i 

•tikę |«ives- bitimn i “t'nskilled laiboi 
■ėdatio I.. Ikvpartiiient'*, -VJtt \V. M«m- 
|m*Iiio. •• v-»e ,-t^ k'ltie.igo. Visi dar— 

’.vviškoji” Imi duodami veltui. Ir ten 
^ ••ndaran- pasakoma, kiek kas kur gu

si prisę. Ii uždirbtu

M**. didinsime «iirb|inėm». 
fabrikam*. gele/.k**lią liurbi, 
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