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ti New Yorke 
nmnst racija.

VOKIEČIUS
MIESTO COMBLES DIE

NOS SUSKAITYTOS.

LONDONAS. Nors vokie
čiu policijos apylenkeje mie 
sto Combles buvo labai tvir
tos, bet vis gi francuzai nu
galėjo vokiečius ir užėmė jų 
apkasus. Vokiečiai priver
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de- į|NA, N0R| PASISKOLIN-’SERBAl VII VEJA VOKIE-

1MŽM0NIU SUAREŠ
TUOTA BERLYNE.

Tl 50,000,000 DOLERIŲ.

Pekinas, Kinija. Kinu fi- 
jitnnsų ministeris Cen-< ’hin- 
T«h» vardu •aidžios kreipės

ČIUS MAKEDONIJOJE.

PARYŽIUS. Oficialus ži- 
uii.s praueša, kad serbai |«t-

ŠAUKIA VOKIEČIUS Iš ' PRAŠALINO NUO VIETŲ. MUŠYS PRIE UPĖS 
UŽRUBEŽIOGINTITĖ- i ... . SOMMOS.

VYNĖS.
Lin Jonas. Šiomis dieno

mis iš austro-veliūru arini- Jau 24 valandas dūksta be 
jos lik., prašali-ii dar tri> jokio pertrūkio tūkstančiai

Amsterdaiųas. šiomis die- kunigaikščiai. kurie pildė anglu armatų. Jos sutrauk-

Londonas. Žinios is Švei-p,įe svetiniu valstijų, pra- 
••a rijos miesto Zuiielm skel-«;v,-l!llnas paskolinti 50.imhi.- 
bia. kad Berlyne šiomis din- daleriu.

sti buvo atsitraukti iki patj,u,,,š kurstymą prieš ka______________ _____

miesto. Arši kova prasidė. ANGLŲ LAIVAI BOMBAR-1’
jo priemiesčiuose.. Francu-
sai paimi i nelaisvę 3 afi-

Tno pačiu bitai genero
lu Foch nuo pietrytinis pa
eis apsupi dali miesto Com
bles. Čia paimta | nelaisvę 
40 kareivių.

U visko matyti, kad šis 
miestas greit turis patekti 
talkininkams.
Į žiaruvakarius nuo Com

bles angai atmušė atakas 
vokiečių ir užėmė dvi my
lias jų apkasų.

Oi prie Bancourt francu- 
sai išmušė vokiečius ii ket
virtos apsigynimo linijos. 
Gird, ten ypač skaudžiai nu 
kentėjo vokiečių artilerija.

mūšio laukan. .Tų tarpo ke
letas yra nepilnamečių.

AUSTRAI NETEKO

DAVO BULGARUOS PA-

sėkmingai knitjasi Makedo- 1 mmis /nkietijos iinporato- svarbias pareigas. Vienas tos kuone prie kita kitos.
iii joje su vokiečiais. Kaize- riu< Vilhelma' Ii išleido at prašalintųjų, kuiiigaik'ti< Per kiaura dieną ir naktį 
rio kariuomenė nuolat irau- si-aukimą i vokiečiu' gvvc- Imv.. vSiniukii \ii- ’cs ardo vokiečiu apkasus,
kia-i atgal. Serbai jau pri- minėjus ir/.nibežyje. kuria -irije- armijų- Italije- fn.ii Po tokio ilgo šaudymo rodos 

įėjo prie k’ebaiii. Serbu ka-iine kviečia ju..- grizli t.vy- I>ahar jn pa-kirta- Vien visi apkasai išardyti. Tuose 
iin.mcnės dvasia labai pa-nėn. : n..- m..k«l.> akademijos -J.. apkasuose rodos nebegali bu

kilusi. Visi kareiviai siti-, <> kmi-ulai < pa.-iiint iriai» bj'i. Antra', kiiiiiuaik-ii' tt nei vieno gyvo žmogaus.
kinę. kad jų tėvynė greit
bus išli 
jaus nasrų.

IMMUOtA iš
imu. !

iš pergalėto-
privalo sužinoti kiek yra v«>- Kandis iSteponas, pabirtas Tuomet anglų kariuome-
kieėių užmbežyje tinkamų 
Kareiviavimui.

VOKIEČIU SOBMARINAS 
NUSKANDINO LAIVį SU 

KAREIVIAIS.

T5 Šveicarijos miesto Zn- 
rielio pranešama ,kad aus- 
tro-vengrų armija daltarti- 
nėje karėje netekusi 2.500.- 
000 kareivių*. Čia drauge pū
kuojami netik užmušti, bet 
taipo gi ir sunkini sužeisti 
bei paimti j nelaisvę. Ko
voje su rusais austrai nete
kę 2,000.000 kareivių, kovo
je su italais — 215.000. ko
voje su serbais — 180.000, n 
likusiųjų su albanais ir juod 
kalniečiais.

Londonas. Šiomis dieno
mis gauta žinia, kad Angli
ji* kariški laivai lmmbnrda- 
vo vokiečių pozicijas prie 
Neolitui (rytuose nuo upės 
Stromy).

NEPASITENKINIMAS R0- 
SUOJ IR RUMUNUOJ.

RUMUNAI BĖGA 
BETVARKĖJ.

gloliėju Krokuvos mokslo {nei sukomanduota pulti j ap 
akademijos. Tretysis prašą-.kasusšturmu, 
lintųjų. kunigaikštis LeopelJ Visi tikėjos kad pirmoje* 

dns Ralvntor. buvo vyriau- iv antroje apkasų eitoje al
siu prižinrėtoju artilerijos.

0 IIA

ANGLAI LAIMĖJO MUŠI 
PRIE SOMMOS.

Londonas, Čia gauta ži- 
tikėjos nuo Rusijos. Dabar rumunų ir rusų a liniją. Ta „j„s prie S.m-

Kngsėjo 22 <1. |mi pietų at-, 
Musai labai daug vylės pa'»-itia žinia, kad vokiečių ge-

s i naudosią rumunais. <» ru
munai laitai daug pngelhtis

t lomias Von MakehZeli iipslt 
plaučiu užpuoliui! sumušęs

NUGALĖTI”...

RIAUŠĖS RUSU AR
MIJOJE.

valdžiai kam stojusi į kare. 
Visi mato. kad ir Rmiumiją 
gali sutijįt4**ia pati nelaime, 
kuri sutiko Serbiją ir Cer- 
nogoriją.

... x. ... Rusai taippat nepateiikin 
caro amu ta sunaikinti, i z- .. .. ,, , .? , . .. ti. nes jie turėjo dalia savt.

Paryžius. Vokiečiai sako, 
kad idant galutinai laimėti 
kam, tai pirmiausiai reikia

BERLYNAS. Čia gauta

Rumunija iMil-iame )»adėji-Į armija dalu r l»ėgn betvarkė ,|(os ||jM-s ridai sumušė 
me. biikrašėiai išmetinėja je. 4ę vejas bulgarai ir tnr vokiečius. Atimta nito jų 
valdžiai kam stojusi i kare. kai. .i..; ii,.;;;

FUSAIUŽPUOLĖ
VOKIEČIUS.

dvi apkasų liniji. 
Kova prie tvirtovė .Vien

bėgę anglų kareiviai teras 
tik sudraskytus vokiečių la
vonui. Tečiaus apsiriko.

Eina anglų armija, lygu 
‘koki jura siūbuoja. Vos tik 
anglai prisiartino prie apka
sų. kaip nepasipils juos 
tikra kulkų krinta ii vokie
čiu apkasų. Pirmoji AngJ- 
eila gulė lig vieno. Artinas 
antra, su antraja ta pati ne
laime. Eina treti, ketvirta

tat dabar jie mano atkreipti j 
svarbiausią domą rusu fron
tai). Taigi Kygns-Dvinsko 
fronte ir Yolynijoje neužil
go žada prasidėti kravinin-

\’.>l\nijuj didelė ru-ą ar
mija vakar užpiiulė vukie-’

. .. •' • eitis. \ okleeltt Imi jus per
sti i Itiiiiiiinija. O suiuazi-• . . , ‘• • ’auzii \ t-gi iicpasisi k..
mis s|M**kas. Galicijoj pnub- 
da nebesisekti.

nu

žinia iš Turkijos sostinės į giansieji mūšiai.
Konstantinopoliu, kad rusu » • •BERLYNAS. Vokiečių 

povandeninė laivė Viduržie aimi ji.j Kaukazu fronte šio- 
minėse jūrėse nuskandino ,„js .... . |„IVll UH
talkininkų laivą su karei
viais.

Laivas skendo 43 sekun
das.

VAKAR DYDISIS NEW 
YORKE STREIKAS DAR

Oatvcknrių darbininkai ix> 
veik vienbalsiai nutarė pra 
dėti streikų ateinančioje se- 
redoje. Žada streikuoti dau 
giau kaip milijonas darbiniu 
kų. Neiryorkiečiai dėlei Šio 
turės daug nemalonumų ir 
nuostolių.

Seredoje taipo gi žada bu

štas. Maišto priežastimi lm 
vusi stoka maisto. Keletą 
afieerių įniršę kareivini, sa
ko buk sušaudę.

VOKIEČIAI ŽUT-BUTPA-, 
ŠIRVĄ ATIMTI RYGą.

Prie Lucko, sakoma, kad 
buk vokiečiams pasisekę nu 

ęs niai galėti rusu. Į nelaisvę pa

Atėjiu { pa* 
geibų turkų pulkams vokie
čiai žada su visu smarkumu 
vėl pulti ant Rygos. “Ry
ga artimiausioje ateityje 
privalo boti vokiečių ran
kose!“ — šankia kaiserio 
generolai rytiniame fronte. 
Beje, eina gandas, buk Ry
gos frontan atvažiavęs Ir 
pats knnzeris.

kliuvo 750 rusų.

60,000 KAREIVIU 
PRIEŠ 6,000.

Tokio (Japonija). Keli 
tas (mrlnmento atstovų at
sisakė priimti garbės kry
žius už dalyvavimų muštuo
se prie Kiao-Can. Kaip ži
nome ten vokiečiai buvo nu
galėti ir išvyti iš tvirtovės. 
Porlamcnto atstovai atsisa
kydami priimti garbės ženk 
lūs, teisino savo pasielgimų 
tuorni, ksd ten tikro perga
lėjimo nebuvo, kadangi vo
kiečių buvo tik G,000, o jų 
japonų 00,000.

PROTESTAI DĖLEI BOM- 
SAR'JAVIMO VENCIJOS.

t. b, šit,.,i..,. Augiai stumia e»Ia« Galop suvirto lavonų 
vokiečių armiją Į 'iaurę nuo >r sužeistųjų tokios galybės,

________________ jog lavonai stati stovėjo vie
’ms į kitą atsirėmę. Vokie
čiu kulkasvaidžiai surengė 
anglams baisiausią skerdi- 
nę.

Galop visgi vokiečiai iš

ANGLAI MAŽAI TURI 
KARIUOMENĖS.

sai buvo atmušti. Vokie
čiams teko keletą kulkasvai
dzin ir 75«> rusą kareiviu. |u,,.į;,i Įsakyti . ........ .

---------------------- riipii'iirs. idant padauginti

UŽDRAUSTA IŠLEIDINĖTI .. . . . . . . . . .  u. . .
RUSIŠKAS LAIKRAŠTIS

Londonas. \ yriau.-j h. nu apkasų buvo išmušti. Apka 
yre tam liurą komisiją. Raj pateko anglams.

PARYŽUJE.

TALKININKAI SOMMOS
FRONTE PAĖMĖ NELAIS- 

BULGARAI RUSU VALDI- VĖN 55-80ū raiEČ|y-

.p-, i

Florencija (Italija). Kln 
, rciicijns universiteto italai,
kuldentai kreipės prie savoj Zurichas (Šveicarija). NINFII? VFBfMA Londonas. ori« iab\ žini,.
(draugų Kunt|iojc ir Aiucri- Kraneuzų vyriausybė uz-VtllClA UAl/Lu i .t ii '.i. .n mi.. Iii ,h.- t ,| 

*'il r.igsėj*. 18 d. fnii.-
SLUUlli * 'r mi'.lai S* .luiims fmn

j •• j ’ėm.* Į nelaisvę 55,Sitl

|koje, kviesdami juos prntes gynė tuliaii išleidinėti Parv- 
tuotl dėlei Itoinhardavimn žiuje rusišką dienraštį. 
Venecijos.

ORLAIVIS NIK 
POVANDENIĄ LAIĄ.

Berlynas. Rusų karino-j Voj.ilM.hl 
menė įžeiignsiį |{uniuuiją' 
vedėsi draug su savitu daug

REVOUUCUA GRAIKIJO
JE PLATINASI. i“einovnik»i.M Tie “činov-

Athenai. Visoje Graiki
joj** nepasiteiikininuis val- 

BKBELYNA& Ofloialės'diia dldiuasi. Visur sukili- 
žinios praneša, kad Adriati- nini, riaušės, nerimąstis.

nikai” turėjo tapti valdiniu 
knis atimtuose nuo bulgarų 
miestuose. Bet didelė dau
guma jų buvo išimtu į ne
laisvę. Sakoma, kad daliar

KUOGREICI AUSIAI 
RENGSIMĖS PRIE “UE 
TUVIŲ DIENOS!” ŪKO 
TIK & SAVAITES LAIKO. 
AR JAU SUTVERETB KO 
MITETĄ? RAŠYKITE

kns jūrėse austrų bydropla- Kreta sala pasiskelbė esanti bulgarai ven’ia juos šluoti Į LAIKRASCIUS KĄ NU 
nas uiiskandino franeuzų neprigiilmingn. Taip pat žn-*gatves tų pačių miestų, ku- VEIKET DELSI TOS DIE 
povandeninę laivę. 27 jnrei-jda pasielgti artimiausioje n- riuos jie buvo manę vaidyti. NOSĮ
viai liko išgelbėti. tęityje ir iktos salos. Likimo ironija!

t k. X J



“Ai kas naktį žiaurų,

‘Ausdinau* godas,
“Nutvriotos tėviškėlės
“Nykdama* verkiu.-

vertais savęs.
Atsiminkime, jog aut ne

apykantos tvirtų rūmų savo 
tėvynės ateičiai nepastaty
sime. Tinkamus ramus te
galėsime jsistatyti tik deda
mi pamatau visagalių meilų.

Pažvelgtume j kitas tau- 
Kiekvienas lietuvis, ki»-itas.

tikėjimu,

“* z

I

~r
1

DRAUGAS 1
ar talikiškaaias mokyklas, ver- “Kmj” (Galicijoje) piane-,,,..mis buvusiu* didelės riau 

sės. Gyventojai daužė krau 
tuvių įaugus. 39 riuuši n i li

ūties tuose inilziniskuose klik'3uioQišku 
Šermenyse ,ak\vci/dojc nas krikščioniška dora, einaičia tėvus leisti savo vaikus ša. kad praeitų žiemą rusai 
lių, našlaičių, raišų... prieš civilizaciją, trukdo prie bedieviu mokytojų ir tris savaites laikė ant

Ar gi gražu gmčities ko-j kultūros darbų, arba, kitaip visur, kur begalėdami varo 
kinis pamatais naujus na- sakant yra tikrais atbulei- bruka nesusipratusiems 
mus statysime, kuomet dar kinis. žmonėms savo bedevystę.

inuii dega. Per visus amžius katalikų j Kas Francijoj, tas pats mirė.
Tokioje svarbioj.- valau B? y čia rūpinos ir mokslu dedas ir Italijoj, o dar daug 

doje reikėtų mums imli ra- r daila. Viduriniais am- blogiau socialistų ir laisva- 
inesuiais, rimtesniais, labiau šiais, kada Bažnyčia nebuvo manių valdomoje ^rtugali 

persekiojama įvairių Ivai-joj.
resnių “pirmeivių,” ji pri-( Soicalistai yra liberalų ar 
steigė ir užlaikė tūkstančius ba laisvamanių vaikai. Ir 
mokyklų. GaroJngesaieji vieni ir kiti stengias paslėp- 
univertitetai kuo nevisi yra................
Įsteigt arba pačios Bažny- 
ibs arba jai raginant Tuo
se universitetuose mokinos 
? n ris laikais šimtai tukstan

ris sveikai pn»tanj«, miošir .!•»*, suprasdamos grvsian ištroškusių mokslo jau-1 privatiniu kiekvieno 4mjl- 
džiai jaučia ir kuriu kruti-įčių jų kūnui ir dvasini m- atkalčių. gaus dalyku. Tečiaus ir pa*
nėjo-plaka širdis m» iš ak- laimę metė barnius, liesuti- Įvairus atskalūnai atmetė t|s didesnieji jų vadai kaip 
mens, privalo suprasti ir at-i kimus. Visi sustojo pagel- ir pasmerkė dailų. Jų apgy- šitai Bebelis, karts nuo kar 
jausti svarbumą dabartinės1 b< t i tėvynei. Visi bendrai aė ir priglaudė Bažny- to lygu netyčioms prasita- 
va landos. Juk niekad nui- ginasi, m s vir-i* -m- m ndr.d ;ia. Bažnyčioje rado vietą na ir parodo ką jie mano
sų tėvynė gal nebuvo tokia- 2ręsia pražilti*. be5 uždarbi ir skaptoriai, ir aP^e tikėjimą. Jų nuomo- ||RA|ii| nilCII VADINA
nie pavojuj1*, kokiame ji ai Taip ir ims. lietuviai, pri .rvhitektai, ii* malioriai. Tai socializmas esąs bedieviž JAlUNAI ItUvĮI AAnlUU 
siilnrė daliui*. Niekad l.i«- valome .-Igiies. nims bent dalinai paaiški- kas ir nesutinkąs su tikėji-

MUSįĮ 
PAREIGA.

ti tikrąjĮ savo veidą. Soci
alistai taippat t—ir lais
vamaniai ar liberalai, skel
bia, buk jie nrafUia i tiki- 
jinsą, buk tikėjimu esąs

šalčio du vagomis su sužeis
tais kareiviais. Didesnė da 
lis tų nelaimingųjų žinoma

SUSUOS GYVENTOJAI 
NERIMĄSTAUJA.

Telegramos iš Svcdijia so
etinės Htoekbohno praneša, 
kad rato imperijoje labai ne 
taura. Visur juda, bunda,

IjsacoassBSOoao^aBsussciOToao’u
Jiuų pinigą turi būti padė
ti (eroje Magiojo valstijos 

banko je
kus policija suareštavusi. 
Skaičiuje suareštuotų be
rods, didesnė dalis yra mo
terų.

POVANDENINĖ LAIVĖ 
"BREMEN” UŽ 300 MV-1

J

5TSrir Tarkų. Antroji vo-
visur nejmsiteiddnimas. Tur kiečių povandeninė laivė
. . .. .. » __ ottM.utt.MO « Urvai ■*nlai,lriakestane revoliucija vis dar 
iH-ĮMtsiscka galutinai numal
šinti. Petrograde ir Mask
voje taipo gi nuolat riaušės.

Pict-rytinėee Rusijos gu
bernijose esąs badas, žirni
nei in i skurstų.

Breuien” tikrai atplaukia 
f Bar. Valstijas. Ji žada su
stoti ifeltiinorėje bei New 
Londaue, Conn. Vokietijos 
pasiuntinystėje gauta žinia, 
kad “Bremen” už tik trijų 
mylių nuo krašto. Tokino 
budu ji turi atplaukti šian
die!, rugsėjo 21 dienoj.

MENĖJEturai gal taip opini negrėsė I . ,.m tu.. >:■ • .1..■ .a delko puikiausiai pasta r-u taippat kaip ugnis su
klausymas būti nr ne ;,nt icU.n.1.1 nts|. i..n,u! nos yra bažnyčios, pui-vandeniu,
žemės skritulio, kaip jis T« i'žvi.-paimina musų n 1 vai paveikslai ar pui- Ką tie “pirmeiviai” ma-
gresia dabar. «ly-e lyIi. krikščioniška iiim t u.usios stovylos dažniau- u0 «pe tikėjimą, tai aiškiai- ir muuuai

Visa musu šalis nuo Bal mmširduinsK. mimima^! - pi yra bažnytiniai (religi- matyti is to, kaip jų vadai * hm virš *>0000 
.Vnkietiioi 1913 metais nu- ‘ s-‘ n“tijos jurin lig Vištyčio kai- u dėkinga l»n- iiii»iu< .iž • r-:o turinio). Vokietijoj 1913 metais nu

1111 suinindžiuota, išdeginta. ,a' Lietuva, o dėkingi mintis .iatalikų Bažnyčia rupi- jaunimą auklėti. Ten 
sunaikinta. Parako dmiu.i išbadėję fante ėjai. )3, pjatimi ir viršutinę kul ‘pirmeivis’ Jodl pataria jau 
debėsiai apgaubė ja iš visu ,;,i Linu- '""'M >vent..ji 1 a j; nuojat mokina, jog kovo^ su katalikų ti-l’ai ta nie

tesi rilis likimą' inir- Išeiga.pilsiu.

tusiai blaško j»»' ateiti le s 
pražūtas kiautu.

.lau t ri ti im tai Lietuvos 
z« iiu 'i 'iaie*ia iiiiuzmi kari .
kokios dar Įiasaulis tilto put
savo sutvėrimo neregėjo.
Kun»|Nis pcdnt&uft sugriovė! 
mintų turtingus intatns, iš-*

Kaz. Gineitis.

IDA G5
uuuhri I B

POLITIKA

SnMt Sterili link

3% *nt JusM POnOgS
Atdara Pan«d£li*i» ir Stintomis

Persiunčiame pinigus 
1 Europa Ir galima

rrjgRMBflEEr/'*'”* "^ * ** "ganu

KASPAR
STATE BANK

ro raniioM vautuos 
NAFITALtf tUNAUO

>ti

WUUaa Buptf — PirmlaiakM 
, — VltaPimlBiakao

,a.; ra.
v,so n

a

nė žmogų vaido »<:j>mu, atsisakyti nuo dog- 
,n v t-— -nru, tai yra nuo KristausluL.iu, rvuii i • *
Buznyci.'. su laikyties tik savo

Vokiški laikraščiai tvirti
na. kad Bukovinoje rusams

4,000 MYUy MOTORI
NIU DVIRAČIO.

Šiomis dienomis iš New
Yurko j Sun Diego motori

1900 BItae Islond Avė. 
Chicago, ID.

KURSAS RUSĮI 
RUBLIAUS.

niais dviračiais atvažiavo 
dvi seseri Buleli. Kelionė 
4JMM) mylių ilgumo liko at-

30JI00 DOLERIŲ KO VAI 
SU UODAIS.

A py leukėse (Juiney nuės
to vuldvba sekantiems mc-

i likta laike ,18 diei,.,. Važiu.. :umis korai JU 1J#ilk}.
K.........et U.,...unija ........ """"Z duleriu.

sutvertojo tikėjimo.'k:"'’‘s b‘^ininki.1ti- 1't’i.iį p > nie *■--U
“pirmeivis” Kari l’”*'^- 

? d:t skelbia kaikurias krij1/' |,lHi
o tingėjimą,"kurs tramdi Jonijos’dalis, kaipo labai >'■ "j “,Wi t"ou“:1 
;knitnĄ priskaito prie di- kenksmingas. "PinMiris” ',,,vu “mauna

•vi. p '.nie *T
amęP.ji’j, Bažny •• 

lai’,;ina žmogaus darbą,

' .llf? rubliu 
Si iv.

kurs;i.'lS
Vn išri

i tižiųjų nusidėjimų. K to Fidus stačiai ragina jauni
mą prie nepadorumo, o Ger-puskeiidusius soti-' Žodis “knltnra” įėjo ir aišku, jog taip veikdama 

nupeu kainimy,pavertė įpe-^musų krašte į madą—jį iš- Bažnyčia daug prisidėjo Lrnd PreLmitz griauja mo-
ieuiis kultūros žydiuius. i girsi ir nuo šviesuolio ir prie kultūros ižsiplatinimo. i *•*?■*$• ______

O milijomii žmonių nuliu-nuo prasčiokėlio. Nors taip ‘dusų priešai nuolat vain! jaunuomenė, priti-
dę slankioju tarp griuvėsių,-dažnai jį vartojama, tečiaus l>;a, buk katalikai maišą ti klausiusi tokių pirmeiviš- 
slajistosi diioliėsc, griovitio- labai retai tesuprantama, !•”* imą su politika, buk nau- kų mokslų nustoja tikėji-
se. kas tai yra kultūra. 'to asi tikėjimu savo politi- mo j1* ištvnksta, nėra ko nei

.Visur kai»ni, kr\ži liai, Kultūra yra tas pats ką 1a varyti. Anot jų dėl poli- 11 -sistebėti.
visur tcskaiuba: “Amžinų eiuiii.aei.a gutyueign plu t ė os ginu ir dmodžin žino- Dėlto mun, žmonių jn®

Genėje žodžio prasmėje, i fenž. skaityti, “pinnehiš- priedomė nnaikratyti nuo " 

ir jau mm “len snut- Kultūra yra dvejopa: vidu-.Hu aroa bedieviškus ras- 10 suauauno oei nerangumo,
dteii auksinių javų dirvų,'jjnė jr viršutinė. Vidujinė ts:. Kad tai jrra netiesa, taiir su pagalvoti, kur
išnyko daug meiliai šlaiiuin- j^oitura vadinama visa tai, luto ii* kūdikis. laisvamanių ir so
čių miškų, suardyti rūtų kas patobulina žmogaus du- Gyvendami šitokiose ap. cialistų raštai, kurie taip

34 centai-
Dabar gi rusų pinigai vėl 
nuslūgo ir ui raUj jan tebe
mokamu 31 % centai.

EMIGRACIJA Iš MEK- NAŠLAITIS ANT M0TI‘
n. į N0S KAP°i

< VBNrlwm?law/*

darželiai... O ji* pats šia. Tokiais dūšios tobulin- 1 . cybėsc, mes Lietuvoj kad kovoja su tikėjimu
Jis pats tapo auka baisių-'tojais yra tikėjimas, dora, i’ norėtumėme, jokios poli dora ir rūpinas apdumti 

.jų >k« rd\iiių. Jis žuvo Inu nieksiąs, daito ir tt. Viršų- t i cs varyti negalėtumėme, ueaisipratimu žmoni, akie. 
žinia p* i(liut;i' kardu tr«*d tipe kultūra yra tai, kas pa-Visa mujų politika, tikroje
tikru >a\t. bruli". žuvų bei lengvina žmogui kūno gyve- t> žodžio prasmėje, pasiro- 
z.i'ia imu b.ulu. m s \i'ką Rimą, kaip šitai visokie is 10 nebent tiktai per rinki- 
nuu ju ati iin-, žuvo bei žų>ta radimai, mašinos, viešoji 1 s atstovų i durną. Tiems 
nuo ligų, šalčiu, nes jau tu- tvarka ir t.t. .. n rinkimams pasibaigus,
ti metai ji vargina karė. Vidujine kultūra yra pa- paprastai pasibaigia ir poli- 

DabariinĮ Lietuvos stmi nr.i’tu viršutinės. Ji ištobu- t ka.
galima lyjnii su PalcMinu> lira pati žmogų. Ne viršų Jei draudžiama žmonėms 
likimu pi!< ' daug 'imiu m< tu ?s, bet vidujiu’s kultūros skutyli ’ pnnurViškucsius” 
iu. Kaip anų..imt žądai K ie: kojimas atvedė prie ka . iai bedieviškus rastus, tai 
1‘alc'tmus. taip dabar utii'U tulikų tikėjimo garsiausius daroma ne uei politikos, Uk 
tania pasijuto išgilini i' n - dabarties rašytojus bei mok velto, kad tie pirmeivių ras- 
vu lopšio, k. ucia kuki. 'kur sliuinkus. Is daugelio tų at u. uzsipuldiuėju ant Bazny 
dus. ligas... sivertėlių priminsiu

Pagclbus 'iniidii

TIŠKUMAS.

Emigracija iš Meksikos 
kas met žymiai didėja; Per
nai is Meksikos išvažiavo 
KM),UOO žmonių. Šįmet ina- 
nunuų kad šis skaičius padi
dės iki 225,000.

Pats Austru-Vengrijos so 
stu įpėdinis paaukavo karės 
reikalams 30 jnidų varinių

gius.

ČEKIJOJE TVANAS.

NORIMA AMERIKOJE 
ĮSTEETI RUSĮI UNI

VERSITETU

Telegramos iš Berlyno pra i 
nešu, kad Čekijoje vanduo 
užliejo visa apylinkę lloiin- 

pvald. Nuostoliai nepapms 
[tai dideli. Ynilduo užliejo

• 1 daug sodžių, miestelių, su-
^ilTi|OSi naikini tiltus, suardė gele- 

_______ 1 zuikelius, (lyvcutojai, nesu-

PERSAI DARBININKAI

Amerikos rusų laikraščiai 
dalia r nuolat svarsto suma
nymų, kad įsteigus Anicri-

Vienos varginingas našlai
tis uuėjo aut kapo nesenai rni- 
rusios savo motinos ir goiKoi 
verkė. Neapsakomai nuliū
dęs gailiais žodžiais dejavo: 
jau nebturiu savo brangiau
sios motinėlės. Tos rankos, 
kurios mane uešiojo, jau šal
tos, nebmatau saldaus jos 
veido, negirdžiu grožių ir nnu 
dingi; jos pamokinimų. Jau 
nieks manęs taip nebemyli ir 
nemylės, kaip mylėjo mane 
mano motušėlė. Ji dėl ma
nęs dirlsi vargo, nepaisyda
ma savo senatvės, ji mane 
į m n loki u< luvo jausmingais žo-

įvairios
koje liaudies universitetą. p«-«“i». kaip turiu hraiurinti 

_______________ J šventą Katalikų tikėjimą ir

UŽGYNĖ DAŽYTI VEIDUS '“"k'li m'"'savu tėvynę ir prigimtą lietu
vių kuilių. Ali! liudnu ir skau 
du nebturėti mielos močiutės 
ir būti našlaičiu apleistu 

Taip skundėsi varguolis na
šlutis ir karčiomis ašaromis

‘ laistė įimti liūs kapą. Staiga
l'iiilndi'ipiiijujc telelouų pamatė prieš save angelą.

SU PUDRA IR NEŠIOTI 
TRUMPUS SIJONUS.

votiai.
Be tu vanduo nuplov

, . garsias visame įiasauivj šli-
liu'ii vvriausyoė nutarė 1 ... , ... , .. ,,luotu stiklo labukas.

labukus atsi

RUSIJOJE. e 1

ai nuncijus tanrikus atsiga
beni ,t.»o, griauja tikėjimą, tvir- briiti ja įsų darbininkų. Jie, 

•ra<o Brunetiere, Bourget, Cop- ia žmones ir tokiu budu girdi. g< riau dirbą negu ki-
Lietuva vii-u civilizuoto pa- poe, Joergeiuen ii’ kitus, .veda ir musų tautą į prašu- nivėiai. 
saulių. Nuo vidujinės kultūros vimą.

<> ypač |Kigelbus ji prašo virstutinioji savo svarbą įgi Nors hisvamaniai su so- 
rato musų, nuo savu šunų. ja Be jos anot profe-cialistais tokius griaudingus

Bet išbatlėjusi Tauta iie- soriaus Eucken, viršutinė 
tik prašo durnius kųatrio, ne kultūra neturi nei vertės, 
tik prie centu tęsiu rankas. Be vidujinės kultūros žmo-

Ne!
Ji* dar prašo uuo musų'gyventi, 

vienyk>«, prašo tikra pusi* 1 Visulabiausia ištobulina 
šventiniu, i žmogų krikžčioniAkas tikė

simai. palinukytė ginei- jimas ir krikžčioniika dora.

UNIVERSITETAS
MINSKE.

Minsko miesto vuldvba

pamokslus nuolat sako ka
talikams, kad nereikia mai
šyti tikėjimo su politika, te 

nes negalėtų draugijoj nei čnus patįs gavę kokioje ža- kreipės prie Rusijos švieti- 
įyjQ viršų, savo veikimą ir nio miuisterio su prašymu 
pradeda nuo kišimo savo poi įsteigti Minske universitetų, 
litikos į tikėjimo dalykus. ;8is universitetus “tunura- 

xAtsiminkime tik bentlų” ir Lietuvos kraštui, jei-
tiu,' _ šankia Tėvynės šir- Delto tikėjimas ir dora yra Franciją, kur laisvamaniai tfu, žiimnui, Lietuva vėl įmi-
di.« —- Broliui privalo brolis-i pamatu vidujinės kultūros, su socialistais besikiždami į tektų rusams, 
kai gyventi, privuk mylėti'• Tikėjimą ir dorą skelbia tikėjimo dalykus, uždarė
vi'-ns kitą!

Ir tikini

katalikų Bažnyčia. Dėlto ir vienuolynus, atėmė katalikų NFITIKfTIKI DAlYKil
..........................laisvamaniai su socialistais, bažnyčias ir bažnytinius' -
Argi gražu gin kurie kovoja su Bažnyčia ir daiktui, baigia smaugti ka-

VOKIETIJOJ DŽ6INTA 
VAŽINĖTOS 6E1E- 

ŽINKEUAE.

Kai kuriam laikui vokie
čių vyriausybė užgynė ra
miems gyventojams važiuė- 
ties geležinkeliais, kurie da
bar nuolat gabena kariuo
menę iš Belgijos Balkanų
froutan. ** M .

RIAUŠĖS HAMBURGE
Telegramas iš Hamburgo 

Lenkiškas laikraštis praneša, kad teu šiomis die

bendrovė užgynė tclciouist-, kuris vienu ranka rudė j dali
jamus nešioti trumpus sijo-!gų. kitrijc laikė parašą. “Ma
nus ir dūžy t i veidus su pud-;i'iju Karalienė Dangaus, gai
la. Tos, kurios išsipudria-įb’stinguji uušuliėių motinu”, 
vnsios bei su trumpais sijo-|T>e aižiai tuojau palinksiui- 
nuis siunčiu numn nusiiiiuz- < nubudusio varguoliu sie- 
g»»ti ir užsivilkti padaręs- nusišluostė akis, susėiuė
uius rubus. BravoJ!!

PERSEKIOJIMAi KATAU- 
KĮIR Ii

Misijų laikraščiai prane
ša, kad Kinuose laike perse
kiojimų krikščionių žuvo 
virš 30,000 žmonių. Dabar 
(icraekiojimai tur*but bus 
sustabdai, nes Kinų presi-
dentas yra krikščionis (ka- kė prie suvęs. 
tulikas).

raukas ir atsiklaupęs liuks- 
nūn metue*.. iMuigisKojt 
tina, Ta man likai dabar 
tina. Tave visados mylėsią. 
Marija! dangaus ir žemės 
Karalienė, neapleisi manęs 
varguolio, buk nuo šio laiko 
Tu mano motina.

Taip meldėsi jaunikaitis ir 
aurirno jo siela. Jaunikaitis 
nebuvo turtingus, liet, visu 
kuo pasitenkindavo, buvo do
ras, geras ir meilus, savo 
švelnumu visus traukte trau-

> * Lieisros Peikia.

K



DRAUGAS

Iš Lietuvių Gy
venimo Ame-

Kulbes visiems žinomus du Reikalingi agentai visuo 
j.lentas Li»yole> universitetu se lietuviu kolonijose, rink 
p. Al. Ifaėkns. Jis via didc- tl “Draugui” prerumarata '

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

seeMamc

p. ai. įcuekus. uis yra unie u “Draugui” prerumaratą 
lis socializmo žinovas, užtai ir paskelbimus. Del išlygų

| socialistai bijo jo, kaip vėl--ir informacijų rašykite i 
uitis šventintų vandenį. “Draugo” Adm.

.Musu “socialistams” ne- 
įsiseka. Abudu vyriausi jn

“Reikalinga.- v. . goiiinili

ŠELPKITE LIETUVA.

Aš Bari to ra Norcikienė pa- 
laupo posuino I.. Mun

ką*. kuris turi gerų balsų ir I keviėiaus, paeina iš Kauno gu-Į 
imli niukinti bažnytinį elio- 1 oerii.j -s, Telšių pavieto, T /e
ra ibi miestelio ir parapijos.

ROSELAND, IL

“generolaibuvo j šaltąją 
patubdyti, kur turėjo “ut- 
pakutavoti” už savo ilgus 
pirštelius...

Reporteris

E įsi e G. Makar
•LUIuvaUi Piano 

Mokytoja

i Del platesnių /.bliu kreip ; melai Amerikoje. I'irmiaus

.ggnnTTTT zuiniu

Chicagos Strytkariu 
Transportacija

ties pas:
Kl N. R. E. š ATKUS.

117 Ištekau amui a ve.. 
Dl’RYEA. I’A.

I g) veliu t '•dragoje. At.-i~.iuki j 
• ■ .-••kaili’iii atle.-u :

Bark Norcikienė,
Į|5ll4 So. 4stli l'l., Cicero, III.

Rugsėjo 15 <L tapo palai
dotas ant šv. Kasimiem ka
pinių Antanas Slivskis. 
Prieš pat mirtį prisirašė 
prie Visų Šventų parapijos, 
nes kitaip nebūtų turėjęs 
teisės naudotis bažnytinių

WAIIKE6AN, LL

Prie aukų Vilčiai
Aukos, kurias *:Wauke- i

}mturnaviinų numirus. Kliu
kina ligos prispaustas di-.j^,, katalikiškam laikraš- 
džiai gailėjosi, kad ueprigu-' •h|i -vilčiai,” jau laivu pu- 
lėjo prie parapijos, nors bu .,arsillt.ls “Jirauge.” Taij>- 
vo katalikas. Moterįs pusi- l>nt hl,v„ pagarsi„tj į,- Maui 
liko didžiūną* skurdo. Negu- |H.S|,iųj,| aukautojų vardai. 
Įėjo dalyvauti s^vo vyru Ser |’iirp ja buvo praleista* vie- 
menyse, nes pati tų rytų, kr1,,,, aukautojo vardus. Tuo 
da vyras mirė, susilaukė ku vrn kl|11 Žukauskas. Au- 
dikio„. kaudamas 5 dol. jis prašė jo

Rugsėjo 1G d. apkriksty- vardo ncgarsinti, o aukų pti 
ta tapo p. J. I’etreikio dūk* (Į, tį prie lieudros sumos, 
relė viirdti Juozapa Ibuniec- |’tjp įr padariau. Dabargi 
le. Rūmais buvo Juozapas -n žinojau, kad gerb. aukaii- 
Bužiuskis ir Domicėlė ,,.jo noras persimainė. jog 
1 h’Utigeliciiė. jis nepatenkintas tuo. kad

Rugsėjo 17 «l. p. Albim j,, vardo nepagarsiutu. Tai 
Kudabos dukrele apkriksty- <pžinojęs. noriai paskelbiu 
ta vardu Apolonija. Ku visuomenei, kad tuo-e 4G 
niiiis buvo Albinas Nto-iu ,į ,j j,. - vent.. kurie -urink- 
iias ir Adelė Kudaba it ė. K;
ziuiicro Vanago gi tunelis (>;ujngaif 
1:i|m upkrištytas vaidu Ka ,xįx,,. 

žirnienis. Kuinais buvo Ado 
mus Janulaitis ir Agota 
Norkienė.

Rugsėjo 18 d. apkrikšty
tas tapo sūnelis a. a. A. Sliv 
skio vardu Antuiuis. Ku-i

gan e praėjusių žiemų rm-

4S1S Si. VmN CRKASO.

Masas asas i
“DBAVOO»•

ryto M • raL

Suvalkijos

Zemlapis
Gaunamas

“DRAUGO” KMYGYfiE 
Kama su pasiuntimu 

$1.00
į
s

2

nuii* buvo Juozapa* T?un- 
staitis ir Katrvna Brizgie-
ne.

'.Va.iikegau’e 5 doleriai i.
yra kun. Zaikau c^tasa^esa t * <••{■♦ 

Maliauskis. į DIENRAŠTIS

ItUV.VALSTUyPHEKY- i

BOS LAIVYNAS.
Dalgir Suvienytų Valsti

jų prekybos laivynas turi 3. 
135 laivų, kuriu įtalpa šie-i 
<:a 2.1144.470 toliu. Prie* ku- ,

Krikštą visiems suteikė rę laivų buvo 700 mažiau, 
kun. P. Lapelis. Visų Svon-J 

tų Įturapijo* klelmna*.
Reporteris.

r-

HARTFORD, CONN.

Rūgs. 17 «!.. š. m. I.. Vyėii 
G kuopa laikė susirinkimų.

Kalls ta.-i apie įsteigimą v: 
karinių kursų. Tas sumani 
aias atidėtas. Baluli* mažai 
laiko, reikia prisirengti pri< 
A. I.. Dienos. Nutarta su
daryti bvnų iš L. Vyčių G kp. 
sąnarių. Tam įvykdiuti iš
rinkta pp. A. Pnteekas ir A. 
Kučas.

Pasibaigus -u-irilikimui ten 
pat buvo diliuos ir prakalbo.-. 
Pirmiaii.-ia šv. Ceeiijlos vlio
t.'s padainavo l„ Vyčių ibiu
na. Po tam p. K. Pūkštą-
kalbėjo apie vyčius, jų tik.-lą. * • • .apie socialistų ištvirkimą.

Choras padainavo “Lietu 
va. Tėvynė musų”.

Prugramui užsilmigua 
buvo lietuviški žaidimui.

Kus tik atsilankė, tus džiūti 
gėsi. Hartfurdieėiui taria u- 
čių |g K. Pukštui. už jo pra
kalbi}.

.1.

dar

k ROSELAND, ILL

Kainuoja tikteu

$3.00
Metams

*♦.* S- * *2—*

"Draugo"
SPAUSTUVE

Atlieka visokius spaudos

KAISTAI:

Konstitucijas, Tikictus, Uikvittimus Tlakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbų atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
UŽ PRIEINAMI KAINĄ

Su visais reikštais kreipkite* sekant e adresu:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street CHICAGO, ILL. •s*.

Nepaprasta Progo 
Pasipelnyti

Dauguma dejuoja dėlei bedarbės. Jums neateina 
j galvų, kad gnhma gerai )»usipinigauti prie visuome
nei naudingo ir prakilnaus darbo. But.uit platinant 
lietuvių katalikų <lienrnštj “Draugą”. f’ia liaudės 
apšvietimo pasidarbuosi ir iš nuošimčių sau nemažų 
uždarbį turėtu.

Norėdama* tapti “Draugo” platintoju, dėl su
žinojimo išlygų kreipkies sekančiu mlresc:

DRAUGAS PUB. CO. 
1800VV.46 St: Chicago, III.

♦ e ♦ t ♦ e-e t

“EŽYS ” t®
Jei pats siig-bi — j ••Ežį” ra.-; k.
Nori sveiko juoko.' prie ••Ežio“ cik. 
I’a/.ii.k pirmų “Ežį”, ir tuokart peik.

a

••E2YS“ nn iie-iiiis juoku laikraštis, 
ą, ::a. m ibieėius. lygiai Britanijos lietuvius.
-c rt-ę ir gau-i {tn.-ižiiirėjimui numerį u/dyką. o kai pa 
4‘ luati-i. tai vi

bado lygiai
Atsiųsk ad- K

♦

“Ežį
* 75 eelit i. pu trečiui 4<» C

» orderiai*.
V/
»v

A.lri

.-kaitysi.
pinigai

‘EŽYS n

Kaina metams
siutieiaiin inotiev*

: 213 SUtiM ImA, tylėta* Sintis ScKImA į

------------------------------------- ---------------------------------------- {

1 a*

Musų upivliukė* socialis
tai laimi sųsiruiiiiię, mat jie 
linginio, kud vyčiui rengia 
prakallms. Pra ka Ilsis žada 
įvykti suimtoje, rugsėjo 3Blg

Jei Trokšti Apšvietus
Ir aveiko maisto pavo protui, Ui įkaityk dvi- 

lavaitiiiį iMurtrootų jaunimo UkraM)

“ VYTĮ ”
“VTTIS” yra viaaatiaia Ir plnaatlala Jaaauaa lalkraAia Aaa- 

rikoja.
“VYTYJE" talpa grriaual raitai Mtep jaaap niytajv, litera;* 

ir atvdaat*.
“VYTYJE" rasi tisui i * lt Aaerlkea tai U-U ras jaaaaomcaėa 

(yTeaiaa.
“VYTIS" M.ltiamaa taatilkaja-katatiUAkoje deMtaJa. 
“VYT|" Mdti* Uataaaa Vyti* ergaaiaaelja.

MaUaa “Vytis" kaiaoja 11.50, paminai TSs. U Vyti* 
argaaitaeljM šeriama “Vytto" aiaatlaaaa at ntaeelaee 
aMkaatla.
PrUlųsk uio šatrai* ir at te. krano* t*akl*li, a rUo, 
aumarį paiiurrjitaul |>ri*l*alaa raitai. Visais reikalais 
kreipkite* Mas astrais:

“VYTIS”
1800 W. 46th Street Chicago, III.

d. Bin. Struiiiiių MVC^ulu<‘J*iBBBB*v***Bas«a*asa*aaaBs*a aaeaeasaesaeavBtsieaaaesas

Skaitykite ir Platinkite

LIETUVIU BALSĄ
LIETUVIŲ BALSAS rupiiuiai žūtbūt lie

tuvių tauto* sąmonę ir stiprinu jų dvasią, kad kan
triai lauktų karo pabaigus.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesti* ir to- 
bulinties: ji* ragina tautiečiu* šiuo ištrėmimo metu 
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
gu, o nvsigubenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
na musų tautų.

LIETUVI!,' BAL8O didžiausia* troškimas
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynė* meilės 
juostu ir paruošti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik 
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, 
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų dirvonais, 
prirousta duobių ir griovių, laukia atmina ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skii.yse 
kuopigiau.-ia kaina skelbimu* • ieškojimus, grąžina 
tėvam* vaikus, vaikams tėvus, padedu 1 u.-ti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažj tanius.

LIETUVIŲ BALSU kainaatusijoje metams 
j ib; U mėnesiams 3 iii. DU kap; G mėnesiams (pu
sei metu) 2rb. G» kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap; 
vienam mėnesiui V> kap. Užsieniuose metam* 9 rub ; 

’J mėnesiams G rb. S0 kap.; G mėnesiams (pusmečiui) 
4 rub. G0 kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; 1 mėnesiui 
SO kap. Skyrium numeris 5 centai.

I.š Amerikos pinigus, laiškas gauname. Siun
tinėti “Liet Balsą” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant pusią į >į į keturias skiltis) prieš 
tekstą — 60 kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgė
liams, ieškantiems giminių arba darbo petito eilutė 
po teksto —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių 
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Adresai:

LIETUVIU BALSAS

Petrograd, Baskov per. 29
RUSSIA

Cyvybe- pilni ( liieagos gyventojai ir to
limesnių vietų, kad patsai miestą* yra išleidę* 
imliomis doleriu dėl mierio aprūpinimui žmo
nių. alM-lnui su daugeliu stels-tininusių ir atsa
kančia progų už dykų studijunt, gamtų, dailų 
ir mokslų.

Del pavyzdžio, Lincolii |Kirke, Kiautinėje 
dalyje miesto, yru pažymėtinas raukius lauki
nių „y v ulių. paukščių ir kirmėln; Viena* ii 
didžiausių Zcoh gišk'i daržų pasuiiyj*. ir tame 
pačiame parke yru per lankus |>eržiiicėjimui ir 
per pilim Akademija mokslo, kur gali studi
juoti iš raukiau.- šimtų skirtingų paukš^'-ių ir 
gyvulių. Akademija jungia su viešomis mo
kyklomis gamtos studijavime ir ten yra lek
cijų kuisai dėl tų. kurie nori žengti prie ap
švietus. Akademija atdara nuo !> vai. iš ryto iki 
.*» vai. |*o pietų paprastomis dienomis ir nuo 1 
vai. iki .*» vai. p«,pietų iiodėlioiuis, L«* jokio 
1 Žatlgi»s' Iii'»ke-č|•».

Ei.l.l iiiiiz.ėju.- gimto.- is orij« s yra Jnek- 
soii parke. Pietinėje dalyje miesto. čia dau
giau nei sG.immi.ishi iš|ei>ta surinkimui steljėti- 
uiau-ių liekanų iš v i-o pasaulio, kurie visai ar
ti jungia prie žmogaus kilmė- istorijos; žemė 
ir visokio- rūšies gyvulių ir augmenų aut jos 
• -ančių. Ap-ilaukyma.- tokiame uiuz.ėjuje. yra 
np.-išv ietimas pa> iani per save. laii.-va įžanga 
siibatoiuis ii įiedėlioim- tarpe vai. iš rytu ir 4 
vai. po pieta.

Bailos ui-titula- aut ez.eio krašto, turįs 
gražiausių paveiksiu ir rinkinį slovylų, kuriuo.- 
gali matyli ir |m ržiurėti už dyką so rodomi* ir 
-ilbatoiui- nuo U vai. 1- ryto iki G vai. po pietų 
ir ued. Idieiiiai.- nuo I2:|."» po pietų iki 1U vai. 
v akai o.

\ i-o- -1 •- 
••••ritus gntvekacu 
linija !»• kalanti 
CId.ago”. 1’ža.l
kalavimų, • • biH i.-sdųistn.

CHICAGO SURFACE LINES.
804 BORLAND BUILD1NG.

s • i

salima pa-n-kti už penkis 
tižmokeHiiti. \ ii-utinių karų 

i'oldci i«i ••Kaip pamatyti 
■ -u«»kib- vaid kaiįio rei

Moksleivis
kinetikos Lietuviu lt. K. Moksleivių Susiv. 

OltC.tNAS
Vienatims mėnesinis lietuvių moksleivių laikraitie. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 e. 

Užsisakyk tuojaus:

“Mokslams”
43 CTitpel St. WeitK«M, Hi

LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
1. .* mokvk. 4 kay(‘.(*r* pMvIrUn'.-t Cki n.’t Aikuliocciijm 

l’i- ,p įiaitt V k\k"| P-.c/ ir > KomiMjet.l
N". T :T. I.i. 'ai.- Šutais*' Praaas, Trumpas

1.1,-i'ivn. |.i.,nj.., v.i.|>>v 1,. imk.- ma/teme
ii i>ttauuiKu«*m«, II .' 1 i«l. . . ,

...
\o. Mali - .. I«|. ri.-..u., ir J-tatvma,

T.u.. t.un. I». lt .1 • t,.. -Ui-, v • rt- Kalį I m* 
L'in V. 't ■•..»> •, Ir.li II m. K. K.1. buski*. Si, 
|*avt'il>-l i, į . .-p.! ta kiilyt{ .1. Za*a*Ukiu l'»"5 
ui. I. i l- . I»» l.i.< | BĮ-lari. , \i-.i
—pu -. ..... .

Tr. |.
I I. K i* t«j

\:il|l.> |-ta-
SI ‘Al

S.i. I 1 •. KiiiIn Vt. l -I., KutvLi/ui.i-.
J

l*n*al
L i. I', lt. S, l.įtinu-, »l iii- 1.itl.ii-Bilui. •

Utį . lai, .li..L. I .4 S| I.IIIII4 .............................................................15
i1 > .. II1 . Kr.'-, i'.'i M*.'. .!<• K •• I ..riti-. Sutal-

k tl. I*, it, -. :ilii ... i*lu> tuo v!..K., i-gttl,li)«,
•III. mink-taU tirui.. • ii|-l.................................... SS

V«. IL'*, Triiuir-n !.!■•♦ niu kalbi** Gramatika. Su
Iii.. M'ik\l'itK .iittt.. l•tlUlij<>aaiti-, Mfiiutiriii
l.irtu virt Kalbat \:t Inv'li- tinku- itiok, klu*o 
ir j utį, iu- ,,rr ».iv, mukiuti< -, į«»| , ru- ap I. JW 

Nu. ll.l.i. A lt. V. Pra.Uianiak«Ua. Šutai.’ .1. Da
rni ’.iaitl-, tirui,* . np'lnr 

ll.t I. Sk.iit* nu* rr:ii|z.isni<'k'iii>, -iitniv' J. Da-
ui 11* * tiui t m, tlali* II, •••• .J.i

Nu. HSI. Vaiku i\ itiįir lut.. llrnUoriaut*, dali- I, kle
bi |"'i*trua it -I it u'« ...... ., .... ,

v*. ll.”i. Vuikii ai*l*lut,',
I-'••• #1-1..............

<

Šalia H, kieto po-
*^^L* • •*• *•••*•••••• *•»*»

l*4si*akui4t i«i Jaugei ant -yki^aalei.laiam auo-iiut,-. 
l'44ak>ni,.« *iun< uul S'lre-iiukitc:

DOAUOAS PUB. CO.. 1*00 W. KU lt., ducaja. UL

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant IHirtf. Lentų Hemų ir Starkai* Haplnms

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTEO ST., CHICAGO

I %



Matu*
1* Vilaiii* 1 i*, 

diena — i

ORAS.
tie: Gražu. 

Ryt: Taip ]Klt.

DRAUGAS
j

lūžio «v* taite-je, |«tr«-ii“ta-
!.. Vx••in 2I kuopos.

L. Vyčiu 24 kp. Valdyba.

KLAIDOS ATITAISYMAS. £

DAR DU BANKAI
ŽLUGO.

••Į) .«tt*»«-” N’o. I H kon*

‘•DRAUGO- Arminis* r

trariją atdara noo 9 vai
♦ ryto iki 4 vai. vak. Utar-

I ♦

t

DIENRAŠTIS t :
7?7?/1 č/GzIS”; | 

2 >
■' iait.1... j letvtrgau h fc. ♦,? Kainuoja tiktai t

Iii. |m r komkluro*
žiūrėjimą i«il»rl**vė viena 
klaida.

Ibi-<1.1 tu b* \ i-tll V.’lgi* B.U-

1,1 Z batonu iki 9 vai. vakar*. * « 5 V -

Pat -iifiiodu tiiii- Iii/ 
.*u virai“ rakandai*.

tuviu a|ntyveiiioj vieloj, su 
priversta* netrukti*

Vakar rytą gIngn rLir du »’3U3ka3. atrndo pasekėją, 
j-kai: Morth Shore Bar-1? Knišas. Ta* vy- ••• '

Angšėinitsin temyirraturolfngs Bank 6645 Broadvay »Hgiii.» pasnaviui i If.ine (‘ '
aike pa-laniju 24 valanda įr w. H. Paialey & Sons ryfl., kn-n. A,.i.- jį ‘ .

laipsniu, žemiausia >». ,ketuje gatvių Br >adway ir 
Saulė užteka 5:36. nusib-i Qrr*ce.

Abu bankai buvo priva•Ižia
Mėnuo užteka 12:~>1 a. ni-'tiiki.

IŠ NORTH SIDE.

A. f.. 1». K. Mot* ru Sa 
junt;*** kti*.|*a sąiąirėms ir
visiem* praneša. kad rengia1 
ma* piknikas j; tūlu pri*/u- 
*iu m n j kutu. \ i« i*»j.- pik 
ninko Ims balius. Baliau 
dienu ir vieta l*ils y«i*k*-|b 
ta vi liaii*.

Kas turėjo pirkę tiki* ta 
-u iMaimėjiniu. bu ta* ti 
ketas •■. ra* ir balini.

Peiliu.* bu* *kiriuliia • M < 
ti ru ortiam* reikalam* ir iri 
’lji’ėju Mi'elpiiiiiii.

M. S. I ku**|*>** ra*i

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
DU NIGERIUS.

buvo “Drauge” parašytu.
kad tas svetimo turto mėgė
jas Krušas “yra ne kas kl 
tas kaip tik paprastas “Na u 
jierą” korespondentas.
<ir.ivigas ir priedelis.” O tu
ri Imti “jis (Krušas; yra 
ii e kas kitas, kaip tik pa
prastas ••Naujieną” korės- M,,,ok*t kirpto* ir 
(MtiMlenlo draugas ir priete

I'ž vaka r keri ė j«, gal viii 
’U*t ir Liuglev avė. greita
■i traukiuv* linijos iilinois

i

1

$3.00
Metams

CICERO, ILL.

III* i I
>a,« j* 

motoru ir \ *

HL IHlSPoliAKSKI.
21 -H U . Uit h St.

F1A5TEP. 5Y5TEH

DABAR YRA GERIAU 
SIAS LAIKAS.

”•1. iB»ii»x‘', vy*9
ir Mtere.

Vea r»l m* jauti. _____ ' ►»*»• ataa'BB*** ir
Prie vnrgoninku seimo ap £7^*"

rašymo. Mum* pri*iu*ia taiM* t*-

< Ii »»

• ♦'a a« a'a• a-a«a-a>a*e*a«ava«e«e»aaaas

H

Jau išėjo iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis.
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

♦ Šutai*? ir iilei./o .1. L. II. K. Kun i g ii Sg junga. 
PAMALDI; VAIMIVP.LV.IE rasi Maldas, Giesme*,

X * Stacijas, Graudus Verksmus.*Apaštalystės Pamaldas, +
• Uažuuėių, Tretininkų Jauta. ir tt., viską, kas uiusų Jtui- • 

a $ ayėi<Me, vielose |tniualdose, yra vartojama. Prie to via-
J ko knygutė laimi paranki, r.ors turi 227 pusk, ir labai 
« nitri. ties ♦

»
a

*♦-*•♦•»-♦•» t * v * v ♦ »
V. XUM»TCm

Xm •*l»au;.." ■•» (p’i.t*
: toto- laitka-i lu-iiaM ir Miliui*( >a4*tijn«.

"Draago'

i a** »*•»♦*••♦• ♦*•«•*f
i \j-- I. u«-niin.it. Maryti ant 
i ' w tai ir mrrkn.ai. •
į r»t r . • ii. .Litair g

1 |>al*i-l'>*i*:i »|V ir 2-V •t.orriB-. V
\ • ,i. .taryti z.latimi mmm <

pigi, n«n “Pamaldų Vadovėli*”
J šikšnele aplar.las, auksiniais kraštais, kaina tik GOe. 

. į audeklų apdarvta*, auksiniais kiažtaia, kaina tik 40e. 
Mokesni galima siųsti kraaoa ženkleliais. Virtima

dolerio išperiant money order. Adresuokite. 
DRAUGAS PUB. CO,

• i. i i • t' .itt»i |r owrk..*5i.

1800 W. 40th Street, Ckieafo, UL

SKAITYKITE• “DRAUGĄ.”•
j  . . . . . . į HMHM—■- - - - - - - - - - - - - —

• litrai Ry. suvažinėjo du iii . ..... . , . ^.,in
•laiig ro*tn i* vi« no* ir ki-

»l|- ... k”* mokiname »i«.U _______
lo- plise*. I l|o«e r?l*t Uo*e. ,nB|m%-«ot ir V’lMlna .larvtl »r pemvti.

•oriu* ir treti mirtinai
Žeidė.

• nu., S7..<» iki I* .t.Srriii. •S Pilna. |.,i.trinkim a kailtn |-a- « 
m. ti m-.rh.4nį V . .n aaa.Di vart-si •! .lai ir •

*« • . *
.1.1 r k*, ir j i.- . i».». K.-l *

r.’*ii iiu.i - J.'O iki *T/4i. Va 
•ir. * ir Ku|M*r-w.

At.ltn to«4ir>N». amtUtaMfa
ir t a karatu.

». ooaoor. *
IK'. S nal'VS Clikata. IU. *

EXTRA NAUJIENA
*

*

Km* tik išėjo iš spaudos šit**s LABAI ĮDO
MIOS kniugrbb*:
11 SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE, čia gvrnis atsitikimais prirodyta, 
ko nori so.* inlistai. čia išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ SEKRETAI.

2 f SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mą pa-i'kaitymn. t -jK-rka šitą kiiiugutę.

:: GI0RDAN0 BRUNO. Di.lis liedievių kan
kiny -. Ka* nori jiažin’i bedieviu* ir ją vadus, 
skaitykit šdą kningr.tę.

P. t k.n • PAVIENIU kiekviena kningelė te
tik 5 CENTUS. Ii,.■lama* VIENOS

RŲ3TES kunigėliu neina/iaii 100, gausi |h» 3 cen
tu- y i 200, gaust p** 2 centu, im
tinti*.*.* n itiii/t >n bCO. g. ,i-» | 1 centą.

Ka* iiorė'U gautiNS VIENOS RŲSIES. b«-t 
suilėtu* iš trijų pirmųjų nišiu kninguė-ią. tas ui 
200 kningnėiij užmoka 5 dot, *» už 600 tik 8 doL

4) MARKSAS U Pasiremiant poėinis svar- 
hinnsinia SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje 
kningi'lėje yra išroilyta. kaip socialistai rengia 
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ. ,

Ta kningelė yra didesnė. Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštu.kja tik jin 8 CENTUS. Imdamas 
nemažiau 100, gaus p*. 5 CENTUS, imdamas ne- 
mažir.u 2C0, gau.*i j«« 4 CENTUS, iniadantas ne
mažiau 500, gausi |n> 2 CENTU.

< Icrb. KUNIGAMS ir AGENTAMS ėia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gu ir įdomią kning»d;n. Pusi-klibinkite užsisa
kyti! Piningu* reikia užnmkėti UESISAKAKT..

Su visais tais reikalais kreipkitės i“DRAU 
GėS” PUB. CO.
1S00 TV. 46th St., Chicago, Illinois.

ti. *o |«i*akiu*. lik bjauri*** '«• su m<»k.xivi r
ap«k■»...•«* fir» .r* •’-i trni*. *

li.rmn. i ir • |n«t»ukr|p*
Sj*r|ati#i SrttMi* kaino*, jripl

lojoti* * vieni kilu. K.id jo* 
niekalu n*-i*loiiiio*. u<*lM-nt 
|mt e m* m*} lojnm*. tatai 
jit m* pram Šime, kini nei 
•(•no ją m*to tame duh ke 
ti, I» i|< *iitn- ir tilo* ginėii*

l-tike |M*iaruju 21 valau

NUOLAT VAGIA
AUTOMOBILIUS.

du • ’liieaguj*- lik 
12 automobiliu

o |SIV*e^tjt

SUSIŽEIDĖ POLIGMONAS.
DARŽININKU VALUS 

SAMUEL GOMPERS.

I ■ ’r • l»* «•
r Kic:rin, v.r<uXnMM.
I’r!•••»!* t'i** llnll,

K.v tori Itrt UT. II* ’» •* “‘B* *•

l:XTI A KUMIBSA nm. MO 
Tsav. nertos narvai 

SIUVAMOS MAatKOS. 41♦
lt'!”*• jo I. i|. *.|tl

>». \otat|.. par..p.
**n til n

re dtatp.-’ *!• ’.uk. o-, e.
*u.*irink ima. >u*irinkite-
nutarta |m> >v. kab-du *>
rengti |Kinmmiiitą su pr>»u
ramu vakarą. Vakaro |*d 
IBIS bll’*
I m ra pi j. i* reikalam*.

Si draugystė v»»s tik m> 
tai kaip Įkurta, liet jau g. 
mi stovi: sąnariu turi a pi* 
šimtą. Draiigysieti priima 
liti x x rai ir mo|».ri* mm torinio dvintėio pradėjo ja

.-*ttiiili |mh miji ', kati tūlas
aut >.niobi Ii us \Volcm avė. 

įlekia greitumu 5t> mylią į 

skiriamas v ietim '.įlamlą, «lavė ženklą aoato- 
ti. I’et nmteris, kurio* va 
ziavo auloUK.biiiii. m-alkrei 
}*• Į tai *|o|ih.s ir jiiok'laim**

>aiiiit» I < o.iup. i * x ra Vi
^•iip.* zx«ia*. |*ilrxnę> j
daritiiiinką vatiii* Amerikoj. * 
ji* rialo didi uobuua. kiel 
laigegNius daribuiid'u Inivj. 
!>et la* jo Uolumą* yra ž«- 
•ižuh.s*-. O kaip jam rupi . 
.-tikrąją d.irl'iiiioką gerov*

piii Iii in lojo t*»,iau*. I ii**met p-ij pip»i.. |<a.| ir *ita> :it*i 
In lieiiK.ua* už*. *!«** attl lis. Įiįkį|,f;,*. «i«»iit|M-rs |*;tlikt . •*

♦ .....
w tai .1 tl. *-.' » i ’ « ’«e v
X n»«iu »' I nauji.* n a«»»••«, »t 
* rwk -.»• * ; ■» »V jit-.i i- kr».~
S *a ■»■:.•*. I / »tu, nava «lar Z I.. I...'m. T<*l*l J.-li;'t
n j„, į,, , .... ib |ur<’tt

».t*MM. laatoėliile 
kr^-tm* lat*kn. t«l..f..an. arto 
rprilKsni aini |u..l-t..tu 
r. *n. w a* ju*..ulr»i**la t*r,l«. 
ti ,..ta,uanti ka.-2.-OnH- in.

l-

PRANEŠIMAI.

I‘AIEŠKAI dvieju mer
ginu i.K.kx t«>,i.i Initntsią 
flisrli Turi mokėti
imiai Lietuviškai ir Ansr 
Ii kai. Atjaukite .«« kati ' 
«':•! rtlre-m:

» l X. J. LIETI V\IX- 
KAS.

\ l,a. a M-
UAl.'i'I M< »i:i<. ii D:

REIKALAVIMAI. !

Iteiknliiiga mergina prie im- 
rto $ I litą darbu. Atsišaukite pns: 
*' A. If. JI'MEVU’Z.’

•*’• • Š**. Kalstė*!, t’liiengo. [Ik

Ki

v x t i. 
staiga

|te| kertėje -Vi gatvė. 
ĮH.|i.-iii..ita* luakrit**

•b'l biuioĮ o
ketarioitii*

vadu
i attlla Tl * »t«i • 

s
; * t.' <iirjn ttinrgltet pi!* namu .Ur- 

I-.. j-ri* Bato- tomTtinn. c>*t» atm* 
k. -t a. AMtoelUtB nekaaėiit *.tr**u.

i M. .1. Kiras,
.•XII S.I, Ila!-t*.| St.. ehirnifn, ||1.

V 1 •'< ‘tie
-|.»ti ii- k»lre-«a«m. amžiaus iki l-’» metą *<

mini**.
Susirinkimus laiko treėiu ”n*» dviračio ir |*av*»jiuga:ihutiaį prezidentą tarnui • ISIS RtU'e S. Cl ca;i. ■ S

elite
Mek*ik.»* pb-'iką vadą. du Ka^iūiieras Szjcauskas

savaite kas im nu*. šv. An |*n*»ž* idė. Tuojau* ji nnve
___

T-L .'anai *| I;. ,1 ..linta • - >nn |-anla«. it

tam* | >a ra p. salėje. ligoninėn.
V. Poskintė

Lietuvos Yyė'ią 21 ku»»pa 
• UB*. j*. 17 d. Mildažio *v< 
laittė-je parengė su prayra 
imi vakarą.

I’oita*. .L Poška atidari•
•lamas vakarą pa*akė pra
ka,l*"le apie mokslą. P !*• P
< *iaxiekaite gražiai pad< K-
liamav*. eile*. P b S. Biri ’ma pratbli iš^ublin* jimu
į..taiiė' gražiai išpildė im*n*> -
lota. ••Stt*ai*b * Mitinga*.’'
P |e f. Eili|*ax iė-iutė* laba-
puikiai padainavo. ••Šiitui
Malie MA‘tilie|ė* ir ” Pato- • •
b jau.” Jos dainavimas I.
Inai |<itik«» klausytojam.
,’ona* .1. Poška *ui***« la* . 
juokingą monologą. ••\at 
•.•a* Skurdą*.” Sulošta* *li. 
toga*. “Girtuokle >u blaivi

LENKIJOS ISTORIJOS
KATEDRA PRIE VIETINIO 

UNIVERSITETO.

\ ♦ » X Itll.III'loję

• liieago* universitete žada 
nm pr 
l.**ltkij*»* i*t«»iijas.

LABDARINGOS SAJUN-

• Ii ta.* < n Hanza. i.**uiid • 
•daugybė* darbininką, kilo

in« t tie sjreika pakėlė, kai! 
*aii gx v<*uiim> būvi |wtai*x 
t i. Ta* |*at* (arraiiza už 
• vitė žodžio ir spaudo* lai* 
xe. ,r ta tiri.uii Parmins* 
ti ip uoli d remia darbiniu 
ką vadas S. C. mper*. T.i

at«*itx j. |uu>h1.». kaip jam ru
i i darbininku gerovė.

GOS VAKARAS.

L lt. K. l-dnlat in-..* S t 
įtrig"* pirmoji kuopa i s\ 
•\’*xž»:iu* pampi j*• jo > nuta
rė surengti vakarą .*u lo»i 

ninku.” Girtuoklė* rolė j.’“ op* Vakaras žada būti s,«i
,»asižymėj.» p-,ė < ilavi*-kait< |j,, | *|ien«»j. šv. Kryžiau* 
Ant gal** vaidinta ju*»king; parapijos svetainėje. Ite a 
komedija. “Zy*las >»tati l«*.j*». gerbiamieji neužmirš

» Ik,-ik.f. -.t, ^ran.-ino. * *" '
< kati >. • / ,... t>,ni-*- kur *Š ■
— K— -jSir -. Jį
-j ♦ v a a a a «• a an*

Paskolos dėl lietu
vių Chieagojc

r. K BUUCIIAS.
n-n S. Uat.«.*l »t_ etos-H.

!’•*.-Ii., .-j lo.-r-jna ur
!*»•• b»»- « trl-u. A’., a k

r. n. aavolas.
• !.■ • ■*. Itul-t.-t >»w

BMitro-lt’-

• ’hn Bps

Skolinkit kiek tik norit, i 
\ :;o *•’».'*• iki !f..‘>i H l.l m

Gulite skolinti ant Itnkau- j 
• i‘t Pijo h. Im:>h' ix. -. Atklili.
\ . imu. \ iloinohiliii. In u 

uitiee i-.il.-t. - ir kilu dalikli.
• > Jų.* culite tiltinis :tlmokėti|\o»

ka* savaitė arba kas mėnuo.
Mn*tt kainos yra žeminusio*
•nm lilieste,

turimo lietuvius dar-

ATI \XTIC 1 b tuviu
toltij*»i»* iuu*»i g«'»i*'iiili* 
t t* yra Y.' • - J>. . ’*.T • v
Su, \\ .>!il xx ori lt ax». I*: - J

šauti U* .J ii Di-i. ’>iii
•• 11

Jitni* t«ai-
taipgi musų meio.ip kaip lengva x-

... - . . . iru skolinti pinigu* nuo inii-ii.i ••rititis prt-tnlo į nulini*.
.»»>

••OKAI G” ADM.

t 4 4 * *
SKABYKITE IR P!.ATl\»«CTi

“DRAUGĄ”
4 a a 9 « »-a a a a a a a

Pnisidiioda namu* už. pu- 
prekės. *l«-lto. kad .*ax įninka , 

Narna- '...» .. i -- • it i,.’ .• i- ii turi aplot'lt valstiją. Narna.-m j. Snl*»**' gerai. I •• pr*> kitę iKiremti naudinga lab •
. , . | . . . . , . , , L va palui.lavota* sulvg Ve

gramui buvo **»kiai ir lietu *,airii darini. ,
viški žaislai.

Žmonių buvo pri*iriuk> 
labai daug. Vakarėlis gerai 
[Kisisekė.

Ten Buvęs.

Lietuvos Pelėda
puiku* •’» katu

ACIU!
Tariame aė-iu visiems, ku 

ri»- kuom nors pri*i*lėjo prie

GAL BUS UŽDARYTA 
13 SALIUNŲ.

liausi*.* ni.el 
Isi t mi.

Pageri niurni yra *ekanti:
5. *•<i, Htilh t'i

Į iv< utiHii šnliniilin, 
imllt;. I*rie 22 re* ;»xe. ir 
Ijike gatX‘ *. Alelm*e Purk. 
III. Lietuviu apgxvonioj vie 
toj. Al-išaukite;

K. <i. KALSTAU.

Vedus ar aev.dn* m*»t.*ri*- 
kė ar vyrus gali pasiskolinti 
mm musu.

\l«— skoliname dirbtuvėm*.f 
.‘litu įkalu*, geležkelių liurbi
iiiknin*. t>l>M-kxanbi *l:itl.o>*ii 
kum*, klerkam* ir lt.

Local tom Company
4647 So. HalsteU Street

K:ui.|*as 47 gatvė*.
Atdara vakarai* iki S v*.
Teleft.ua* Druver 2116

kavsx.iv naAUcuos chokas
>. .su* |.mkia .-w t*i. i./, kur • ai»i 

įSith *• rii8»-J». *.|.i.- 21 .1.
nu*. S*. Junti* 1*1*1* MrtBiBrJr.
k .en|«- 12 e - l- VatorB are.

|>an<a

Majoro* Th * ‘įlips* ‘IBI 

sinže* uždarvti dar 13 *a- 
Mirt-ngiiuo vakarėlio, kuri* liūną, kurie praeitoje netlė-‘:’.J t.- ir Igike Str,
atsibuvo 17 <1. rugsėjo, M ei-įjoję buvo attl iri. Melrose 1‘ark. III.1

I*r«.t/in ♦> •• vai. vakare.
2'.. . t patai.

a.. rl..an k i ttoatbl ir le»»»»i*. «. 
tai l.'i» * i.-na« *4 pi*B.ntitii« toto
•lau... • - ..i.. Ir |>ri\nl. ty v i»irm« nt
-ilait-.ti.

KrMi*
KOMITETAS

Pilna Atskaita Stovio

KASPAR STATE BANK
1900 Blue Island Avė., :: Chicago, III.

: ir\h?.|iui< i:i gsi Jm i::.

TIKTAS
l.ojtiis an*l diseolint .... s-t ”.2J’IUJ’jI
•*!.» '.- . i.j lt -1 ■ I- ....
l'n-li oii luiiid nud din* 

frmit kmks .......... t •C.22.M4.12

ATSAK<»M\ l’.KS
(‘apitnl ................................ $ IŠNMNMUM)
Šnipių- ................................... $ I7.22ri.ia)
|)«|M.*it.* .............................. ą*».*!Sl.!ES.4S

|K*,*.**it* Sept. 3*1 1915 
I)**|h‘s*i.* s**,»t. Uth 1916

$4.687^06.83
$5,790,938.48

Didžiausia Slavoni'ka Valstijos Banks Suvilnytose Valstijose.
2S metai gero įkrito, jtadarė ją at*nk.-un*ių |tn.*itikinėią.

Foreign Exchange.
Siiiiiė-iame Money Ortlers į Lenkiją. Rusiją. Italiją Franeiją ir tt.

OFFIPKRS
vvun.tn Kj-imi. l*T«i.i. nt

Otto Kašpar. X i«e |to*«Wmt

• l»»o Ka»i*ar
XX ittiam Ka*|.nr
* ha r I.-. Kmila
V. K Mnnhrh

Ctorlrr
Angvat Filrk. Anot. Ca-kirr

lURErToB*
XX iltiam Orlting 
II. E Ottr 
J. f.»-tol 
J. S»k't»

V ir# ttoni.IrBt 
Stkyta. *'a«hirr

VValrBtr S/TIBannkl 
I*. J. X n,.ėh.C. Wilr#

niin.it



