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Londonas. — Anglai su

Paryžius. — Franeij • 
karės xy rrsnyhė rugsėjo 15 
dieną su didele iškilnu.* ,»n-

fruiimzais Franeij«»je tiesu-J gerta' Venlmio t*;irt«»vės
laikymui fina pirmyn ir,;tpginė*ją gi-m-mlą Nivelie, 
truškiiui vokiečiu (Mizirijas. kuri* |h r keturis inėi.»-s*i'i

teikta Garbės Legiono aug-
Va.--t- r—r. » t-l-< o!,..Miojo oi meno zenKisi. rMiui- 
die jis ■kaitomas 
sinojn tautos didvyrio.

vokiečiu tvirtovę, lo-t ,uiga-
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TALKININKAI EIU PIRMYN FRANCIJOJ
SULAUŽHA VOKIEČIU 
APSIGINIMO UNUA 

FRANCUOJE,

PAGERBTAS VERDUNO 
APGINĖJAS.

BULGARAI PROTESTUO
JA PRIEŠ RUMUNĮI 
BARBARIŠKUMUS.

Wasfcington. — Bulgari
jos pasiuntinys \Vnsliingto- 
m* gavo mm savo vyriau-.
ta's protestą. kul i il.teikčIai>viil. kuriu -k.iit

pločio ir ilgio. ,riu pirmininku* Diteilraeo-
Anglai |n» atsimctiuio at- ,»ul.»* *u*tai> »av.» pi-.*gi-a

gal |«cr ii,m* Vardar išimu ma ir ,s *k. Ik ;iikr..-*-iit**- 
jo pradėjo užpuolimu* ir -e. Sąjuugiiiiiik.ti teė-iaitj 
,wėniė kelias svarina* luti- nepa*ilehkiuo tąja progta 
galit (Mizieijas. uia. Ttald hiiiut'.-o-opul***

Sertaii smarkiai griimia-i at*i-ako tv« m kabinetą, 
su bulgarais Ostn.vo ežero
nbvlinkė-e t en serbai p.-i-

............— . .......... ir NUSKRIDO IŠ SALONIKŲ

M. YČAS SU KUN. J. 
ŽILINSKUI BUS CHI- 
CAGOJl UTARNINKE, 

RUGSĖJ019 D.

Keblus
padėjimas

Liikra*ti* Anerika (11 
ntg*. lf’bi m. * praneša, kati

\ i*n vokiečiu trečioji :i,li
ginimu linija mm Tliiepval 
ligi S..nii"r t.-I;.. sąjun
gininkams. Sąjungini likai
vi«*tuuiw yra pasivalę p»r- 
Mjm tris 
net ketonas ir 

Anglai iš vokiečių paė
mė risiu žemės pledus tar
pe 4'umhle* ir Phuieres — 
llapaume vieškelio. Paėmė 
miestus Flers. Martinpuieli 
ir t oiielette ir «iidesiies da- 
is Itoiiclenus ir Iliglt miš
keliu. Ik* to ibi r tingiams 
teku stipri vokiečių puziri- 
ja pietrytimse nuo Tliicp- 
ral.

Itugsėjo 13 <L ryte fran- 
eiizai taip - pat persilaužė* 
per trečiąją vokiečių apsi
gintum liniją ir (mėmė Ilau- 
euiirt miestelį, gulintį ry
tuose nuo Coinbles. Pu pie
tų jie antpuoliu paėmė 5U0 
sieksniu pločiu vokiečiu ap
kasu sistemą šiauriuose* mm 
Coinbles.

Šitais savo pasisekimais 
anglai su franeiuais atida
rė sau kelius į 1<n|Hiume ir 
Peronui*. S,H-jania. kad ši- 
tiedu miestu Į kelias dienas 
tek* sąjungininkams.

Be i*». augiai yra ta*vcik 
jau apsiautę Tliiepvnl mie
stą. Tą |sitį yra |»a«lnrę 
fra mautai su miestu toinb- 
les. Kaip vienur, taip ki
tur vokiečiai pašėlusiai lai
kosi, ginasi.

.Niekas negali įsivaizdin
ti, kaip smarkiai ten sąjun
gininkai turi reikti, jei vo
kiečiai vis toliaus stumia
mi atgal. Taip - put nie
kas negali įsivaizdinti, kiek 
ten sąjnngiiiiukai turi pa
nešti auką kareiviuose. Juk 
nėra reikalo nei sakyti, kad 
vokiečiai vienur ir kitur 
pasitrauktą gražumu. Kran 
jas turi lieties latakais ir 
tilym žmonių krauju prie
šininkas nugalinugalimas.

i.e tik sugeltojo apgimi nu.. Suv. Valstijų vyriaitsyta*i.;*’,s* "•-užii.oi.i-.
Bulgarija pr»*ti**tuoja prieš

iail šįtjriii* uždavė dar «*:- rumunu* ir ni*u*. kuri'- Ifu 
•lėlį stungį. Jani už tai >:t-jiuttiijo* provincijoje |lo>

brttgea. ]N»sitrauk<lami nuo

NUSKIRTAS VCN
MOLTKĖS VIETININKAS.

I RUMUNIJA.

Buk« vestas. I\. Ii laku

Mu»e* pr.un--.-i. j..g M. 

Yi-j* ii kun. .1. Zilin*ki* j 
Ini* l'liė agoj.- litui hilikt-. Į, 

t,“j.. !'• *. le.

nai i* Salttiiikn |»ukilę at- SULAUŽĖ TREČIA VOKIE- 
i

UŽMUŠTA KAIZERIO 

SESERĖNAS.

Berlynas. — Priimąs Wil- 
liam of llesse užmuštas ties 
Bara Ormait, Balkanuose, 
anot oficialiu pranešinm. 
Princas gimęs IflSR metais. 
1914 metais jis laivo sužeis
tas Fra neijoje.

MIZERIENĖ IŠKELIAVUSI 
KARĖS FRŪNTAN.

visus sodžius ir mieste
lius. Kadangi sunaikintuo
se sodžiuose ir miesteliuose 
gyveno daug bulgarą, todėl 
Bulgarija rado reikalingu 
daiktu užprotestuoti prieš 
nedora numiną ir rusu pa
sielgimą.

Londonas. — Iš Amster
damo į •*Kxrhangc Tele-
grnplt” pranešama:

“Vokiečią laikraščiai ,ut- 
skelhė, kad iui|M*ratorieuė 
Augusta Viktorija iškelia
vusi tylu karės Cmutaii. vy- 
riausiojoii karės stovyklom 
I iiipcrntoricnės traukinis 
nigs. 14 <|. pn iM-go per
Breslnu iš lb*rlyiu». Tai 
Ims pirmasis im,s*ratorie- 
nčs n|*ilankymas rytą ka
rės fronte”.

KAIZERIS SU NINDEN- 

ATIDARYSIĄ 

PARLAMENTĄ.

— Iš fleneva 
pranešama, kad Vokietijon 
kaizeris su fieldmaršabi von 
Hindenburgu nigs. 20 die
ną atidarysią vokiečią par
lamento posėdžius.

-U
t

— Gencraliii 
vokiečiu štalmn į mirusio 
generolo von Moltkc vietą 
nuskirtas leitenantas gi-iu*- 
n»las Imronas von Frvytag - 
Imringlmven.

darni pakeliuj pasuku ant 
Riilgarijiis ^sZąBneH ’ Rofijos. 
kur |mmetė Ic«ą(o1iką bom
bą. :č!ii myliu tolumas at
likta į (trukias valambis.

ANGLAI NEPERTRAUKIA

UMUĄ.

Londonas. — Anglai savi* 
tiž|Hi<iliniu išilgai Suunte 
-tilaužč tn-čią vokiečiu ap-

B« įgijo* viriau*!* Mteialis- 
t»t ludn- \ nndt-rvelde atsi
durt- b|;iui jiiiiic pndejiuii*.

nutikt, i kur.* įtinką, 
k.ei *avo kar-iti |»rtiktilb:t 
*ukur*iiti l*-lgii* knrtiviu* 
kuriuiili i* |.;‘*knl nu * mi 
vt»kii-«-iai.*.

Vos pradėju kalbėti tas — 
soeblistą vadas, tuoj atsi
liepė sorialistai kareiviai:
••Ar tu vėl pradėsi giedoti 
luinus sav«» giesmelę, kad 
kariauti iki gabi. Klausyk, 
Vnmlerveldai. tn mums ki- 
t;it|o* kitaip kaliajai!”

Tai išgirdės, socialistą vn

SPIN6ININKAI ONA 

PIRMYN MAKE- 
DONUOJL

ANGLUOS UOSTAI PILNI SAVO UŽPUOLIMO. 
SUŽEISTy KAREIVIU. I

i>igiui>nt» liniją ir ,ioėiiH*!das Yandervelde taip sitsi- 
' Frvrs u*ir*irlį už ,«•- ’«i»išė. kad iicb-galėjo nei sa 

iinliu mm Bin-

. Londonas. — Anglai ntg- 
Berfynas. — Anglijos vt-.M-ju l"» dieną atnaujino a- 

S11«WM* Uostui*** sulaikytas ūkas Sotume frout** •» my- 
visoks ••bizniavas” veiki- tio linija. ibiientli* Purieres.
litas, kadangi visais laivai* ;>.,U,* pnm. *.i. kad angiai —

Paryžius. — Makedonijos į I užtils iš PranrijiM gals- pirmyn kokiu

ka- i’.jnni *i«-k*niu ir mmlnt stnfnmte sitjiingininkai ke|i.e'»a",J» JP»lyk‘ sužeistą 
se vietose bulgarus atbloškė ,‘’**vią ir lavoną, 
atgal ir eina pirmyn. Kaip
fmiieitzai. taip anglai ir ser!
Imi vietomis visai sulaužė
bulgani apsigintum liniją, 
anot oficialiu pranešimo. 
Prancūzai vieni (įnėntė bul
garu ĮNizieijas ,M»n»s mylią

« 1 NEMANĄS SUTVERTI 
KABINETO.

mia*i vi* pirmvu. P.-iimt-i 
it:il«i*v.-u daug vokieė-ią. 
S*,..j.- {įtakoj.- augiai |*n*i- 
iiadoje ii’iujo* ru*i»-s *ar
vuotu ;iut. mobiliu, s ui v»»-

r»»s
••hy. aimt pranešimo į 
Reiiterm Telegramą k»an- 
,witiij«* biurą. Augini tai|»-
|mt eina pirmyn i rytus nuo

i-o kalk* |mliaigli. Nuėjo 
lydžiaiiuis savąją |mjiiok*»- 
tttis. Ir ,«alįs tsM-ialistai su
prato. kad ją vatini ju»«s tik
niottija.

ANGLAI NETEKĘ 2.000 
KAREIVIU MESOPO

TAMIJOJE.

PITTSBURGO SOCIALIS
TAI IR “LIETUVIU 

DIENA."
Rugsėjo 10 d- šią metu 

Londonas. Čia gauta Pittsburghe buvo socialistą 
kiečiu aeroplanai numušti žiiiia. kad anglu armija Me-'fondo susirinkimas. Tarp 
žeity u. K* turi ju apkrito ^..{M.tauiijoj. i*tiaujo pmdė- ko kito ten pakeltas klausi-

I

Atėnai. — Craikijo* ka 
raliatis įsišauktas i mini*t< - li« p-itu.-la' i.

Ne< Torke ligoninė, kur gydomi vaikai, siv*irg tįsieji vadinamąja liga “vai
ką paralyžium**.

jtl*i užpuolimą prieš turku- 
|5«-t \ i. iioj v i. toj .-ingiai p{i 
u. *• didi Sii* m ••-t'diu*

u/liiu*tai*.

BULGARUOS

mas. kaip veikti “Lietu
viu Dienoje”. Vienas dele
gatas išreiškė savo nuomo
ne. kad reikia dalyvauti toj 

------ dienoje kartu su kitomis

MINISTE- srovž“is Juk auL°’ eU
per Raudonojo Kryžiaus

RIS ĮSTOJO Ki- tai&i ,bWo pavon 10 101 UJU KR ja|is h*. ueui>itjkiiilll0 čia

boti negaili. Po ilgoką kal
bu. didžiuma suvažiavusių
jų delegatą nutarė, kad rai- 

Bidgarijos kta dalyvauti “Lietavią

RIUOMENĖN.

Londonas.
viduriniu m iknių ministe- Dienoje” KARTU sa kita* 
ri* i’liri*to P«,n»v ntsiMuty- ®i® srovėmis, 
ditm ir i*toj.. kuritiomciiėu? Chicagiečiai gi socialistai 
|\.p.»vo vie lą taikinai užėmė pastatė savo partijos reflm-
miiiisteriu ,h muiliukas, jis 

įgi ir nž*irtiią rciknlą niini- 
leri*. Bad«*lavnv.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ"-

tas augžėiau už badaujan
čiosios tėvynės ielpimą. Jis 
pareikalavo sau privilegiją, 
kurią nereikalavo nei viena 
kita srovė. Tuo jie suardė 
vienybą, sunažtao pastaakl- 
mą auką rinkimo darbe.

I
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MOKYKLŲ.

“Vilniaus Aida*”, kalen

i---------------- --------------------
tojaa, bet ir jos pagelfcinin gu auksiniais, rugiais ir tt. , AIm-Iiuii imant, vi«-iui ge-!viais. 22 žmonės šioje ne- nūs Adolfas Kanovcrskis, 

kas ir tartum viena jos da-; Mažai tėra ir kitokiu, ku- l< žink« lio mylia ku« mėnuo! laimėj** užbaigė savo amže- dainuos šimto melu senelis,
lis. Dabąc jis turi taikin- riems betiktu dora ir gra 
ties prie mašinos. Tas pri rus pasilinksminimai. Zai 
si taikinimas u žinute šmo- dimas pador? žaislą, dai
gaus gabumus ir daro jį paavimas grašių tautišku 
M nelaimingu. Tat ir VI-dainų, sukeliančiu meilę tė- 
liam Moris sako: “Mes Ii vynės, lyg tartum eina iš 
kome vergais miltinu maši mados.
nu, kurias pagimdė musu Linksmumas ir dižaugs- 
pačiy išmintai”. maa reikalingi yra ypač

Norėdami sužinoti, ar len
gvos yra darbininku gyve
nimas mūru ar ne,

dorius išleistas Lietuvoje mgg nereikalaujame j? apie 
jan vokirėtaiiM nŽėjits, rašo?tai uei trirasties. Mmi.

kad Merkinės valsčiuje, Tra 
k? u|*krityj, įsteigti 2» Ik** 
tavišky mokykly. įmokai 
es? bilmi žvairiai žiuri i 
musu mokyklas.

sime i kokiu fabriką ir pri-
ml>f ttf Tff raalff 1 KUO* UKTuiAllD*
kusp dlrtMmtim infaiitiiitA 
me noo mflžiiilžky katilu o* 
re, arba kojų ir žputių, be

jaunimui. Kaip žolelė be 
saulės, taip jaunimas be 
džiaugsmo negali būti. Bet 
negalimo pasakyti, kad ir 
čta batu riekas tvarkoje. 
Pažvelgę pamatysime, kad

BUBA! OBSDUUMIl yri BU- 
tinėa vakaruškos, arba kiti 
pamini Pirmumai, tune nuo

Vilniuje, Lietuvi* šir-; tolimesnių tyrinėjimu turi-vakarnšky vargiai tesisld- 
įlyj. ym II lietuvišku m»>- sime pasakyti, kad jis nėra ris.
kyklą, kurna* mokytojauja?lengvas. Tai liudija tie vi
dų mokytoji). Įsi sielvartai ir dejavimai,

----------------------------- kurie kibta iš fabrikos dar

Tokio paaOtaksminimai
sugadina ir pažemina žmo
gų pačioje jo gyvenimo pra
džioje. Dėlto jie yra pa

ti durnai iž augžtu, it bokž-. smerktini Gerai daro tie 
'tas, kaminu. tėvai, kurie savo vaiku ne-

Tą darbininku nuliūdimą, leidžia Į tokias bjaurias su- 
neužsiganėdinimą, o kaiku eigas. Dar labiau reikia 
nuo žvilgsniu ir nelaimę, drausti nuo šlykščių vaka- 
didina socializmas. Kursty ; i ku mažus vaikus, kad 
damas darbininkus, jis dar y e, prisižiūrėję bjauru-

BELAISVIAI KAREIVIAI įM^munytimt, iyy.j«o 
VOKIETIJOJE IEŠKO 

SAVO GIMINIŲ 
AMERIKOJE

Kuo. Si»-,"»navi«;iii'. pir
mininkas draugijos ••Liliui- tina

labiau pabriežia 
darbininko nelaimę, 

jo neapykantą

«>lm*>u .w0 doleri? jieluo.

NENORI KARIAUTI.

Italijoj mum kbl didelė 
or*.*;ihizn«*ijn, kur: -i<» iih lie
jo 21 riklioj n it*-i visoje
šalyje sukelti. dnuoiiMtrari- 
ją prieš karę, Munirštuo- 
ti keli žmonės. Atimta 30,- 
<■*> prokleutarij?, kuriose 
kurstomu prieš karę. *

DAROMINKŲIJKIMAS.

Oiipfcairt’e, parako dirb
tuvėse bendrovės Ibi Polnt 
P«»wwder kilo smarkus spro 
gulins. Tiįs darbininku, ku
rie tuoui laiku dirbo, liko 
užmušti ir nei liekanų j? ne 
atrado.

ŠVEDIJOJ, NORVEGIJOJ,
OLANDIJOJ TAIPOGI
TRŪKSTA MAISTO.

Ifc-lei juriii blokados Skan- 
liunvijos šalis ir Olandija 

stoką
valgomųjų dalyku. Žada
ma ivesti maisto kortelės.

tą ntttns, ueisaugtu i didžius 
di- i tvirkėlius, skleidžiančius t.-lipei jaučiu didd 
e- aplink tik supuvimą ir nelai

(Sv.i.arij..j. |, hmm. ’an4i“ tv»rko’' »“> k“ «* 

daug laišku nuo lietuviu rios darbininkas kaip ir ne jaunimo susirinkimai tu 
bel.-iKviu Vokietijoj, . K.-,i- *ali Pa«liuosuoti, ir tuo pa ri būti dienomis, tyrame o
kuri,- L hKviiii prašo >ui- ci” dWina j° nubudima. re, o ne kokiuose Umsiuo- 
'■koii ju giiiiiui-'i Am, iį J,, .j.
'L' žemi,m «le,|auie lu *.;i

KARĖS BAISENYBĖS,

lemu 
i .aišku? IV

Socializmas žadina darbi sc užkampiuose. Į tuos su j -----------
ninku širdyse vilti ir troški «-r tikimus reikia įvesti pa-- Kmi-ki k«-i«--|H,,»,entai 
mus, kurie niekados nebus Uotus žaidimus, o juk tokiu pi.m. kad ,1a kareiviu

IG į> ivykdinti. Jis giiauja is pu- zuirlimu yru gulybes. Be um-ta kar,-> lauke nuo ar-Į
to — įvesti dainavimus gra- amt u trenksmo. Tarjie už-Altdanui (Kerinany (Krigsg.1^^ tikėjimą, kurs darbi

— Lagrr I, 22 kam|». Ber
naras Žilinskas), “tb-r- 
biamiejtLKrripiiioei į Tam
stos su prašymu. Aš lter

ataką ramino ta tuo maži- 
oo jo vargas. Kad darbi- 
atakai neapkęsta dabartinį 
stovį, socializmui tai labai

nantes Žiliškis, IbdmjHU ""*• » Wpykaatoa

žiU dalau, sakaUaačiu P»- 
kflataa jautoms. Tokia paal 
liakranntaial yra sveiki, do 
ri ir reikalingi.

muštųjų, sakoma, dažnai ga 
liuia atrasti daug tevunu,
kuriuose tH-ra jokiu taizdip 
'Tai mirę lino ne|iupnistn ar-
motn trenk?

Ii ir daug sužeista, kurie,bus sulošta “Nelaimingos 
dar kariauja sii mirtimi. Di- ženutvės skundas 
desuė pusė sužeist? ir už
mušt?, tai Carransoe karei
viai.

SUGAVO VOKIEČIŲ PO
VANDENINI LAIVĘ.

Šiomis dienomis ketu-

Vakaran kviečiami visi
lietuviai, kaip vietiniai, taip 
Ir iš apylinkių.

Vakaro rengėjai.

LAPOTŲ MEDŽIŲ

Kiekvieni gyvenamieji na 
riems augi? laivams paatae- mai turėtu būti apsodinti 

motute medžiais. Jei žmo
nės suprastu <«Wu medžiu 
vertę, • ypatingai vartę la
pu, tai neapriritą be keliu
medžiu putai savo namus.

Žmogus alsuodamas į sa
ve {traukte tyrę orę, gi ku
kau išleidžia nuodingu an- 

gtarukštį. Jai bužu kvė
puoti * angtarukštimi, tuo- 
jaus žmogus mirtų.

Aiedii? tapai turi t? ypa
tybę, kad jie sugeria angle- 
mkštj, kurią pagamina žnm 
nė*.

Slavo 1IN),(NM),(MN1 dolerių.! Vieno vidutinio didumo 
Vilios gi kaip nėr, taip nėr. medžio la|wii gali sugerti 
Ka-žiu. nr jis bus sugautas,; 12-kos žmonių pagamintą 
jeigu <Iar kitas imt miliju-ianglerukšti.
nu doleriu l»us išleista. I Vienas žmogus |ier 24 va

šias žinias suteikia ka- lamins |Kigamiiin šimtą ga
liškoji ministerija. Bonų anglerukšties (suge-

---------------------dusio oro). Vienas lapo

“ Stl£41111 VOUKty p&TUH
deninę laivę. Laivė buvo 

tam rtfc—h

Anglijoje delei toa žuvelės 
sugavimo visi labai nudžiu
gę.

BRAN6IAI KAŠTAVO 
GAUDYMAS VMOS,

Ligšiol gaudymas plėšiko 
Vilios Suv. Valstijoms ka

DETRŪIT PENKTAS SUYi^t^^uZ
VALSTIJŲ MIESTAS 

SULYG DIDUMO,

zų karės vyresnyls" ne tiek 
daug geriiia saviškius pa
sižymėjusius didvyrius, 
kiek laisvatinrius aiueriko- 
I1IIS.

Ir tai daroma už j? iMisi- 
šventimą visai svetimiems

i knlams.
uni- ,

kailis*. l’iiiH'vėžh* npksr.. ®®®talismaa gimė, ta neapy
jau iiusaiitru im-tu esu Im- ....

H ,.K,ri„ Jis tortto ii-
j-ki... !>,, Tlt visai teisingai,
Ii,, vr. AM- rikoj.. _ j,... P*aK plvsėiiB. j«g

sociaiumua gune, ta neapy-Įv • •
kanta jis maitinas, ir be tos Į POTVINIS.

v ra
sos Žilinskas ir ir .Mykolus 
Armimvičiiis: gyveno jie se
iliau l&n-onl’** mieste. Pra
šau (Kiieškoti ju jier Anier’.- 
k«s laikraščius”.

Kazimieras Ihilykis <2*1- 
Iliti, koiup. I. Itl«,k 2: Kri<

Žinios

LENKUį PiENį.

Mn-sriuke • Koniingi'iie. 
X. 4^ nuo lietaus ištik** di
delis |N»tvinis. Iteug namu 
sugadinta. Xm*st*diai sie
kia IINŲMN) doleri?.

Pagal pastarąj? apekait- 
Itevimy paaiškėjo^ kad Det- 
t»»hr, iltete, yra 830^728 gy
ventojų. Tokiu** bodu De 
tiuit yra penktas Suv. Val
stijų niientas mriyg didumo. 
Pirmuoju yra Neir Vorkoa, 
aiitn*ji»—(liimgo, trečiuo
ju — Pliiladelphin. ketvir
tuoju — Snint Louis.

latmlerukšti**. Taigi
,ns ketvirtaini,; I.-,,,,, j,.r-l P a t 8 T I UI Ų, 
»I? gali sugeni siuitą galio- o ■■
>iu ir taip toliau, d medžiu kaip sveiku
lapu, jei juos sudėti į km-j
vn. pavirsią vra didelis.

Todėl ta sngantie 
VQ tlDilllAtlMUI |10^ATl2lllUI ftl* 
suoti tepant? mišku om 
Nes tepa! valo orą.

Dangteli sveikatingumo y 
m ten, kur aplink 
augu ir žaliuoja medžiai.

būti

2 Neimkite leng* 
vus, liuosus skys

tus drabužius

darbininku ašaros yra van-

“^'fbšo iflBM .ra i

Daugelis miesto gyvento
ju, anot Bmersono, nebeti
ki i Dievą; jie tiki tik i vai
gyraa, į gėrimą, į garines ar .. ...... . ...... ......... Alm.ri.

gsiref L'iye Mindeii i. \Vesi f j ®lektnlanes masinas, į pi- a(Mi(,vai l»uv«» nu-
(iermaiivi. ••...Prašau i»a ntagus, į viešąją nuomonę. ; \Vasliiiiutona pra-

......... ' Bet kits- įkaitydamas. nmt.
\,.U gali pamislyti, kad visai ue-||| MĮ|S j , 

ti?sa kalbu tie žmonės, ku

KIEK YRA S. VALSTIJOSE 
PAMIŠĖLIU.

JAPONAI PASKOLINO KI
NAMS 30MOOOa Uu • swwF ęaaaa aa ęua aa aa

DOLERIŲ.

ie>k**ti llt;ilt,i 

Itnty kio: ji-
br«di'> 

•Z' veliu e|lk|Į:t l\«'l» ;e|:MI’»-
i . v... -,l. I tiesa kalba tie žmonės, ku , ;•lerseV, Amerikoje . ( ’ |». |.|eii<i. .loki. ll/tl. ; lluili-

k ' <f ....... „ ...i „ rie tvirtina, buk dabar taip1X111*. >le|w»,i,K lel.ill-. lok" i ‘o ntSIM lllo .<l,,.Jltill lito
\llM-rt i- !maia‘ b®ra linksmumo tarp 

žmonių. Atsiminkime tik
tai, kiek musu laikais pri
steigta visokiu pasilinksmi 

>a nimo vietų.
ildU k Tiesu, dabar pristatyta

da.tgybcs teatru, rengiama
didesniuosiuose ir mažės ______
iriuosiuose miestuose šimtai |

1 ■ .J J ir tūkstančiai koncertu, pri-! b.» '‘u ndle. III ,
ayiOI&l statyta šimtai tūkstančiu 11,1 ,l1' «‘»’ži«us m tule .Man

_____ __  gėrimo viety ir tt x 1 s; “•** 5 • ‘
Bet visa tai ir prirodo dar ’ •,Mk

Šiomis dienomis Ja|*oni- 
jos piniguočiai |*ask»liiio
Kinu vvriausvliei :»o.(uwi(Mm • • • ” ▼ 
doleriu. Atveju atvejais

AMERIKONAI PAAU6ŠTI- 
NAMIFRANCUOJL

Paryžius. — Ikutg ameri- 
k«Hiy tarnauja Fratvijos 
kariuomenėje Inisvanorinis. 
Iteugiatisia jin tarnauja 
prie kiliko ligoiiiuiu ir la- 
kumuiis. Kaip tiem... taip 
ir kitu taniysta yra hikii 
|iavojiiiga.

Neseiuii vienas iiinoriLo- 
ę »• iii keliidik;. p iri dte-

adresas: Krihtirg. 
mini. Stikse.

I «’|*ll liega» ». 
•i- lendi...

Žadėjo |K|-

, kiliai iioii-jo gauti iki s kola .
. .. .. liioiuis ir naktimis ambulau->Amerikoje, lx?t eia jiems

9G METŲ SENELĖ PRA
DĖJO MOKINTIES.

Apkaitoma, kad išvi.»«» S. 
VnlMįjoM- yra arti 172J*”* 
Į».!iiiišl-|iii. .lu tarpe: 122,-

2-Mttst atvažiavusi? iš kitu1 
kraštą. I**1! tapusiu pilie- | 
čiais. ir 2’».'<"«» svetimšaliu

PROTESTUOJA PRIEŠ 
PABRANGIMUS.

RENGIA ŽYDŲ "PO- 
GROMį",

*11 rt'iitevo *užei*tiio*iu* 
franeuzij kareiviu* i* Ver- 
(luiMi muši? liuijo* i atoke
snes vietas. Dažnai jam 

!prisieidavo važiuoti per vi- 
"j» krušą vokiečiu kulipkii. 

lAuibuleiisa* — širvuotas
'telegramos is Berlyno Įautuiuohitiu* — suinrkiai 

praneša, kad buk Uttsij«»s kitlipk? ir šovini? buvo

Paskutiniais laikais pada
ryta daugybės išradimu: iš
rasta visokias visokesnes 
mažina* įkinkyta į darbą 
mflžtaižlns garo ta elektros 
spėkas, liepta joms dirbti 
pečius sunkiausius darbus. 
Buvo manyta, kad, (kinkius 
į darbą tokias galiūnas, 
žmonėms visai dirbti nebe
reikės. Tik gyvenk, džiaug
us ir linksminkis.

hbiaujcad žmonijai tmk-.ta 
gryno linksmumo, kad ją 
vargina kažkoks nubudi
mas, neužtignnėdinima* ku 
riuos ji nori paskandinti 
arba svaiginančiuose gėri
muose, arba pataikaudama 
savo kūno geiduliams.

Kaip nedaug bėra toUy 
praldlnaua budo žmonių, kn 
rie su pamėgimu žiūrėtu ir

tiiokililu "

jauny atėję 
ji neturėjo**! htk*-. taigi da- 
I ar vėsi dnr!x».

GELEŽINKELIŲ PELNAS.

.ši? met? ik>|N>8 mėnesyj 
•»7 Kur. ValstijiiMtf geb-žin- 
keliy linijos uždirbo 4I,XmV 
!»2I dtileriiy. Pelnas gele
žinkeli? kasusi žymiai kjla. 
Praeitais metais geležinke
liai tame |K*čiaim* mėnesyj

Tnle«b>. dilio, moterį* nu
tarė griežtai tižpr*»testu«*ti
prieš luibrangiiu? rvikaliu- 
gtniM?j? daiktu, <» ypač 
mnitsto. Pn»ti*tn* jau pa- 
>i?ataa miesto valdybai 
Prašoma, kad buty nustaty
to* kaino*, kurių visi par
davėjai privalėtų prisitai
kyti.

UŽMUŠTI 22 KEIEMAL

(Milicija
sumušti

kurstanti mimus 
»»žy<l? “(Mignmią

Visko* gali būt5 |*» mė
nuliu, — suko priežodi*.

minis HiHHifiK

VAKARAS SU PRAIAL- 

BOMS, LOŠIMU, M0-

Žmogus kvėpuoja uc tik 
per nosį ir bumą, bet ir per 
odą (skūrą). Odoje yra 
tom tikrus skylutės, kurio
mis oras gali įeiti į mus? 
kūną ir išeiti Taigi odą ict- 
fcia visuomet užtaikyti sva
rini, kad neužBpdyt5 tu sky- 
iučiuųier kurtas uhrj kanas 
kvėpuoja. 11c to reikia steu 
glies, idant prie mus? odos 
galėt? prieiti šviežias, ty 
ra*. Cžtnt visi gydytojai 
(Kitaria nešioti lengvu*, lino 
sii*, *ky*tiw drabužiu*, ku- 
rie lengvai praleidžia orą. 
Siauri ir stori drabužiai y- 
ra kenksmingi-sveikatai, po 
jais kūnas negauna ganėti
nai reikalingo maisto — o- 
vo.

Kadangi daugumas mus? 
•zyveiui šiltuose namuose*,
(ui mes visuomet galime 
nešioti* plouus, lengviu* 
drabužiu*. Išeidami gi 
laukan žiemą aut viršaus 
užsivilkite šiltesnius drabu
žiu*. t .* ,

Taipogi nekuomet nene- 
šiokito mažų skrybėlių. Ma
žus skrybėles bei kepurės 
spsudita galvą ir per tą gal
vos odą negali gauti užtek
tinai knuj* kurta maitina 
plaukus. Plaukai, negan
dam! ganėtinai maisto, krill 
ta ir. žmogus lieka pliku. 
Taigi Ima Benorite būti pli
ka nešiokite minkitas Ir

Deja, skaudžiai apsirikta, džiaugtųsi gamtos gražybė 
Sunkus darbas nesumažėjo, mis salinojaučiais ndžkate, 
tik persimainė. Smogus U- žydinčiomis ir kvepinčiomis turi-j** gryno pelie* ati.320.- 
ko ne vien mašinos valdy- pievomis, siūbuojančiais, ly<588 doleri?.

Meksikoje, prie geležin
kelio stotie* (Mis, t'hihna- 
hua. išrietėjo ii bėgių ir *u- 
siduužė traukiui* *u kelei-

įvyk* nedėlioję, rugsėjo 
(neptember) 17 <L»tiL Char- 
le*, DU bažnytinėje svetai
nėje. Kalbės visiem* žiuo-

daiižoiiui*.
Bet drąsus ir veiklu* u- 

merikoiuis tai visa atlaikė ir
už tai daliar apdovanotas y- 
(mtinguoju (ingerbiino žen
klu — auksine žvaigžde.

Kitas ninerikonas lakū
nas, būdomas pjinuuigu lei
tenantu, per keltas dienos 
vakariniam karės fronte nn 

mušė keturis vokiečių tek- 
stytuvus.' VI tą didvyriė- 
ktuuą j»* pssugittetas anl- 
rtmjn leitenantu.

Ir daugybė kitų smeriko-hbtosas skrybėles bei kepu-
n? pagerbtame ir paaugi
nama nž postžymėjiums ka
rės fronte.

Iudorau tos, kad francu- ant augšt? naminiu.

i .su. __

re*.
Taipogi kenksmingi svei

katai ir maži batai, o ypaė



ST. CHARLES, ILL.

«• reuflapHiA, pa.
Urtsrių

Čionai lietuviui subruzdo
daug darbuotieji tautos rei
kalam*. Lietuviams katali- 
ftaiiiH ėmus aparčiau veikti, 
ii čionai išsinėšino kuone 
visi socialistai, kurie buvo 
jau besiviję lizdų kaip ko
kie naktiniai paukščiai. 
Lietuvių katalikų atbudi
mas labai nepatiko tiems 
tamsybės , 15-

bėrais Paryžiaus njtašų su
gabentu vienon vietoti už 
miesto. Tenai iškasta ta
vai ir pab’i šituos sustatyta
po šimtų tų piktadarių. Ap
siginklavusieji šautuvais po 
lieijos latrini j valandų lai
ko juos tisus sušaudė, suver 
tė į ruvus ir apkasė. Trūni
jai laiku Paryžiaus gyven
tojai atsikratė keturių tūk
stančių galvažudžių.

Apie tai pasakoja Tbenm 
E. Pierve, Oil Corporation

sta Bulgarijos, Serbijos,’t iečiai genui, auga. skursta

pradžių jie M slopinti kn- ii Keur Yorko finuos valdi- Kuopų.

Vengrijos, Bukovinos, Be
sarabijos ir Juodųjų jūrių. 
Rumunija apima 5o,<NNl ket
virtai nų mylių žemės plota. 
Gyventojų ten yra- rokuo- 
jatna apie 7 milijonai .

Senovėje Riimimija buvo 
Komos vicšĮiatystrs provin
cija. Viduriniais amžiais ta 
šalis dažnai buvo užpulilinė- 

ir naikinama Arijos 
tautų, yjiatingai turkų, ku
rie madai briovėsi j rytinę

Pbrmųjį draugijų atstovų
talikų velkinų. Bet tas 
jiem* nfpuoioirkft padėly*!

M*"** Mt-lhMtf, b* kataliku avrt 
yra labai galinga, išdūmė j 
kitas kolionija* lietuviu* 
nmlknti. Vietoje palike 
tik keli žioplir?. kuriuos t

Tau?
tos Fondo skyrius rugsėjo 
8 dienų, vakare, fiv. Kazi
miera parapijos svetainėje.
Susirinkimo meta įtrinkta 
kombija ii penkių įmonių, pastariakais.
Komisijai pavesta sustatyti Vieton lietuviai čia reu- 
svarstyntams pnigrnnut. ■ jn <|j<i(.|į vakarų su pinkai- 

RugsėjoIrt dienų toj pa-ilmuiis, dainomis, loštam, 
ėioj svetainėj turėjo susi- įr kitokias pa
rinkimų šita komisija su MMirgjniinais. Vakaras p 
tautininkų komisija. vv|w llwj,-.Wit.nį rngsė-
Dr-jų atstovų susirinkimas.

Pliiladelpliios ir apylin
kių visų draugijų ir kuopų 
atstovų abelnas susirinki

kum andai 
liavo ik Pbryžbua.

fiala mum vfcžėjb 
na* metu Paryžiuje neteko 
matyti apašų — pasakojo 
Pleice. — Seniau ten jų bu
riavo visa galybė. A

su amerikoniniais piktada
riais. Dabar apašų nėra
Paryžiuje.

Karės metu Paryžius lin
kt unis jsiskendęs tamsumo
je. Po 10 valandai vakare

14-tojo ir 18-tojo
laikotarpiu RnmmiĮja vilko

žmje Rumunijai 
šiek-tiek nusikratyti turkų 
sunkųjį jungų, teeitu vis 
dar buvo priktaiisoma Tur
kijai, turėjo šitai mokėti 
mokestis. Ir tik po sutar
tie* įvykius* Berlyne 187# 
metais Rumunija pilimi jm- 
riliutnuivo nuo Turkijos ir 
pradėjo gyvuoti savitai. 
1881 metais Kilimini ja |*n-

ir pagaliu ils miršta.
Kumtinijos gyventojai dn 

lijn.'i į tri> luomus: I. Iwi-
jorai, savininkai didelių že
mės plotų: 2. dvasiški ja, 

tžemesni žemvaldžiai, turtin 
grsnieji miestelėnai, žemes
nieji valdininkai ir imbėd- 
nėję liajorai: 3. valstiečiai ir 
čigonai. Pastarasis luomas, 

ua, yra skaitlingiau
sias.

Rumunijos bajorija uži-
B augšeiausias žalyje 

valdvietes. Jinai paliūnėm) 
ta ano karrhrtevimn ir tu
ri kitokias Šalyj |*ivilegi-

Knmimijo* pramonė ir 
pirklylsi yra išimtinai sve- 
timiemių rankose. Rumu
nai, mat. patįs dar nepri
augę prie prekybos.

Rumunijoj katalikų laimi 
mažai. Kimiu* visi gyvento
jai stačiatikiai (pravosla
vai).

NAUJAS KNYGŲ
KATALOGAS

fiios knygos gaunamos “Draugo" 
Kningyne. Užsisakant pažymėkite fenin
gos vardų R numerį. Pinigus mažiaus do
lerio gulima eiųeti krasoa ienkldiaia.

"DRAUGAS* 
U00 Weel 46th Btraet,
Ve.

mas įvyks rugsėjo 17 dienų 
Tautiškoje Lietuvių svetai
nėje, 928 Moyamensing avė. 
Susirinkime bus sutvarkyta 
komisija.

Mass - mitingas.
Pili Indei pilė K Solltll lietu

viai ir lietuvės kviečiami 
ku<>'k.iit liiitiiaii'iai susirin
kti į visuotinų susirinkimą 
(mass - mitingų) Lietuvių

12DL Vau/ea pAma oražufo, oriui 
burtų monų ir visokių 
#ių ir praktiika Ha pavriksMbdl Bariuko ir 

i* guldė iš svetimų kokų J. 
Lauki*. Formato* 6s9 erima, 
ant viršaus apdarų purvuotas 
paveikslas burtininko runuo. 
Cbirago. 1IL 1»M, pusk 412. &Š0
Tn puti apibruuse ................ 3JU0

120A A'ss Vspe/n Jamrftos jUsto- 
rašau 1913 mcf«w. Referatai 
skaityti per Met. R. K. Fe,|e- 
raeij«*s Kongresų. Pittshurge, .10

1 JKI.G’cres**N«* jlntykla. IJetnvių 
knlhon išvertė K. Žrgotn. Oii- 
cnp*. III. 1»I7, pusi. 2X»............. 1J5

1213. Krikii'moh lytltį tannnde, 
slaptingas rabinų nmkslns apie 
krikšėimnstę. Surinku kuii. B. 
I*rniifliti> Teulugijus ii ingi .-t rus. 
Vertė A. J. Seilini, 1912, pusi.

Skaitykite ir platinkite 
"Draugų*9. Rašykite įdomiųkrautuvės, valgyklos ir ki-i^i-skelbė karalyste ir gavo 

tokios viešosios įstaigos už- *«« pirmąjį karulių. jjnjŲ g |<ra$t0.
daromos. Visur žiburiai Antrojoj |!>-tojo mužiaiis’^^
užgesinami. Teko man liet'dalyj Rumunijoje bu- 
pttsinmiakčiais vaikščioti vo pravesta daug svarinu 
tamsiomis miesto gatvėmis reformų. Šitos reformos 
ir niekur neteko pamatyt i, davė šaliai vystymosi jėgų. 
joko ĮNisnlingo piktadario. 183t> metais Rumunijos vai-’

Į “Iš Paryžiaus į Marsili- stu-čiai |*aliiio*uoti nu«» b.-m- 
■ . . |.ją man bekeliaujant trauki- džiavos. IHGG metais šalin

Rugsėjo 10 «|. Vi.»ų šventą 1 liill s||si|«ilžiliail su vienu m- buvo įvesta kolislitlleija. O 
I-trapijos <larže l,itv<* gražu* nyvu pulkininku fraiu-uzu. paskui mm baudžiavos pa-Į 
p kiiikėits. Prasidėjo pu miš- šį4 mali ir mi|*asakoįa. kas liimsiioii ir čigonai, 
piru •» vnl. I>ik«*i:ii |rri>,riu-,įv^ ko -ii l*arvžiau< apašai-.. I.ii> |meiais laikai* vi-oj*, 

jiuiiHioiuciios ir šiaip |>am j “Paryžiaus |* >li<-ij» visuo Rumunijoj pradedama >lei-‘

jo 17 dienų, bažnytinėje 
(svetainėje.

Visi lietuviai prašomi a 
teiti šiu vakaran.

A. K.

G.Maiur

ROSELAND, ILL

Lietuvaiti Piano 
Mokytojo

4515 Si. Wilž St., MICRO.

PAJIEŠKOJIMAI

pijouų. Žaista visokie žaislai. ir

A- l.ailtoia \*<»rcikiciiė ,*a- 
-k: lind’il |NlSUIlio L. Moli

inaii:-. p.i. »i»a i- Kaulio gu- 
IM-IU.J..S. Telšių jutvieto, T*e
rių mastelio ir purajajo*. 4

I

rinkimu* įvyks rugsėjo 17 
d. Tautiškoj Lietuvių sve
tainėj, 7t» vakar?.

Lsuktynėsaa ėjo ir seni ir jau
ni. ir radę ir atvedę, mergi- 
n:ia ir moterį**. Keletu dora-

dicėiai lietuviai ir lietnvės 
skaitlingai susirinkite į vi
suotinų susirinkimų |msitnf- 
tl apie Lietuvių Dieno* rei
kalus. Susirinkimas įvyta 
Liet. Tautiškuose uaunio 
se, Alleghm*y avė. ir Tilton 
vt, rugsėjo 24 <L, 7:3u va
kare.

Liet Dienos Komisija.

GUBERTVUIE, MASS.

Iroktyaėse. Va
kare viai suėjo svetainėm Čia 
:rgi buvo dainelių, deklamaci
ją ir Lt. Dialogų (neatsimenu 
vardo) lošė A. ir J. Kunavvr- 

l&iai. Dainavo vaikelių ir 
mergelių choras, grojo vaikų 
orkestrą, vedama p. V. Xie- 
fer.us, vargonininko. Dainavo 
seto plė Klivickiutė (maža 
iiK«rgaitė). Kitų, kurie *laly- 

• v..vo progrnnie, neatsimenu 
|«avurdžių. Teiksis dovamdi. 
iVskas buvo malonu.

Įžanga buvo dykai visiems.

nmt turėjo pilnų a|*a*ų au-Įgti liaudies m**kyltio* ■* *
Prieš put -karę bmro platinama abelnoji kultura.|L2(^'‘'A‘121i/Lii’‘

(■pradą aptari rimuliu, cfcirag.* AUSraB-

:«• sekančiu adresu:
Bark Noreikienė,

I3M Kst 48th Ct, CSrera, IIL

kad mieuta apašų 
yra Mtnrir* dešimties tūks
tančių taip vadinamų pašė- 
Imtmių. Kitų, antraeilių, 
bmro vokuojama ligi penki** 
likos tūkstančių.

“šitie nfiašai |*er |*oxta- 
rtmsius aštuonis metus tero
rizavo Paryžiaus gyvento
jus.* Amerikoniniai galva
žudžiai negali prilygti apa
šam* nei saro amato |mži- 
įtojimu, nei drųsumtt. Del

sau laisvę. Kunuuujo* spau
dai nežinomi cenzūros per- 
sekiojimai. Phsidėkojaiit ši- 
lakii prasiplatina gyvmto- 
laboi prasiplatino gyvento- Pnieakau pusininko, gerai 
jų tarjM*. Kiiniuiiijoj«- laik- ol,m°iuunas biznis, lietuvių 
risčias šiandie skaito visi.
kas tik moka skaitvti- •

Tais jmčiai* laikai* šalyjj 
pravesta įstatymas apie* 
mirties htiisna*-* pumtikiiit- ' 

,n»ų. |
plėšinio ajiušn* nežudo žn*»- Rumunijos žemė yra »je-

i..., z...*., 4 » i i—.» i__ i. .

apgyventoj vietoj ant Korth 
Sales. Atsišaukite:

,(1901 WABAXSIA AVĖ.
CHICAGO, ILL.

I....." —I— - M UK M’ ’,
nių. I»ct žudo todėl, kad įgv-p m prastai derlingu ir mkuo-Į 
ti galvažudžio vahlų. jaiiui viena iš derlingiausių

Pulkiuiukas man jiusa- .visoj Kuro|M»j. Žemei tie
kė, kas laukė Ta ryžių. Tuo reikalinga jokios trasos.

---------- •Pelno parsirijai |m«kryta £ Įmetu vokiečiai Ihivo arti'kas nn-tai c*ti kuogeriausi|
Čia jau kelinti im tai gy-Į m-svaiginančių gėrimų ir >nl-! Paryžiaus. Callimi likusia javų iižd. rėjimai. Roja.

velia nemažas lietuvių bu-, 
relis. Bet lietuviai visas

durnynų 20 dol. 
Aėių priguli ttcius. kuiie

laikas buvo ujisnudv, lietu- pikuikėlį rvugė.
rėjo jokios Įuistovios drau
gi j**s. Kelios draugijos bu
vo įsteigta, bet visos grei
tai suirlavo, nes nebuvo 
kam darlmoties ir rupiniies 
ateitimi.

Bet ncjierscuni kuli. Aug. 
Petraičio |*a*idurliaviiiiu 
sutverta SLRKA. ku<»|*a. 
kuri gyvuoja ir, manoma.

PARYŽIAUS APAŠU 
ŠAUDYMAS.

kariuomenę |»nsiunto auto- daug javų dažnai 
mobiliais mūšių laukan, kad žiogai, 
sulaikyti vokiečius. Pnry- Į Kuom* visa Rtmiunij«*s 
žius aptuštėj**. Ikaltur |*oli-:šalis |*adal»inta s«slnais 
••ija suprato, kad mi(*stc pa-|ir žaliuojančiomis pi«»- 
liko kiisiausias priešiniu- |Vomis. Pastarosiose gu
ltas — apašai. .n«»si skaitlingos

•‘Todėl jų uršiati'ius va- si,suėjusių galviju ir
lovus išgaudė, išvarė iš knimėuės. |

Kaikuriose Rumunijos u-> 
,*ės« atraudama auksinių!

-uuaikiiui

iiu-
iviii

.Vmerikos visokios rųšies 
galvažudžiai, kurie su revol 
vėrinis naktimis užpuld'iiv- 

kad ne tik uepakriks, liet allt |M.xįnMių žmonių, tu
rėtų susipažinti su istorija

PA IEŠKAU dviejų mer
ginų Mokytoj*, baigusių 
Uigh SehtMd. Turi mokėti 
gerai Lietuviškai ir Ang
liškai. Atsišaukite sekan
čių adn-su:

KIX. J. I.IETCVX1X- 
KAS,

•3US X. Paea st„
BAI.TI .MORE. M D:

VINCAS STANCIKAS.
yra musų įgaliotai agentas 
rinkti prenumeratų “Dran
gai” ir priiminėti pinigu* 
Cliieagojc ir npirlinkėje. 

“DILU G0” ADM.
GEBA VIETA ČEKAM 

VAK<i<»XIXKIT. 
Lietuvių parapijoje rcika- 

'.ngas vra vargoninkas. K u

bu-kaskartaz vis labiau* 
joa.

Knopoa aariipliiiimni 
Kai darbuojaai čia lietuvai
tės. Jos taip-pat daugiau- 
am platina lietuvių varpe 
apšvietimų.

čia yra ir vaikinų ir ši
tiems priderėtų rupiutiea 
tautos teikslaitfk Bet jų di-

persiėmė labvsmaiųrutėo 
dvasia ir kaipo tokiems ne
rupi rytojus.

Gal kuomet mm ir 
P»8.

Jaunas.

Purvžiaus apašų, kuriuos 
vyresnybė paprastu bodu 
išnaikino. Per praeitu* nš- 
tuunb ar daugiau metų nu- 
Kulnis ravystaus gstves iro* 
dairi* pilnutėlė* upušų. Kas 
tokie yra apašai! Tai plė
šikai • galvažudžiai, kurie 
pauiradn gftvėee naktinda 
Ir indo ir apiplėšia praei
viu*. Be tu įsilaužia į na
mu*. ten žudo žmones ir pa
grobia sau, kas yra tinlca-

mi«*sto ir sušaudė.
“Keturius tukstanėius a-

j*ašų Įsdieijn sušaudė kaip smilčių. Šalis Ihj to turtin- ris galite užimti vargoiiinko 
kokias žiurkes. Likusieji|gu visokiais mineralais. Ten. vietų — atsišaukit. Išilgas 
kiti piktadariai tai,* uusi-iiškasama daug vari** nulos, 1
iuiiM\ kad jų didžiuma atsi- 
lie,iė į policijų* nuovadas ir 
(Mtreikabvu,' kad jie butų 
INtimti kariuomenėn. Tin
kantieji paimta. Suteikta 
jiems proga pasitaisyti".

gyvojo sidabru. Yra skait
lingos žibalo versmės angle- 
kasyklo*. Daug yra ir ak
meninės druskos, kuri iki 
šių laikų nebuvo kasama.
Visai* amžiais druska į Ru
muniją buo» atgabenama iš 
Galicijos.

Nežiūrint į tokį nepnpra- MtKAUVUA
stų šalies turtingumų, dt-įssaoi 
džiuma Rumunijos gyven- 
♦”jų gyvena didžiausiam 
skurde, pustamsiuse pirke
lėse, kurių sienos suraiz
gytos iš žagarų, apteptos Iš

<buug su aplikacija p*»sitjski-
te šiuo adresu:
“Draugo” Administracijai, 
1800 W. 4Gtk St,

Chieagn, 1IL
l^rduoti A. K

K> ................... ........................
1214. Lirlom* Vtft-itį ftoraiirlr. I*n 

rašė kini. Dr. M. Gustaitis. Pui
kus veikalėlis ir tikra iloranėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mer
gaitė privalo įsigyti Vyrų llo- 
vniiėlę. Cliimgo. III. 1915. pu-*L 
29

I2I9..SV. h IlZilIlfi'ily l.iellirnt
hiih'--. 1 imtiugni jmiiiii.>t>i.-ti--i 
|>:iturlin;i sknihfi ir plntinti ši 
ktngelę ...............................................

I — I. /<»/»•»/.<*» nuinhii u ki'iikstims 
nuo nikviuo. I’ngul Dr. I). I*. 
Nikolskį, iš 4-to rusų kalboje 
.......... &

.45

.10

.20

JO
1238. Jaųrmas. Iš {vairių šaltinių 

surinko J. Laukis. Cbirago, HL
1911, pusi. 392 ..........................  1J0
Su apdarais...............................aOD

1227. JskMMiM omInims J/rasMU. 
Parašė K. J. Seinai 1913. pusi.•»1•ė 1 •••••• • • •• •••••• ••••••

GAIINIS DEL OltKKSTRV.
1229. Triotilii.''. rinkinys lietuviškų 

š«*kin. pučiamai orkestrai. Pri
rengė V. Niekas, šiame rialo, 
nyje tilpsta 20 įvairių lietuvis, 
kų šokių. Pritaikytas orkestrai 
—- hemu visiems iustrumrntaau:
1) Eh Klernotui. 2) 1 ir 2 
Kirmėtam. 3) S«»lo III* Kor
netai, 4) IBI* Kornetai. 5) lln- 
ritoiiui. G) Troiulioinii, 7) I ir 2 
Tenoram. S) 1 ir 2 Altam. 9) 
Bosui. 10) llul>nnms. Kaina 
Įierknnt atskirai vienų knygutę 
5Oi'. 10 knygučių, t. y. pilnus 
s«-tss. su prisiūti!imu.................

I **-). š»hii Shftfa lirLes-
liti!. šiame rinkinyje tilp.-ta IG 
įvairių lūetmiškų šokių visiems 
iustramentams: išviso 11 kuv- 
gelių: 1) Mano. 2) lst Vinli'n.
3| 2nd Violin. 4) Viola, f*) (’e- 
llo. G) llnss. 7) Finte, 9) Clnri- 
net. 9| lst ic 2inl Cornct, |O) 
Trombone. II) Drums. Visus
setas II knygučių ..................... .$4.00
(utskirai |M’rkaiit 50e. už knvgutė 

KNYGOS SVETIMOSE KALBOSE.
123G. liliK Z.i/o (Noie. (|ontto«|ej ge- 

lieraeiji magnato*. ohyrwateli. 
į szlaebtv na IJta ie. Kosiu*.
19INi, spr. 2S....................................

1240. LilnaneįiA t l rulonais, lx*urs 
raj*porU danu lepassė ct prė> 
sent. pnr A. Jaksstos. Paris, 
1913, pi &................................. JO

1253. Fra Ldėimab. A Moutbly Re 
viev puhlisbcd by tbe Litbu. 
oabn laformatiou buranu, Ju>
ly. 1913....................................... JO

1254. .1 ėiže/eė of tbe Litbuaaian
uation by J. Gabrys.............. .. JO

1257. Tėe Pali*k Ųnslioo b coaac 
zion vitb tbe fathuaniau. Rut-

•et

4.0,

.20

MayaM, 
hMtū AtaKaaklt* vkaalia 

M. J. KUm, 
3331 Sat BaMMBL,

<iaB Ona* 
Iv V.

m. v. cv n 
<*tk Ava, aad W. » at,

CZCCBO, ILL -

Hiandie laikraščiuose daug 
rašoma apie Uuniuuijų, ku
ri įsivėlė Kurnp«is karėti.
Rumunija guli vidurinėj lauko ir vidaus moliu- Tuo- 

žymėjusių savo piktadary- Rytų Europos dalvj, apstau ae gurbunoc rumunai val»-
Ketnri tūkstančiai pasi-

s. t.

A leetura detivvrad hefore tbe 
Paris sociofagieal. sodely by .T. 
Gahrvs. Reprinted Irom tbe 
Rritfsb Reviev. July, 1913 Pub- 
lished by tlie Litb. laformatiou 
Burcau........................................ JO

(Tofiaa bus)
BKMaLVauaeaGaaaMaeaaGeaaaeaaacGaasMi



sala .atžvilgiais 
kuogeriaasbi. Į valdyba 
surengti “Lietuviu Dieną

persimaino. Dažnai >ker- 
dyklu darbininką* pavirsta

‘“brutaliu mt savo Aeimvno-
rinkti: pirmininku kun.

B. Serafinas, 1 vice-pirmi-i daii*_*i;>u m rupi. kaip tik
J» r diliuj dilius *kcr.*li ir 
pjaustyti gyvulius ir sr»|ė

\ išrik* *1ifl'tuvė*e *t.i,l*;i*
'turi »ii»!»Ie i n:»- «Ijii l»i
įlinku u. m įtini'. linkini*• - •||rT||l/l|| P|, k.'nlir kokią iiio-luiiii^k.i

UtlUr.U wJ *1 i |i 't uv*. Ii.ti'i* tokioj**
įdirbi ii vcjc turi didelę iiitu-OELEI Iš-!

VALDYBOS 
“HETUVIjl

DIIC Dn,l7ilA 1/1011 DDI »***•«•«! BartlaaM pflttl »or- ee<
bl'o ntVklJA Vloy rnl- skaitykit ir platinkit

•loLa V•!< u» b, »f
IIM < būreli Avė., i^rantoii, Pa. i "ORAU&rVATIŠKLI BANKU.

Valstijos advokatus li»*y. i
k« Į žmogau* proto vysty- n«. art imiuu*iojc ateityje ža 

'luoši. i|.( pm<l*-*fi reviziją vi*u pisi- .v»-Ua«kH«i
«h kl***e girdžiaiiui lik ,vat i-ku < liic;i«»»s banku, 

tįžnui'iii* j; i.’i ; ..••m •'tipui lenkai bu«ią uzda-
bima*. Sk. nl'.i.l.-. vi*urjnti.
pilim kraujo, nesmagus Avie j 
žiną, šiltos mėsos kvniHiii*.’
Visoks greitai atliekamas
darbas su primuštais^ įbr ______
knitanėmis gyvuliais. Į Alumis dienomis snstrei- 

Pu keliifmetu darbo sker karo darbininkai eiguvą

STREIKAS.
Vakarykštis Chicsgos lie

tuvi? susirinkimas Sv. Jur
gio parapijos svetainėje vi dykbr*.- darbininku budae.dirbtnvėse Lanfields ir Itnn

kiniu žmogui tii.-ka- |«ižinina» unijoj*.

ninku F. Bračnlis, 2 vice 
pirm. M. Zaldokas. 1 rasti 
ninku J. Giraitis, 2 rast. F t i kur smuklėj.*.
Mulevičius. Iždininku Dr Pa-ts-n.-iai* vi*..
A Žinion tas, 1 kasos globė ..ii**- • dubi i, v -»• duriu i ____
jn B. Balutis, 2 kasos globi ii* k.iin*. -ut tumpiniu d.ir : f*.
P. Baltutis. b. v; landos. p:<didint;i ai | * * ***"*’

Valdybos nariais rinkti sk* d '.b* . m., tarpi:

!>«•*« KafaatevM Vum ir gate
riu k n f i. af-itm. n**l*„*>, rup., 17 .L 
I •!< m. Ar. Jorvra par»r«|«. aUAJ, ant

. I - X■ I- .m Ar... 
I*m.|/b '• r»l. rak.

lir-fti, Saryatia.

JAU IŠĖJO IŠSPADOS

ian

PARDAVIMUI.
Pani*la«4» pi(M« rfi|«

su w. uui .se. I

ATIDAI.
Nauja Velkalaa, Surengta 

Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ

nflSTHl 5Y5TH1

DABAR YRA GERIAU 
8IA8LAISAA

■MM SMm Ir

dell (112K Water st.)_ 
Strrikieriai reikalauja |«-
iTMiiiinio mokėsiu ir prf-

fl-taa OSASUS BALIUS SU ĮMOKA-

DiMiafe ir vakariai
Sp~ialfoi «WM k Jrfn

.1 i. i’.Ha'il.ile (tame m-'ae-yje.
Zm. r. Suteki

IM-teia Cllj Hali. 
KauterUi «l«-U7, ll» X. La

Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A VwXS9bhI^Wi€o3Ub* ZvuaInf
įliek). Raina <uc. 

ma "Draugo" Knygyną.

RMNtfZBtt lUJjBB

kim kasa BTVb i* taafcbl aal 
|«lab paauki*

rrrlkf. Prrfc* SŠr, prr puHg 5**.
zvsvnmrua.

3JM 8. nataUB Sk, Chlcaga, m.
Kuyga “MVmm Kvm*, 

arka uagalao gy4ytk-u

po 5 žmones iš ivniriu C!’.’ -• iv
<•*?<**• lietuviu kolionijn. J: •
vardus vėliau pagarsinsią* •

j..,.į«> .it hr> '!*••»
I - A »• jai. a. ’• n j.'.t 

;1*.ją - l• • • I ‘' Ih *»,,
MUZIKA

Bhiechu Lieluug Kanstrutorijoįe

Platesnis aprašymas tilp * ; • . .»rtiu. jima-. Žinom;*. »•«
(.n-i-l;«

kitame numeryj.

SUDEGĖ MAŽUTIS 
VAIKELIS,

-1 . | • i » • 1• I. ii* ,t 1 *l.i r l;i

• , . : I ’ .* I ’ , . ■ . 1 '• .

!*••*.;».

1 :' v I•' 1 k* 1 !’. 1 I • •• dirl*. 
‘•i*i • ii- Ii. 1 iii in. Ir *i, i.

• 1 • 1 ■. >i l; iii 1 11 ■
t,

rrosrjo u 4.
.Kanil.inti f.innu, nmiiiknoti, var- 

» ir-jr**-
Ii ar.: ti-i> j *, .aii.j^ i.,:ra- 
■»•»*. T»i,<l UgaMum Unrija, 
harmonija ir muz. bt»rija.

I/'ira'tti 1 |..l» kuri air- 
z-k.-r »fc»ria g.l-ma di,. 
rn.mi. ir vakarai* n,m Ifni;*. I 
>1.

I .
A. POCIUS,

IrtVI K D.l/ll <,
«>5U H . .Mrd > ||?| 1 |

r-«..at Tiuh...’a... I'.aak

TRUMPA

ŠVENTOJI ISTORIJA

2EUUUIUU UMOIB Minų Simui

kun. 1. Buster

ADOLFAS VI

KAMA 199

( :i n :

|Me**n9u«OMeo«eMMMMeeee«eMsoMseeeee«ese«
T -.*1 TT’ • T* • A •

k.•iii- /Uk;.> iuidlinuii-M *.

i opde^ęš vaiki lisį, tuo
jom mirė. Namie jie lu: 
v« paliktu* l»e j.rki<>* pri< - 
žinrtM.

■ I > i Ii; «|;i t i>i ii n oi '■i|.»r

PAJIEŠŠOJIKAI

R

Iš NORTH SIDE.

Sv. .Mykoi.* Ark. |«in, i 
j«»> riioius Iii 1*1 jo kukai • 
nąsėj.. I* dieną kū-k.-r l*:«t k 
svetainėje. Vakaran alsi-

Ni»ly«»i ir didesnio nSimike* 
nio ui sinikn darbe?

R. .

KOVA SU TVIRKINAN
ČIAIS TEATRAIS.

••Wom«*ii’s t luif' li Kode
lankė- da»m uii-ioiiiinku ;rt| .tj.ut’* nutarė kr»*i|4i.-s Į 
iš krtn imra|ui»i. Visi jsn -b,tiesto valdybą, reikalan- 
žiai ir padoriai Iii»k-miiH.si Ijjnt uždaryti kaikuriiio 

i*ux.» *iii . ••„•ta ir v.i • i-pad *ri’i* t»atni<. .Iii ' |«a<.aid*.

kari* n*". 'I*. »-!• i \ i I . S
r»ri“!i:a; a.' pakalk j . ap:. 
“i* *!•• “ii** arl*.» it t.audit
•.•UJiia.

\'i*i.* '•■ ■'!« n * d. I kai•
Ii* tuviam* *urii.kta I
auką. P' •;. ' i i du**) i T.,
i-' *ii<!*> -kiii.it.* iždininkui, 
l t,n. Kudirkai.

P,. .<1.1*1 auk. i •
lirimu-t a*. P*. I "
.< •■ ’ K

*'l*l“ ,'fivi- pa»lirai* ia i

,*-• I1

uttiutt'

SANDELYJ.

r.. ?
7*1 i*. • 
\. SI.

I Kd.n lit.-dku -audobj 
* I ai I- i N,., did*

,»t ‘tinn 

I •« t - t

T*'n buvę
llui-l;

rnie3utn pesimnlm, serai 
npni<»knmnK biznis, lietuviu 
apeyrratnj vietoj ant North
Skirs. Atsibūkite:
l!*U \VAII.\XSIA AVK.

CIIICAGO, ILk

CHICAGGS GYVULIU 
SKERDYKLOS.

Prie m laimi,įgimtai,;ji;
šioj šalyj inruiiu priklaus 
darbininkai, dirbi t'hicago

...... .  t i-k.*
::. 1 ,i i *■ i' ;i lt -1.1

,.,|v.» liok;i 

.i «<*k,i'iin

Ii

PIKTADARIAI UŽPUOLĖ
LIETUVI.

šiomis 11ienomis kertėje

«*e«aa*aea**.aae.*e*.URM*.CT

: Jei Trokšti Apšvietosi Ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvt-Z savaitini iBustraot* Jaunimo laikrait)

: “VYT!”w
« “\TTIS*’ yra tiraatiau ir pinaatiaia jaaauaa laikraStia Am- 
e riknjr.Z “VVTVJK” trlpn grriaioi raktai mOa? jana<) niytojs, Btara^
* ir
* ••VVTVJK" ra»i linu/ia ik Asrriaos bei Ij-tOToa jaonunarara 
b gyvemuo.
į ••VY'ii'i’- UM/iama* l«nti(k«t.» katallkifkaja dvaalcj*.
* ,,\YT|” Iri Jin Vjria oririn'z*'*U*.

**Vyfi."’ kair.nja SI So, pu.mrlini 75®. L. Yyfi»
*J organl-nariam. “Vylia” .iun'iama. ut r..'9e.ia«-«

flirabOMf i •

l’rr>»9«k »at <i ao!ra*-» ir ai 2*-. kra-.ra Imklrli, o ri.oą 
onn.rj piž mrr jiiaui pri.i.ptma raitai. Viaaia reikalai*
krvipkiua «im aatraia:

*VYTI»»
731 W. 16th Street dlcafo, IIL

mmnw»n»nwm„ mnttmrmnnmnni

Laikas Visiems Prie Šviesos
Jei I rok; t į įgyti tikrą ėvieeą, užsisakyk lnikm;ti

J “ŠVIESĄ" J

u kurį j*knil>'kiliui* |niIs ;i*«i ir Uit *lll jnlv*'
* I,rP>|*p švieson |« rodyt i kelią.
* *‘š\ IKSĄ” r.*iM» laimi dane |mniokinnn.’io apie 
į žiiHuntiH imzntictuiią.

’*A\ IKSĄ kaiuojn metams tik 50 sentų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

46 CONGRESS AVĖ.. WATe6bKJRY, CONN. 5 
š'V * ♦ » r r ♦*o*o i r

••

I

I*19ff

Kueueueoauaeeueuouao e«aua«atau«o«u«^««E«u«u

Skaitykite ir Platinkite

LIETUVIU BALSĄ

* vvr *'« *'♦'••♦•e»»’0«e’0'»o*eaoa<ae~e>o 
* :

ISKILMINGflS VAKARAS
urruvos vrcię

t. RngsBjo, 1916

PAIKsKAt’ dvieju mer- 
pbą t-jokytni.| įmigusiu 
Iliuli S«*li«i'd. Turi mokėti 
serai I.i«*iuvi4ui ir Aus- <
liškni. Atsišaukite 
ėiu adresu:

K IV. J. ŪKTI VVIV- j 
KAS.

V. I*;n-a *t„

sekim*

BAI.TIMOKK. MII:

LIKTVViŲ BALSAS rūpinasi žadint lio- 
tuviij būtos sąmonę ir stiprina ją dvasią, kad kan
triai buktą karo pabaigos.

LiLTUVIV BALSAS padeda Iviestis ir to- 
bultnties: jis ragina tautiečius žino ištrėmimo metu 
pasimokyti iė svetimboėią, kas tik dora ir nandin* 
ga, o neshmhcnti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi* 
nn musą tautą.

LIETLATŲ BALSO didžiausias troškimas 
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės 
juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik 
(uiliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtą Lietuvon,

M. MrUaite avHaMja -2C W. 3 PL Vi

te tetei Jaaktept I 
Ibtavbl ir IbtavaMte anš Ir
bakeli j M taip pnkilag vakarčlį, • aitikriaaaM Jag 
Ziati.

Po pr^r-amnl Imm paiki motiha, Tokiai failai ir lt. 
|1AX(,A 2Sr ir 30*.

PraJHa 7 vai. rah.ro. Darra at-Uarra S vat. vakare.
^•Meaeo^oee^taeaeaėaeaaeaeaeaeaeaeaeaei
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EXTRA NAUJIENA

VINCAS STANCIKAS.
»rn tni,są įgalintas nirmtas nc« tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais,
rinkti imuiera’.i “Urnų 

ą;tu” ir priiminėti pinigus 
("Idengoje ir npielmk'*je.

“i»KAl <;•»” ADM

vikta •;i i;am 
v \!.‘C«i\|\l<i i.

I .ie, m i 'i i*ai; -i i .ka

*.i'2:i* ' ra x.i,”..iiink;is. Kii 
n- gnhle u imli v;,*ni,iki• 
v - nt-i:;iukit. ,-liga* J
• liuiig mi aplikacija t'-'.-iii.-ki <
t- -M,.. SI. -u:

P,augu” A dtuiui-t racija i.
!*»■> IV. -Kiti, SU

(’hieago, 111.
Perdmdi A. Z.

. IMViUata _
gyvn'ią -kenlykl-^a-. X» gatvių ir S»». linlstetl m- ■.«*—

-•».:» ,» i V»-U»«ihn* whn«atN a<>rr«ii:vu tioj pniim.ihs -akoj dar z,i:..ni, piktadariai sučiupę u j K.m«,
«*hlrw«, m.l»a< iiėia l*»k< ii* -leagn* ir. pradėjo mušti A. t.ostankii *“• »*-

ngižai apmokama-, kaip gy MLM S«». ITrioti are.). Na rkikai.inoa
vnliu skerdyklo-e. Net plic l*aaa tautietį muš.* iki tol. <r4.»» patogi alttAaa* m» Sarte
no tni -to įstsipMM*, kur vi. kol u<-a|>alpo. P&tkui iškra- • b^| ruaryUSa^^pLĮpia-
š|gitnnja didelis darbininko tė jo kišenių*, pnčtnė ^o.aft.he.hmhia'tuU.
pri-imudimas ir i-nnildoji- jp nuėjo savo keliai*. Ai«Uaafclte gr.ltai | ParkteBa*-ii ii- ... , , , . . •ielS c.raat W.cte) teMbaa pa pte,
ugi*, ii- r taip (dogu dariu i x|mha*is is»rs hul.-ini {r MavRUa pro v. stalpiara
Kilikams, kaip garsl»«u» vi- šaukė, bet |uigi»llNHt Iš nie- Maaacrr, x. vr. c« Sa
-ame pasaulyj gyvuliu skerkur lietuivo. Polienh.ias ’*** '**" “* w*
•I;kb-e. Cbicagoje. taip gi kaž kur dingo. Į t.i. t ir.ro 223.
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prirau?ta duobių ir griovių, lankia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvą kapai — aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse 
knopigiauria kaina skelbimus - ieškojimus, grąžina 
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu- 
khdu'iu* broliu*, seseris, gimines ir pažįstamus.

I'.TI'VIV It AI.S< t kaina :Rusijuje metams 
a rb; P :u ncsiaius 3 r k 'JO kap; G mėnesiams (pu
tai mct«;) 2 r b. GO kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap; 
vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.; 
9 tnėnedams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 
4 rub. GO kap.; 3 mėnesiams 2 nik 35 k.; 1 mėnesiui 
PO kap. Skyrium numeris 5 centai

Iš Amerikos pinigu*, luiste^ gapnamą. 8bu> 
tinėti “Liet Balsą'* J užsienius rusą censura ne
kliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Pbtito (smulkaus- m- 
I što) eilutė (dalinant pusbpi j keturias skDBs) priel 

tekstą — » kap. j po teksto — 90 kapu Pkbėgė- 
liana, ieškantiems giminią arba darbo petito eilutė 
po teksto —10 kapeiką. Amerikoje prieš tekstą 

centą, po tcKsto o een. petito eilute, guBimą
pa 10 e—*ą pctHa eOatėv

LIETUVIU BALSAS

Petrograd, Baskov per. 29
RU8SIA

aeaeaeaeaeaeae.

Kilo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningrlės:
1) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE, čia gyvai* atsitikimais prinulyta, 
ko nori socialistai, čia išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ sekretai.

2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori liuks- 
nią pasiskaitymą, tepi-rka šitą kningutę.

3) GI0RDAN0 BRUNO. Didis iM-dieviit kan
kinys. Kas nori pažinti lu-dicvins ir ją va d ils 
skaitykit šitą kuiiigiitę.

Perkant PAVIENIU kiekviena kningrlė te
ka-t u«'ja tik imi 5 CENTUS. Iiiidamas VIENOS 
RŲSIES kuiiigclią nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.

Kas norėtą gaut i NE VIENOS RŲ8IES, bet 
sudėtus iš trijų piminjii rysią kningučią, tas už 
200 kuiugiiėią užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 doL

4) MARK8A8 H Pasirembnt peebis aro- 
bintisbis SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje 
kningelėjc yra išrodyta, kaip aoeialistai rengia 
žmonijai BIAUBLĮ* VERGU*.
____Ta kningelė yra didesnė. * Ptrkant PAVO
KIU, ji tekamuoja tik po 8 CBNTUR Imdamas 
nemažiau 10A gaus po 8 CENTUS, imdamas ne
mažiau 20A gausi po 4 CENTUS, iiuadamas 
mažiau BOA Jbwi po t GINTU.

Gerbt
NIAUKA VB0GA paskleisti po žmones naudin
gą ir įdomią kningelfa. Pnsiskubinkite užsisa
kyti! Puiingus reikia užmokėti UttURAKANT..

Su visais tote ndkabis kreipkitės {“DRAU
GAS” PUR. 00.
1800 W. 4Bth Sk, Cbicago, Utinois.




