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TALKININKAI SUMUŠĖ BULGARUS
BULGARŲ ARMIJA PA- 

■ KLIUVO KILPON.
RUSAI ŽUT-BUT STEN
GIASI PAIMTI HAUČį.

AUSTRAI IR PRE GORI-I VOKIEČIŲ POVANDENI-1 PRANAŠAUJA, KAD KARĖ? TURKAI SUBRUZDO 9 VOKIETIJOS KUM

ATHENAI Bulgarei at- I’KTI«h:KAI>AS. Ibinv (įtraukė U J Orai. I"“*“

8iaur-vakarinėje dėlyj Ha- *'• I—*’"""'”
kedonijos Bulgarijos armi
ja iš visų pusių esanti ap
supta francusais ir serbais.
Caro Ferdinando kariuome
nė skubiai traukiasi Mona-
styriaus linkon-

v.-dn ataka* \i-niiw fronte.
tieiu-ruln* llnt-ilnva*. žy- 

Mi*tiprin»-» mivi, ka»i«n»iiieuę, 
l.tni ln-t lt irtai žencia link..u 
|.v«»vn (l**ul»*rgn).

Ypač nuožmi fc.»vn

FBANGUZA1 ATĖMĖ NUO 

BUL6ARŲ MESTĄ 

ROBINĄ,

PABYŽIU& OfieiaUs B-Į 
nios praneša, kad francuių 
kariuomenė alini nuo bul
garų miestų Florinų. Sis

ŽOS NUGALĖTI. NĖS LAIVĖS LAIKE 19 

DIENU PASKANDINO 
53 LAIVUS.

AMSTERDAMAS. "Cnlo- 
gu.« (»ax.-tt.-** praneša. kad ,»a 
ta rotai* dienotai* italai už į 
,Nt.dė an*trų karinatte-nę prie,
tvirtovė* <iorix«»*. I*« ikrų
mušiu «—n priešai liko nuga- B<’.tIWS. Xu.» rug*«-j.» • 
k'-ti. ’di»-iio* iki nm-.j-. ,i» »|i«-u«^(

Im* to. k.*i< ^|H>ii<|.-nt:is viri- »iu Im tu Voki’-'-Ul |ra.V;»* »!• 
nuio t., laikraščio dar ,«tiymi. uit..*-* laivė* ,an-kuii*lii»

TĘSIS DAR 5 METUS. SMARKIAU VEIKTI.

Siiv. \ .-ihtijų puikini.ikn* KhXSTAXTIXh|Vi|.,S. 
I.oIh I-|ji« M Toiupo.iui*. P'-tim-je- 'Jai}j Atme-iujo. tur 
žyniu* karė* žinovu*. tvirti- kai rn-u* •nu,u-.-. HvImum* 
ii:». kad d.ikirl ii* k ,r« -unli •'•*» kanai.. Sim - uit..ii., ki 
i« *ti» d:.r ,«-tiki-riu- m. t i*. • imn.i.-.*- tu.. , -u laiku

---------------- l»-*i pri.-i niiriit-. kuri.- tai|r:i

ANGLIJA NEPALEIS ;. . . . . . . . . t,i-
Z Z :. AMERIKONIŠKU PREKIŲ Ijo prie* n,*-* \nra\iuko.-. .kad įlak-ir italai valiuoja lak- laivu* iU** lomi jiui|

čia ru*ai kaip puniiv.iaiiu tiku xitė.m*» ru*ų c.-ia-ndoi.t. laivai |M*kni,<iiiiti Atlan-i . iirilTnal Ii<* AillO
llrviluvo. l’itat, pnt. jim*|tik.. jnrė*e, o Anglijo*! 4 NEUTRALUS ŠAUS.*tetigiai atkirsti

- -f_____1- *■-*»*— fl ARITO HM IBIUnk V »»•

hutų paimti ir patį IValirų.’

VOKEMAI SUMUŠĖ RU

SUS PRIE RAUGO.

Al LAI PAĖMĖ TVIRTU

MĄ M06UET,

įtik.. jn
Araratu Aimnuoa

Anglijo* i
rtlifl

MmitaJe 
laivų ueiunžai yra ir birt/ 
urtttralių (ims kariaujančių)

t- i.#I

an-j

m*.

• i • t..

ĮLAKUNAIBOM-

ŠČIAI JAU ŽUVO DABAR
TINĖJE KARĖJE.

l*;i‘t.-inij»l d-.-J II t« le «ra-
• i- 11* rinte. «ke-|leia. kad 

pi i. < r.i ihi.tan u/iou-ta* 
’ik^.l- km/e-ri.e liled. lia* ku- 

•J . I . • ' E I .1 - Vii-
loki.h.'l m-. 

!• • ?•

iltrlj

btid’l I-Vi

ii !•• ’• \ «♦-

-•lai.

BERLYNE ATPUSIANTI

AUSTRAMS ITALŲ FRON

TE NESISEKA.

LAIVRI STOVYKLA.

Bertinas. Kimų karinu- 
ariestas buvo gan gerai ag-* menė ,»rie tialirij^ nitrato 
tvirtintai ir uštat nemažai l*k” |**nsilčta. Ui- *’ 
reikėjo pasidarbuoti, kai jbjd«»t <1»U poairijų vukie- 
pnridavė. jėiai atsiėmė atgal Paimta į

- n„, V’"0 kar’ivi'.» >#
Smagėti baigeni trenki* ani„llt

si atgal betvarkėje. Berods ' ______ 2_______
jie nacž apsistoti tik P^lunMICAKIŠI CIIUIIATI RBtl,,tttOgU ka,iaMri JM-.m*. X«r* atei |MI*I mn-je. imi , w
Serbijos sostinės Monasty-VUnltCIAI uuMuSII rnlt'lM,v“•’««* požemi ,;i»,iMui* tm»*i.eliu*. u-t itn 
riaus. Nuo Florinos iki Mo im*m I’1'”* nnn5, Jcicn n,'2,am’‘ ‘lnm* salų -nk- ,«*i*.-k. mu*
nastyriaus yra septyniolika
mylių. .

U>XIM,XAS.
X«r* Mosue-t litrvii laimi 

tvirta vokiečių ,»ntirija. het 
vi*gi negalėjo ilgiau at*i*pir- 

ir galų gale turėjo mum*
|m*Hliutti. Vokiečiai ėia ginč
ai U paekntiaiųjų. įkaite dar- 
Imvuei jų ir Mintuvai ir knl- 
ka*vaidilai ir anuotu*.

Vokieėiam* ėia buvo laitai

RYMAS. Kruvinami imu 
šiai laike dviejų dienų tę*ė*i 
apylinkė**-: M.nite Srluglio.

Anglijo* ntitiirteri* Kw-
lwrtn* t’eril |»rniw*ė. -dUARDAVO VOKEČRI 0R-
U-tlyjr Anglija tu-k-t*iaiiti 
Įvežti ant«-rtkeeni*kų prekių; 
i: Olandijii. Švrdiją. Ikniijąj
ir Xeenv~iją. Angbi tvirti-1 ■ ■ ■
n.-i. Lol vi*«.*. t.- *ali* nue»- Lond'mas. K*ka.lm Ang
lai saU-na nik* pnkių Į hj.., bkiimi *i..mi* di.-m.- 
\.-kietiją ir tii*.iio. žiM.iiui. .,.^ mė,,- Im*uJu* aut oriai- 
ne-iu.ihii |«tk*iigviim Yeekie-|tj„ 
liiera. -ttevi. Ibvb zelžiiii.l

*lovykle«> St. |k<||L«-
pri. - kan; Sn-lija ka. inK W1, „rk,įvi, sni,k,iiui
t»irkebv» IH.iuui teeini kavei*. 
sbi* gi nie-tnis bik<* pinuti

įm
inei nukrito Olandijoj ir tni 
liko -ulaikvta*.

UPĖS SOMMOS.

Morzli. V-hL Metėte- X.....i šv.-elija

" . . . . . . . . . . . . . . MiRĖ VOKIEČIŲ KARIUO-

menės vadas elzase
nonų pr.kiu i*viž.i kitur. 

ke-U»i:<. :»»liiovt..|iri* d« !• i t., ža

ne-lnit plivtk.; llie-iti jie-lll* i* luiuieti.
' už|inkalio. cal tvirtina Mo-

' ĮgiM-t elnr ir įlatar Imt tedodm- f •'•••‘be
Paryžius, oririalės iini.m,vu*« i,abi l‘r‘“ 1 ’ _

praiH-*n, kad jiietiioee nne» Kddm yrvų Uuvo Mivyniai au',ru> ** aP*’">
u,a** SetintiHK fraiiriizni nt-*užver**tn. Spėjama, kael po ’**’“1* liuijo*. umemQBOBOBOW

Monastyrių, Serbijos šir 
d|, bulgarai atėmė praeita 
me rudenyj. Laike pasta
rujų 12 mėnesių ii miestų e*ui*' lino vokie-ėių du niic^-’žeua-* hkie ,«biduota elauc a- čia niu~-i l»- ,t»-r*t«»j« t>»-
jie nuolat tvirtino. Taigi.fu*. |k*mv ir lkiuh-«-e»urt.,*’«M»ie-ij^. o gal ir imoaių. elie-na*.
galima tikėties, kad prie jo p.-dmia Į n< l;ii*ve- I2.b>*» kn-

6ELPKITB LIETUVA.

(FRANCUOJ).

ARMENUOJE DIDELI 

SNE6AI IR ŠALČIH.

sienų nemažai dar bus pra
iieta kraujo. Serbams, įien 
gus Į savo numylėta žemę, 
pakils nupuolusi dvasia ir 
jie neatsižvelgiant į jokias 
sunkenybės žut-but mėgins 
atminti siYO SOBtinę.

Etagimas Florinos, tai jau

dabar atdarai* tik reikia 
mokėti Jo paaiiiaadoti

U ten pat ttrioa akelbia, 
kad apylinkėse Kaimakca- 
lan Ir ambai labai aaani* 
belgam. FirmųJI piMų U 
tijtMtftt finete-i 
Serbai paėmę daeg 
amvnlrijoa, nelaimių. Tik
ru Jų skaitai dar

rviviii ir planuotų. Vokie
čiui luunlė ntaiiiuti su vii* ,mi 
zie-ija*. U-t tas jū-nis iM*,m- 
sisė-kė.

Vokiečių nebisrini 10 Er- 
«at divizija |msakoja. kad 
jų * įmostidbi |Nisiliuisčtiui.
Eratmizų artilerija eaų vi
siškai išžudė dvi vokiečių 
divisijL

^burinėje dalyj upėn 
SettiuiMM franetiaai taipo gi 
bimčjn. V.»kieėių apkasai 
rytinėje įblyj derv užimti. 
Jų atakon atmuštu*.

V—aatatA -----«* * n_ 2__ 2faniiiiu RNpMBI eySISMI
fmnte 2R mylių ilgumo,

Berlynas. Mirė a»-iM r..ln* 
ti.-o-.h-. vyriau*!* voki. ėjų 
1'.-»riuoitn-u» ' tudu* Elzu*e.J 

\ ■ li.*iiitii n. . tiiui buvo ,<i 
dantų pilvo o|»m«*iiu.

LAIKE DVIEJŲ SAVAIČIŲ 
ANGLAI NETEKO 2,092

i AHCERIU.
• ----------- ■* I

r •

' 1 - - fl •

* b

r

Skaitykite ir
■«”. a

Mų B tave krata

•I

l.uike I«l*tu- 
nijų dviejų aųvaiėių Austi- 
ji*< armija neteko 2.102 afi- 
eerių. tštt afieeriai liko ni- 
mitšti. «ifc-i*ti ir !tt
(atkltuvo Į uebL«vę.

Xia» pradžius gi kun'-s- ka
raimu* Jurgi.. V kariuniue- 
nėje žuvo 11.0H afieerių. 
Tame skaičiuje: 12.01a ka
reiviu užmušta. 2»VffH *u-

Vokietija* *ee*tinė* mm- 
*tee tartim eblmr *var*to *n- 
iiKinyiiui |M|eiginii tiiioną ir 
gal kilu* uni*to |eremlllkt 11*.

Amu nije.je bhni pri»ni-
•’o ir pr.i’ide.Įee kalėtai. Itė| 
be ir ka.-t*ki teik*niai Ii-ii 

ūmiai *u*ilpn." j...

POPIEŽIUS VIS STENGIA
SI SUTAIKINTI KARIAU

JANČIAS VALSTIJAS.

'»i..iri* di»ti-»nii» >»v. T< v». 
i >.>llt,tll ' * »*\;»/i.lV.- 1 \ «•- 

• ,ui* : 11, į >. i ’ • i I*..i

*.*k ’ .lu>*z i|<i. Kiliu -jniitlu*. 
Imk |N.pi.-7tn* v • įni
ko* ,|«n Im*.

SERBAI PAĖMĖ ANTRĄ

BULGARU UNIJA.

Salonikai. Serbij* ka- 
riiHunenė Vakarų Makedn- 
niji.je išvarė luilgants iš an
tro* a|N*igiiiimo liuij«*s.

Sertori. už.*mę ,«t<«iaa 
prii-šu ,M-zh-ijas tvirtai ap. 
rikaaė. Itoršininkai nete
ko daugelio nebisvių ir 
atunnteijM. Aršų* miribl

Amerikos safragtettų radai, kurios stengias iė kovoti eaa lygias teiaee su * k-ista ir 1/Wtt~pra,audė la» tę«ia*i. 
vyrais. žinia* t,uiklinvo j nelaisvę).’ Serbai perėjv u|tę Bruda.

HHHIii HK
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no11% P aiistijų |^lau skiriu dieną, kiirb-jc -ii«> 
gyvcntojni galėtų i* 

r,ik*ti *avo siiijiHlsni.t. ,»ri 
pidėdami mii aukomis i Ton 
dą. } Imrį dntar yra renka 
ini piningai nukeniė jiisieni*

DAINA. ’n|”' kiirj’-.
n”Ir. kmhiugi ;•* i*»u t iki a- 
kas Koviciiy tu Valstijų ■_*'

dantyti,
vaitoja musų broliai 

Kin-u išvaryti.
Ketaip staugia platus

DRAUGAS

Bet tai mažutis la-Įž< iiiitilui pnisoiui-Suvi«*nytu OĮ|nCnč 0I0FL1S SUV"‘dolerių. B*’t tai mnži 
I VuilMiju |ira*/i«i<-iitii. ka>l |*n ” dtd, li«,je vargų

VALSTIJŲ LAIVAS.

< i

423 KELEIVIAI.
IfiOELBSTl

l’elegi'tuno* i* Mat-slifieM. 
• .. |,till • k.l«l Moltli'

Mpy lilik*-eIi,.mis
ii|. 2*‘ I‘m-’li’* 1 ’»a -I

vaitoja! ateis į pagailų imi* '••'•‘droves . laivas ”< 
kentėjuaiems žmonėm* min^r*-** *• Priežastis. kilusio 
karės, ta<l» ir ligų; 'gotom dar neišaiškinta. Vi

sus keleivius išgelbėjo ki

|4en»«* n‘w "'U**1* Suvienytų Val- 
(Ihiauatas diližoiinis, **’*JM paridentas, sulig At-

,r vM "."u'?'"”1 '“'“ik,i-'P a t a r i m a i.'
jin-- ko i* uždarbių.

\ :sl*tij,,s gi piuigyiinej 'l iktai viena* Džiutui* ne-Į
savu pasielgi* I 

iiuiuse. Seniau jis šick-tiek
surištas tėvo išmetiuėji-

yr,. labai apverktiiuiim* *1o-at-imain* 
v'j. • •

kaip sveiku 
būti

6 ŽMONĖS ŽUVO
EKSPLOZIJOJE.

nmis. gi dabar juokus daro 
iš brolių ir seserų prikalsiu-

Č ^jOAOGIAU ŠVIEŽIO ORO,
darini namie, jis už. tai įsi

STENGKITĖS TURĖTI

Nedariu-, N. m brikoje ^-idė ir visai išsikraustė iš
“Tfu- Interstate Milk and namų. Miega kur sulrn- 
l’reani l'oiufiaiiy" sprogo'šiuose, žmonių apleistnnae
kai ibis. pripildytas amoni- jaunuose, o šiltomis uakti-

“T*«de|, dahnraš, Wood- laivai, kuriems žinia bu- jaku. Sprogimo laiku žuvo.mb jr tyram
žmones ir kiti 5 liko šutei 

sti. Vienas sužeistasis tuo-* 
laivų, jaus mirė, o kiti dar kovoja 

su mirties šmėkla-
Skaičiuje užmuštųjų tai*

______ t____ _ - ____ |**gi yru Ir pmridertaa virš
Kaip gausingai musų broliu žabto prisidėti su v> ir turėjo jtal- įvardytos tandrovčs.

Ašarėlės krinta. ’ !7k,?T s",ko,m? .......H j - 7J«k5 romi.

Kaip vaitoja musų žmonės 
Po svetinmis ponais.

Ketnip |Miola drėgnas nikus 
Kai dienele švinta.

(K Kalendor. “V. A.**)

LIETUVIŲ GYVENIMO 
ATSITIKIMAI 
1915 METAIS.

stovų Huto prašymo, paski- ir

vo duota bevieliu telegrafu.
Tai laivo vieuas grrinu-

Maftimud tuo, kų kur

KUOMET MIEGATE.

Daugelis musų darbo lai- į 
ku neturime progos kvė- 
|jooti lynif svirau onL u 
kas dirim fabrikuose, apie

riii ir a|»skelbiii Kererlų, 1 d.^.,,^ pirkiojo tarp San 
lapkriėio. I?>ll», knifs» dienų. Piutata,^ < nk, ir Seat tie. 
kurioje Suvienytų Valstijų kašta-

’"‘hb'. '2S?. «wj"M neimli Bei
maa. tai sėdėti aut krautu-

dalį dienos praleidžiame be

jie jausis gali pnsulėti pne 
gelbėjimo nelaimingųjų Lie
tu v*** žmonių.

••Alike* gulima siųsti A

NAIKINA KATES.
i i< *ta M i * nutii

menkos Ifnmbrtuijnm Kry- ^„„įkinti kale*. kuri.,s 
žini. Ua«liiiigt<»o. |>. ( .. Įvairia- liui-
ktirs rūpinsis, kad aukos , , |įlt(.(^

Veiveriai. — -Dabartis” „r derančiai l.iiįii išdalint,.*.
re*... kad -ita apyink'* 
Imi nnk.-iii'-jii-i i*d<-
ta im I pn*r piriipij..*.

ta-
jie
Z.

•’Ak} vaizdo je šilo. a* prie 
t-, -av.» ranka i.» i»I' jau ir

* e . . * ’
u/ri-i-kiaii. kad pn»*.'

•i it oi.-ie -i
n /, |1,|- ,

I.jiik’* pa-ta 
ju .taier ■,’*

VAIKy PARALYŽIUS 
PRADĖJO PLATINTIES 

18 AIRIJOJE.

1 •!. 2»ani«.'» i* Air*j..- *
J’’: * |>i|l.|i|u. [. an ši.

il.al

vių trepu. Kovu turi vos 
tik 12 metų, pažfsta viso
kius budus, kaip atidaryti 

duris nematant sa 
vininkams. Kas tiesa, jis 

nemoka nei skaityti, nei 
ii, bet tobulai apiokuo- 

js visas a|dinkvlies, kaip
l»ii« Į«.MkuiiUKiuu k» iMinatna. tu jutu
l^rU-tl e. niJ.nknin, kr.o-1 kyf.;
'"y1.*'".. . ivirfiii .iru, tu latrai

Mnilo .r va.al. IK la-.iau- !ri.,ai |lentiillI<l>t llH,,rižvl.|. 
Nia. j., ranki, ir bar j ,.(j #r

roję ir tuomet kiekvienas! 
gali užtenkamai turėti ty
ro oro.

KASRAR
STATE BANK

te>i.i.

kambario privalo boti per 
ištisų dienų atdari. .lie ga
li pasilikti atdari ir žirnio*

.t ’ • - dulki"* ir purvus aj»i-
r.i>i:n I il.:ii pr.: .'Imija liftu*

ta*, ar šilta*. Xe tik lan

nu- iiiim šovinių ir k.m nių nt.,< butų Suvirintų V;il>»i 
k.i*imu mu*lf i*r.iu*t.t. iu m.- uztvirtiitt;i<.
I’; l- im. *S.I'* m.i/i..u l. nu -AHįUl.i U.i-lmmimo 
k. nt. j. s: arl»iiž.yt:i bužui U|ii ų,., , rj-.|. moi»< pir 
ėi.i ir -t,d. 2inli k. Ii v niypjiK'i-. tuk
luimii ji ii.iinui. Apit pu mėtis «lt v} ui *im»;ii -t-i..- 
>:in:r.. nu. *!• 'i* i*l.u -į| .......... ,„„M1 \i m,-i i .n n
\- tarp į |'i. 
I.ii\<- nūn ii \i*

' J'
2 } \ ' 111' • |

Jill. I . H VI. . 
I.i i Ilk . i u I i 11.. * i.l111

t,, i ip.-. ir 'imtas 
mii- pirmih.*.- 
m.i V.iMiji 
'• - Ulei »«..-« .

kel III P' 
nu., S«

n. t.r'2U
III

nes galėję Įeiti lik >ii tam

SUSTREIKAVO 500 
ANOLEKASijJ.

\ ird.-H. H1..
d ' a* I b, 

. | 4 ...
d. i I.l U, likti.

<(. l,-i n- i d

n..
t.* - .

I »•<
•i r> tka*

IIII, ’

Chicago^ IHv

kė ign-eikslus ir D. L. K. Vy-

. .. *4ai. In*i ir duris miegamojo .unito kareiviui kelis kartus iš-
.i -.-....ii i.ai-i . 'Htaira»l«-t..yralahoiK-iklimhmrill |>rivi|,„ ,M|(i vi. “ «autuv». -

...iku ,«.n.l,ži«-. -Ii- ',-. -Ii- n.»il.-i.ižia. k-<lllt,|nri.H. j,.;. I’n—kj- »«•*»■.
ii ni.ki.,1.,. |««kyl., jlw vį llaklj kv-..>........ l

O ygRKE EEPISEMI- “ 'S."1;;1* ■
JI VSRI FiSSlfflSiJS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NYKSTA.
V,

IKivote geni «rn, tai ntine-
t' j j”s jauėiatės geriau išsi- 

ir.,i|.r.s.,m už aa-ųj M.k.lsj
žuio.t.ini. I.altai naudinga
i-i aplinkiniai žni..iiė* 

erai žiu,, ir neiit,-

luarsaviuuu gnt- 
eiitis. Aliejus kelis blokus, 

visos draugijos suėjo toli |«- 
ėiou svetainėn, iš kar ryto bu
vo išėjusios.

Keikiu pa/Aiuėti, kad ]>aro- 
d.-niiu.'i nepaprastai daug puo- 
*■’• t'I. Liet. Tautiškas Kelias, 
knis visas laikas gražiai gro
jo. J’.isižvlu.-jo ii- uiu.'ij kn- 
reniskij draugijų sųminut su 
savo blizgančiomis uuiforiuo-

yra
miegoii vi*ai lyrante ,.re. 
anr lauk,,, tik reikia |uisį- 

• iii užtenkamai šiltų dra
bužių.

Nuo uodų ir musių, „re

I: i labai
k,,kiu n,.r- *u Mžia 

iie-u-ipratimu. Kitaip
vaiirza* keršija .*«ivo prie-,

.šiuiiikams.
Namiškiai ir

nusprendė, kad iš Džiauo 
jau nebus niekt* gero. Tik 
gaila įniko su juo užsiimti 
ir rapinties. Vetetau tegu 
jis gyveno, lutip jam yra 
tinkamiau.

Miestelio valdytai taip-

» a. • . I.. l - į !•;•-

• u/.sloj i* -ale,ah»s
t pitlt ii'ija vaikų pnraly-
žhiiis Keir Y*»rke galutinai 
išnyks. ttkaiėin* lig*utių

Titr - būt nei viename že-, nuolat mažėja ir mažėja.

iC jf, itiAI U •’I 'asirašo —
Vfoodrov WilKm.MMUMUUa i UB luanę-l 

įiestelį iki pamatų iš- 
ią. liet jis likęs ne-,

— Įvairios
leidžia siusti ura- 7- .
BUŽiU Į LIETUVĄ • **ullva

kad miestelį
griausią, 
sunaikinta.*

S!A PADIRBAMA CIGARU
miegant, apsidengiate Ain-1—

u..':, skritulio k»a>te taip 
<!;»» g ne|<nlirlruoa cigarų.
k ;i'i Filipinų šalyse. Lai- Į 
\ • |ka*tarųju šešių ne ue*ių 
• • u ik » Suv. Valstija* i*

KAS Iš JO BUS?

Kiliu Mr. Ikirtuška. is - 
senai »|isilank(*s IJetuvoje.| 
praneša, kad v«»kn«ėių val
džia uepavelija Įvežti į Lie
tuva dralutžių.

ĮGRIUVO TUNEliS, SU- 
ŽEISTA 17 ŽMONIŲ. '

Maži
l ,'i.»»»ų aK.-zia •*».■d*<»gimė iš savo Seimyia**. 
ig.irų. .I»ier< liaugiaustn dir

Mzi.iuas kažkmltj jKlt 1,},.^,, uei-upi. ar Džia

Vylesni jo bndūii ir seseris 
klausė medinos, luaulien 
laukėsi i u*»kvkla ir iš ten

BilIEEUS GAISRAS UNI-i*^ sugrįždavo (mskir-
___ tuoju laiku.

• < ievekmdee. Idilti. ,um,. ^HOTRE >u Lb.ianu Itltvo kitoks

ut moterį* ir vaikai.

I'

tuis gyvena normaliai, ar 
gal kaip kitaip^ Polieijai į 
Džiaine valkiojimąsi tik pa
ine, ja ranka.

Džinuos tmlel yra neup* 
riluHdos savo valios |h»ius 
ir lavinasi valkatos ir kri-

kln.
kių uniformų, knriomiai gere-

• «M.M ui!..,..'!.!josi vist svuniuranai.
: Fa pbtų (foraauda Vor-
• aaerto Turner ovvtainėje įvy-
• ko ilga, įvairi programa. Jų 
išpildė L’i. Liet. Tautiškas Be
nas, Lietuvos Vyrių 25 kuo|«a 
kalbos, daiuos, dekleuuirijos ir 
it. Programa išpildyta kun-

CLEVELAND, OHIO.
| Vakaro vedėju buvo p. J.
t

PREZIDENTO PROKLA
MACIJA.

Kadangi a* apturėjau lum 
Suvitinlu \ :Llijil \l*t«»ve

(Buto rezoliuciją, pl-lei.sta I 
21 d. lie*p»w. skaitoma

B ’ • •

kad šiomis dienomis Įgriuvo 
.'i, a daos liiii« li«. įs. , /.• 
u Krit. 17 žmonių liko su- ?,ni,.- 

zei-ia. I
!*t|.--» i.« i. -aiuiftų ki d 

oje tk'tl'. J1- |o|o pačio |i| *
it-lio ,»ii ... KjeiigisMa-.. I 

U/.mh'i.i i:* /moliu'.

Sotil h
. -!». Ibi.i. kad 
■•■m,* m n• i -ii 
e *’ kil.. dbl, Ii*
- i -r ida i *' i.tio-i i 

'it.mid dol, iii'.

I-

,»• i
Nelaiminga vieta.

ikala*. .Ii* -alitiosį iim-'uiinalisto amate,

laimiausia kalbėjo vietos 
lietuvių parapijos klebouas, 
kun. J. 11alaburda. Jis papa-

; Uos. .i-,ai iieĮum ida-j Ikir pora tin tų tokia .gy- 
l,’i"i-i\ll valgyti pi, tų ir iii t vu-| veninio. «, iš jo bus tikrasis

- •• -
\..T i

i -i

r-

c: i, i, 
.■i - ii
I.!

ilaiisuis diabii k* dvažudis.
.du* diaske. mii*-' \r galimas daiktu?

*.| , u 't.ilru eiats \,il- oiizi|otoj<* VisuomeneJe

(Platesnis aprašymas.)
Rugsėjo 3 dieną L. S. K. Šv. šakojo apie šv. Kuziuiero Gv. 

Kazimiero Gvardija iškibuin- dr-jos praeitį ir dabartį, apie 
gai ĮKiuiiiiėjo savo 10-ties me- jos darlmviiuąsi Bažuyėios ir 

b.„|. L.‘ sukaktuves. Iškilmė pra- tautos labui per praėjusius 10 
aidėjo S vul. ryte. Dalyvavo metų. L’agyrė draugijos jku-

v.dkiod.no*i g;.|,'tu l»el*ausniingai vvstv- šitos draugijos: šv. Kazimie- rėjus.

h žinia kur ir k>>. jti«> tokie individumai. kaip ro Gvardija, Cl. Liet. Tautiš- L. .Vyčių choras, p. V. X

sekančiai:
Kadangi iv.,iriojo šji|\-.»-.

d.ikir i^ip.iinioįii-boi i k.i 
le Iii t iii in t-miJj-i k< , uri 
l'iili, i,ui. i.U' i i did< *in* d.i 
Ii* m tm i masto. |M*logi - ir 
drapanų: ir

Kadangi milionni jų liko
si i*vxli iš liauni ta t»er*er-• • I
gėjiino. tu lėkdami progos 
e|K*inipiiili gyveninio rrika-
1avinuii.s. |Kigimd<~ tada. Il
gas ir iM*a|waknnuis kančios:

JAPONU EMI8BACUA.
LENKIJOS MATU

LIAI CELEI KARĖS.
!1 t ! • ■ • i ■ -.1 1

i i aru zm>>mn.
r., ‘ii. A/.i|oj. 

.. 12.
i.

skaičiui' :
•nu i- i vių 

,‘t". I'uropoje 
tu ’ialijojo ir Filipinuos

n i2.-* k Am, iikoj«

Kasmet tk- visi iš«iiud 
»risiunčia j tėvynę arti 15,-ir

Kadangi Suvienytų Vai-!”"“31"0 iv,“-u 
sttjų gyventojai »tt gailesčiu 
įlasižinojo apie milioiių žino-1 Įjf|RĖ NUO UODO IMN 
tiių įsidėjimą ir sausiai alsi
lie|Mlavo į |»ugnllMK šauk-'
hdiu. kuomet jiem* tokia 
proga pasitaikydavo:

Todėl Inl Ims * į

, llkll t •«,|Im-J||»IO l oi,. 

piane- i. kad I., ūki». į« 
i •ut.i 2'«‘ mi, -I i. 2”.- 

.aoiiii ir I.iėimi bažnyčių.
♦ • w

JaUAI KINŲ GRASIA
BASAS.

Kimu**** vn*š|miauja di- 
džiausis skuritn*. Apylin- 
koM* Nuiikiiig šimtai tuk** 
uiiičių žmonių delei didelių 
tad vinių imteko pustogės. 
Vanduo tai|N»gi ntlpluvė ja
vus nuo dirvų. MilijouuiBurliiigtoiie. N. -L Kti-

**Nutarta, kad akyvair«b»- kančiose mirė jmitia S. žmonių grasia tadas. Ki
jo šitos nelaimės, skurdo Ir.Lippinkot. .Mirties priežtis-jiių prezidentas iš savo pri

Motina ji koizdavo ir |»m- lkpame*? 
s,.’;i\o p.Kitai«yti. B, t tas .\r galimas 
!:•: -.ai ką g> |b. Javo.

1 ;r.u k,n* molina min 
■ . - ’ . n,u* įsivedi- pa- likimu

I’.i ijoi. . i karta' lokių Džtaini tegalima 
n,m,s, hzianą už nepa- užtikti daugelio lietuvių k, 
bismutu.

tai daiktas.

kas Benas, D. L. K. Vytauto‘Greičiaus vedamas, smlaitut-
clii gvardijos, šv. Kazimiero'vo “Pasisėjau žalią rūtą” ir

.... .jaunų vaikų gvardija, Ausros “Malda prieš karę.” >udai-
oid nieko negalėtu pasini- .- , .. , -. . - - , , . .... . .... ‘ ' «i Iii Moterių, .**\. Jurgi,,, sv. iinvo labui gražiai,

o pinti o vaikiuko ateitimi ir,' , . •. ,-i iozi,|M>. ,xv. Kazimieru ir \ y te J. skripkauskaitc dek- 
Naujas Liet. Benas. lemavo “Tebmyliu.”

Situs \im»m draugijus iš l’u-, Teutr. chorus suiluiiuno 
.. . . \Įi*»vieh svetainės atmoršavo į “Svečių giesmę.”

L * pnmaeiusi. jltose. |s jų rekrutuojami pamaldų klausyti. Teutr. Choro sąuarė V. Ig-
x.(,. |'.o:,tiiiuis niek,, iicgflli-p-i'iierikoiiiuių teismų mius-| Vartų Moterių dr-ja natavičiutė pudaiuavo “Sere-
li. »ln\e jam liu»e*ą valią, ieiai ir kalėjimų stnlaunih- |k<tlvi bažnyčią Šv, 1 m>«l* **

Ifciatut* valkiojai mietdnĮkai. Kar. Gvardijai inteikė gražu’ Kulbė
».il veliu*. Namie pasirody
davo kai|s» svečia*.

Metui rytiiM*tį imrgaben- 
tn namo Iš fiibrikos tėvas su 
nulaužtu nugarkauliu. Kiek 
mdaiikti* vargšas mirė. O 
I Mintu t ė. imsičtiiusi kas tin
kamo, išsikraustė iš |mvai
kių namų. «

Apie tai, kas iš Džiauo 
bus, žino visk Trčiuu nie
kam galvou neateita miu- 
tis. kad pasirūpinti gelbėti 
tų vaikiukų.

Ir kas reikto darytif
Keli patriotai dbkttsnvo 

apie Diiano likimų. Nuta
rė, jugei butų geriausia jį

Vynini Džiauo broliai ir atiduoti į pesitabytno įstai-
MtMrįs turėjo patįs vieni 
ptignlvoli apie namų užlai
kymą.

Visi vaikui uoliai buko

SU.

Gvardijai inteikė gražų* Kalbėjo p. M. šalčius
gėlių buketų. Priėmė bokštų1 Scraatoa, Pa.
gvardijos kapitonas J. Bakan-

Pb pamaldų visoms draugi
joms sustojas palai bažnyčių* 
šv. Kas. K. Gvardijos kapito-

U

V. Ignatavičiutė padainavo

šv. Kas. Gvardijos aauJiaga* 
mų ir svirkoaų 

Vytė 1L Močiotutė jaasmto- 
prakalbėjo> išreikšdamas pade-1 gai padekleiuavo “O ji dar 
M

<r .... ................... .. -i.............................. ■ ------ [ * ------- -------- ---- ------- -------- --------
vargu, kurį tie ketfri milio- timi buvo įkandimas uodo. vaviškų lėšų siiš*«lpimui ta-,ns,kyklą. Vbim to seserų 
imi lietuviu turi kęsti, nu- kuri* užnuodijo kraują. dnujnnčiii pa*kyrė !•*».(*<• gntiiina valgius ir skalbia.

Bet ar tas kiek pataisys
vaikiukų?

Skaitytojai, kų atsakysi
te į tą Mausfanų?

Baidė.

draagijoma. Bar kalbėjo šv. 
Ksrimbro dr-joa pirmiaiakas 
P. MaliuoUa ir šv. Jurgio dr- 
jos pirm. J. Jablonskis. CL

A«t pagrindą pasirodė gani

8. Graižinė, solistė. Jisai sa
vo išbvintu balso tikrai ža
vėjo susiriakasiBs. Jai am 
tslktg gndtaa gGlų firiblMk 

l*o to p. Litkevičius autrao- prie karto tara
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DRAUGAS
—

ražas: “Dr. Kemel” (anglas)
Gavusi bukvtą dur vienų daine- > bųj. 
lę sudainavo. Publikos rat> 
vimams nesimatė pabaigos.

Teatr. Choras padainavo :ų Veįgėjy, jį jų Uj. .„įy u u kis rinkli ir tiirpimiteto projektu* ir uurody 
“Baublys.” burna paivmčtini kun. P. dirltuučių darbininkų. Ku-linai, kaip rinkti nukaa Lie-

Vytė Skripkauskiutė dėklė- ’ Upe|ilS ku'opoM pinn. j. pj< L. ugti visą eilę prakalbų, (tuvių Dienoje, lapkričio 1

i*uii*bavi>»ą*i kuopos lu- *v:i ištyla ir nutarta: Ibalsiai išrinkta* irerb. kini.! Rii"*ėjo ,n dieną toje ko-, I. Klausime parink >u»! Litluiaiiiu

nuivo “Oi grįščiau. tt

ImtinaiiKo, kilnu milų miiik-i.i 

uos Lietuvių Dienoje surin-' 
kto* aukos. p. .1. S. T<opntl>>
|N*rskaitė laiškų nuo Liber
ty National Bank, New; _ RnikStukai (prisegi- 
Aork, N. A„ kurs a,*‘i,'Ui<‘jmiį n n t rankovių) bu* balti 
priimdinėti iiiikcntcjiisiuu* M, raudonu kryžium ir pa
skiriamas aukas ir vesti jų ..p„r starving Litlm-
ntskaita*. Nutaria: gautiĮ.,„į.l”. , Malini sulig p. 3,
kinkė tani tikrus čekiu*. j4 ir )K||įktn komisijai, 
kurie butu išsiuntinėjami, _ Pani|Hirti 500 ofiel- 
visur, kur tikimos ims IR* Lliškii įgaliojimu aukoms 
tuvius ir svetimtaučius gan- lillktį kl|rip Įmw MUteikti Ti

Kreipties j dirbtiniu už- .1. .1. Jakaiti-. >u*irinki,iio iunijoj** p. P.iik:ui*ka* mi 
Apart p-,ės O. Deivikni- pvizdas, kad jie Lietuviu (raštininku p. A. Kazys. rengė baliuką, kuriame da- 

ės. mu.*ų kuopa turi dange- Ui. m j.- aukų rinkėjams Iri-' Per-kaitytu < « utnilio Ko lyvam li.iuiiai ūkininkai
Mažeika, Daržininkas, Dut- 
kėvičius ir kiti. Ituvo kele
tą* svečių ir iš Kbels.ygun. 

lietuviai Imtu ragi-nlieną. (G rakiu i |*asiliiik>miiita, |mi-

prie to* si^iirkllėillota apie »|ke*. 
dieims prisirengti ir surink- p,, į; slieko gan at
t i kuoduugiuusiai aukų, iš
rinkta komitetą*, kuriu te
eina šitie asmenį*:

Pimitaiuku kuli. J. J. Ja- 
0. R—šku, nžL kairia (vienbalsiai); 1 pinu.

tndėjėju T. lt Mažeikienė;
11 pirm. pod. J. P. Baub
lys; I rast. A. Blasys; II 
rait Pr. Zataveekaa; iždi
ninku J. P. Vaitkus: iždo 
gkdtėjais: A. Bemita, K. K.

I. S ietų komitetui tu- 
li k ii< .veikia ilsia i pranešti, 
kirlį i;- kur reikia dėžučių,

jkaapiuų (raikščių) ir‘tag»*.

voi linas ir kiti. Jmitiinio kiirioai 
i darbuojasi

kentė jurieiu.* dėl karės nm-

Kalbėjv p. J. Brazaitis apie .|)(Įj (langiau^, darbuojasi ,utini nesigailėti aukų nu-1 Kad tinkamai
kv. Kazimiero (iv,r.li«. Su 
ĮMŽiaidiuu publik, »u iilu, dr- Vjgf # kuoi>tt

VkTZ^^iaimm. «r- “■’*>*** "k"*1** I““"- 
anugeie Mokytojauti nusam-

ganizatorumia prisegę |'r^
P© 8* » rt jiauyiUlokilt^

dar fr angliško* kalbos. 
Tn du skyrių —- Senesnė* 

vo dvi doteriL ** p«M»ok«a. Lie-
Pta & Greta* ir pi AL

Bagdonas padainavo “Tekly- 
tė ir Pranulis.”

Kalbėjo pu Sl. Salėtos apie čių kuopa tikrai daug dar- 
nukeutėjiuių Lietuvą. Po joibuojasi tautos laimi. Tik 
kata rita sakos šokta-, rriktų, kad risi lig vienon 
jusiems <M karės Betariami. Mūriai užjaustų Sitam ry- 
Kartaikta 413U4 darbut

Cleveloudo Liet Tautišku* 
Benas, chorams pritariant, su
grojo “Lietuva, Tėvynė uiu

99

kti angliškai, 
iš to visa matosi, kad vy

įtarius.

HARTFORD, GONN.

nų broliams ir seserims. Lai
kyti susirinkimus kas sa
vaitė, kad tinkamiau prisi
rengti prie Lietuvių Dienos.

vyko kiliu d. Tiškevičius su 
savo broliu ir 4. Mieke,ilt
ims. Atsirado daugiau gy
vumo.

Ptakbu riai Kritai »«!***•*».

MAHANOY an, PA.
valiavo pažterėti ūkių, kaip 
lietuviai ūkininkai gyvena.

Patartina lietuviams dar
bininkams, turintiems kiek 
pinigų, įsigyti nuosavas li
kęs. Nes tai nėra geresnio

Šitas miestelis yra tai vie 
ims iš dalesnių ir senesnių 
lietuviškų kolimiijų. Iš ma-'Mateika: (Hganiaatoriab:!^,^^ į^j,, gvn.|,įį ukėse 
terijaiio atžvilgio lietuviai M. Imndžiutė. Ona f»rvtas-įjr ,mtį u,.priguliniugiu 
čion geni |«situri. Bbarfe- kiutė, O. Anadianskiutė. O. 
rių yra visokių šakų, o tų Stanevičienė ir V. Krikšto- 
lalsii m-|iagei«laujamų su- | laitis. 
liunų, tui daugiausia. Žino-į A. Blažy* ir T. B. Mnžei- 
uiti profesionalų tr amaf- kienė išrinkta ,«»prašvti 
ninku taip kaip nėra. Tali- kratomųjų paveikslų ir ki-

iicpriguliniiigii.
Uk. tani.

BENTON, III.

Omai gana žymiai |«n-
tiškai susipratusių švieti*- tų tentni savininkų, kad jie »..rvji, durimi. Anglekasy- 

- - kiu inteligentų irgi nedaug. |Niskelbtų Lietuvių Dieną kl«»s«- dirlmma kasdien. i*ė-
\ iet«»s Tauto* Komio sky Gaila, kad i:ii|» geini »m«i- ant ekranų ir. kad to» die- ,,„|W nrde|di«*iiiii'-. Pirmiau

Su tuomi imsibaigė progra 
nia ir prasidėjo šokiai, žais
loė*. Visas laikas grojo t’l. i-'niis valdylui rugsėjo lu d. iiuiiiėi««j kolionijoj ue*iraii- m.* *avo |m-|iio dali paauko- rlJI durimi buvo apsistoję.. 
Liet. TauL Benas. Nemažai s>išaukė visuotiną lietuvių <ki lietuvi* gydytoja* nei tų nukentėjusiem* dėl kii-;/|*||l,||trt ,buig žmonių i*va- 
suvargo grodamas taip ilgą *UMriukinią a|»svar*tyli. advokatas. Iš tautiško ir rėš lietuviam*. žilojo Į kitu* miestu*. Iki
laiką. Už tai jam prideria žir- |..,jp hutų geriausia visu kultūriško atžvilgio daug Kini. .1. -L Jakait is ap- dalmr nugirdę apie pasįge 
diugiausia* avių. To beno va- st«»viu lietuviam* siisivieiiy- žmonių gana žetnai stovi. si«-uie susinešti su t liamiN-r.rimisius darbus, daugelis 
duvu yra p. K. Buėis. j j|. hemlrai pasidarbuoti Tautišką susipratimą ir ku! of t otunierec. A. Blazys’orjža atgal ir gauna dar-

lteikia pasakyti, kad 1^ 5>. I i,-tuviu Dienoje, kad >u tuii»ką |mžaiigu trukdo rpviemė |iuMkull*-ii -u U”- Im-*. Kaip tik 'ra dauginti' 
K. šv. Kazimiero t• vanlija bu- (kjj kuodaugiuitsiui auku *’l»« ždžioiiiu ainiai —'dali
vo pirmutinė čionai lietuvii; . ,i<( d-! karės -i ii. -usi.lrauguve -u kai
jiiiuiiiiio draugija. Ji daug 
musų jaunimo atitraukė nu< 
girtavimo, nuo nedorų guž.'iiit 
lankomo. Draugijos lik.-la.- 
buvo patraukti jaunimų į tik- 
lųjj kelių, auklėti katalilnfiue
> dvuteih teviuli tafta. . Ambotas. Jis knrš-

v«km^ skaiimbma* vi-
pagarbų ue tik nuo lietuvių, j

IM Iii Jli'leli:-.

•tuviams. kiniais
I ('nii"n'' svelauie pri'i- 'daii'li'ki ir laisvaiiiani-ki 
iko lakai daug žuu.nin. i •:ki .i'ė'ai pragaištingą n>

I U.gtU'ia:
u-ų.

.-•tuuiuiiuisai-.

pritruko -'d.'- ly k.'ia Moję apylinkėje. « otiioli.* i Ink pu.

im u’' t ’hJi’u ir \. M. ( . A. žiu ūmi. plačiau ima v'sf ' 
kas Iii,;; p.-i>i.i. įiino prie tj<. 'i'okii- n įkala i miešti 
aukų linkini" Lietuvio Die- |vj.
"oje. M. I gi lldžilllė ap»ie- 
Iin Į.ak' ie-’li ir \\ oliu tl - \fhan

I d. 'v. 
draugija

nikų

\|. k. 
ureng.
\ a^ai a

X«— Nutarta išrinkti ko- 
tniaUy iš 2-jų imouių, kurie 
iiitrAztimti} | nMitDgVaiiA 
ir ten galutinai snsiiinotų 
sn Bandotinoju

7. — Avietiniai Komitetai, 
susišiiiojiina* *u jais ir tvar 
k.vma* jų bus tolioje II-jo 
sekietorian* pi M. falčiau*
(HI9 N. Mani Are, Reran-

kasliuk nnkų rinkimo ir |„lh pn L 
sinntiiiMt Lietuvon: prie, „ _ ToM. vHauu*, kur im- 
progtai banisija turėtų iš- m ^uvių, kreipties
reikšti padėkų prvtantni į cha,Mhera " of Com- 
M'ibta.n’ni nž paskyrimų „„ rūpinsi*
I4«tnvių Diemw. Taip fmt m. Šalčius.
loji komisija turės a|**ilau-i p j |mkba*iiuų sulig

..Lietuviu Dienos, (msiusta
trr. ... ................... ir ' u....gn^.M....i |.
.i., (.liianiiM o»—........................

D t*., gauta atsakvina* še
rk - Kasininko kaitei]..- , . „|ri|li„;

kiaušio,, nutarta: uGnukti ..X|l. Ul|| s b,|Mllo. 
nutarimą. |«darytą 17 d. ,,o|r, |;,.<|įll2t„lu Silkes - 
nigpjih-io. ir kasininko kau-',.|rri.
riją paki lti iki . Vi„H.

I- Nutarta priminti ||,,||M. inf„nu.* me
Krės..* Komisijai, kad kuo- „.p,,.h^o.
veikiausiai siitvnrk'tų si lli|;h„ \,.v,.„,|H.r pip;. 
'programą ir pradėtų jau fo |.„|luai.ian Da'

l’ii n.a

| l*rn«-itią mėnesį šiuo upy-.rinkiim*.
Itnkėa KHmrbi somigėį Nnbolsauta, kad išdmto- 
“Tautoa Dienų”, kurioje da ko* padėtų parauk.* 
lyvaro trijų a|iokriėių lietu-‘Nutarta kitą susirinkimų 
viai. č»io nii.-stelio lietn-Įturėti rug*. 19 dienų, 

paganių ne va uuo lanuTių.j^ ^ rienybėu Ir bend-Į viai, kuriems buvo pantu-1 Buvo dar ir daugiau rei- 
ur aus iviiiMiarių. .|^. mirįijm-'kjausią, ne visi dalyvavo, kalų svarstymui. Bet vė-

•;i:is brolius ir *<•*♦•«* Lie- Žmonės, kurie ardo tvarkų,Iii* laikas neleido visa tai 
• voj»». Jo kalba visit* su- terapijoje, kurie bvlav.wi -.tukti.

Kazimiero Gvardija 
pirmutinė dalyvaudavo katali- ; 
kiškose ir tautiškose iškilmėse
ir visuomet pasižymėdavo sa
vo

• mudiitn. -u vyskupu, už laižnyčios
kareiviškais prasilavini !‘1'sk,li *'• 4 ‘,‘aU“* lb°- »»«•«*«vyk-. Tautos Dienoj.

e;is. vedamas vargmiiniti. <>.isurangė (dknikų. kad tik, ——————
Dr-jo* organizatoriais yra: B-*H***>sl5n, jaigiedojo *tait- į atitraukti kitus. Jie ”'EAST VANDEN6RIR. PA. 

J. P. Markauskas.1"4 m,u»U. Alodas Masotas *»m» savo |KL*ielgimu jmsi-
J. Raičios, J. Maksimavičių*, ^ ‘lekk-tuavo “HusknntesLniriė visai lygus befcHionių 
J. Vrbšaiti* ir P. Pečkaiti*. - Tėvynė” ir |w»galiaii* mok-'ainiams soeialistnnis. Jie 
šitie vyrai nuo |ut įsteigiu*, -i *ivis p. Kainanaiiskas i*i|m*iro<Iė, kad j*- esą netik

puMlinkMuiuim..
Vakaran atsilankė ne ma
las buralis žmonių. Drau
gija peteijo keKolikų dote-
riyu

Ten buvęs.

SHEB0Y6AN, WIS.

• eikli, 'lai padai-'
-I- S. kiel", III'.

< 'i ntmliii ' l.’.i'i iik 

klail'ilin-: ■ s. kl.
p;'.'i«ialiii' darbu.
kai-gi įbrlui atlik* ir išpil

I ’illlitrd 
h.r r,«'i- 
'ignaliire

f lu "imli",|1 lln-
Šiai. ' i' i. a<l'

up.*n Iii' relin u li-«>ni K. u-
pmkti' i..-n*»rr»."

Ilk — IšrtekUBrai iiieann Ministrai jas
dr, mudjrte* <b'Minnk».illt]Ukni|Aalli | įteto)ill|p» 
prie pi J. H. T*»|iatto ofiso,;{f amerikiečius,
lAilke* - Barre. I*a., kur ir j..mj |wkviet«w jim* j Cent-

T. B. Mažeikienė,
'I*. F. Koras|MHMl...AI ktii.|>a turėjo susirinki

mų bažnytinėje svetainėje 
Kuopos dvasiškuoju vado
vu išrinkta* kun. J. Tiške-

------------- vičius. Buvusio vyčių iš-
f’ia gyvuoja viena M-imi- važiavimo komitetas praue- 

niukė. kuri užlaiko bunliu- kad |s-h*» nu., išvažiavi-
šioj draugijoj neuuilstnm'iui I’-.*t».n». jMtkalls'j.. apie lė- ką m-kalalikai*. l»«-t m i ne-'gieriu*. Šituos užlaiko, m., jųdik.. tik ĮSe.
trusiasi. darbuojasi ir posiža- > •'• * Lietuvos vargus. lietuviai*, m-s tniblė viešą kad i- jų |*isi|s lnyli ap- Nutarta siin-ngli vakara?
da tolesniai veikti tikėjimo ir Po šit.* kalbos išrinkta tautišką ir krikščionišką gaiiiingu Inidu. SusekuM.^ii l. 'inui. S akams įvyk-
lietuvystės labui. ki miteta*. kur* rūpinsis Lie darlsi. Ta diena buvo su- kad jos katras burdiugie- -t^tliu | d. Itnžnytiuėj

I*ai gyvuoja šv. Kazimiero » .via Di.-,,..' Mirengimu ir i.-iigta Mišelpti nukentėju- riu- biri pinigu ir u«»ii p r .laiii.j. \ a karo pelną' I.U'
Gvanlijoje lirolylH* ir draiigiš ,;,..>ekihiugi-*uim*ju aukų .'iii* nm> kari .', •• ji.- j»»j« sil.elti kitur g'venti, bųi 'kiriama.' nuk.-ntejii'i.-uis
kimias ilgiausius metus! .l ikimu. Komitetai! išrinkt: m-dalyvav.. ir dar trukdė i*.b.-, m t.i'ii gai l.urdiug!< - ,| Į kai-. ' lietuviam'. Tam

.U. S—*'*. kun. J. Auilsitas. \. Dži- kitu*. l"ių jiatraukia teisumu Į'kų-jvakaro pu*akyti kalbą bus
įkas, Al. Kolona, J. Bandis. Daugumas kaliai, kad ziIiuimi. kini ji* jai m užm..- ^įkviesta* iš uk., I*. Ma-«

ROSEIAND, ILL kėjt-s už luit.i ir stalavoiie 
Taip jinai m* vieną žmo-

i\b-on. Mašotailė. V. Kalve- eiali*tai jin* prie to pri- 
li-. P. Alijošių*. M. Kelt- gundė. Gal yni tame daug
menė. V. ludseka*. Z. Gur tei'iliė*. liet 'm dar ir ki- g.-!i i*naudojo. uv viena nu 

lM Vyčių * kuopa rug'.-jo Minto. O. It.i'Uiansku', D. ,n prieža'ti'. Jų tulpe \u-(*i.mindė.
II dieną turėjo menesiui su- iv.ritouieue. Tadus Špeli'. Jov.uija *aiiuiii>iinkai ir ka-j Bei ue'.-nai visgi dalgi
sirinkima. Susirinko daug Po šitų rinkiniu šv. <‘eei- daugi tautiška diena ,Hivo|,siiaikė ant akmens. Ku«.-

Ims f’.-ntralio Komiteto Ra
štinė (47 Beiim-t BinM ing. 
AVilke* - Barte. Pa.): p. 4. 
S. |M-i|Kitto, |«igal reikalų.!

mlaauo K»»mit. garbės 
rilis |msekininge*niani aukų 
rinkimui tarp amerikiečių. 
Komisija — ta pati, kuri kc

Dtr« s t‘ t*V imsamdvli dar- |j;1„s j \Va*liington ą. 
RugsA-jo 12 d. I- '.'etų |M Sekretoriai' n. Komisija į AVnsliiug-

radagno* atsišaukimu* išvio toną: J. Šliupą* ir adv. J. S. 
no ir nuolat.»s Misterėhiės'l^iattui 
tarp savęs: Komit. sjinariaij pj. _ pakeliama klansi- 
turi gauti kopija* visų al-jj,ia> apie raikulinguma Ane- 
sišaukimų ete„ kad Imtų ži- tm-.e, gydytojų. lAisiaiški- 
notna. kas ir kaip dirbama |KU j,,y. tu,, klausimu kun. 
sekret iriato. v. ISartuška jau «tt*irašinė-

6. Komiteto vaidu at- jj „u \nkietijos ambasada, 
sišattkti į Liet. visuomenę. p.,s»'-di* už.larvta •» va,, 
kviečiant ją prie dari*. ‘
Lietiniu Dienoje. Atrišau 
kimu- -u minsi'uuiis pi 
Itlpill' Komiteto 'i-k|-eto-

’*» vakar..
Pirm. 

S« kr.
J. S. Lopatto,
V .K. Račkauskas

I l.-U.
Pertrauka pietum*

ž'-ika.
Korespondentas.

PROTOKOLAS.

suiutrių. Buvo atėjęs ir vie- lijęs elmro merginos siūlai- rengiama !>«• svtiigiuauėiųĮun t vieną Imnlingierių a|s, AMERIKOS LIETUVIŲ 
i Mira p i jos kleis.na*, kini. n.»vo “Plaukė sau laive- g,rimų. tai jiems |*iru|N» Jskin.de. Šis byla is-rkeb- m-t CENTRALINIO K0MITE-

P. lat|M*lis. Šisai |«itan- ,j*’\ Paskui kai,s-jo apie ••bizni*’’, nes nuo jų iiickojllnrrisbiirgnu. u|*kriėio,j0 NUKENTEJUSIEMS 
kiio|Nii surengti laimi iliile- g vym * vargu* A. Knvižis nepirkta. Tai jie ir suren-|tei*m:in. Žmogeli* išrilėša- DEL KARfiS ŠELPTI P0-
ie* ir iudomia* prakailia*. »iš Koštom*. .gė girtų pikuikų ir atvugėsi
Be kalbų programoje turi* Aukų suriukta į T. Fon-1 atitraukti iiutmes ųuo da- 
buti įuotiulogai, dialogui, da $17.17. lyvuviiuo tautiškoj dieuoj.

Kttsirinkimas pabaigtas< leda tokiems išsigimė- 
tuutos himnu. Italus!

Rugsėjo 12 dienų išrink-

dekksaarijus, dailius ir kit
kas.

Hu tuo risi stfedriitkusieji
atitiko Ir pasižadėjo risomi*,tas Lietuvių Dienos tad 
išgalėmis bendrai dari- to- tetas susirinko į svetainę po
ties, kad surengti didele*, 
indomtas prakalbos. Pra
kalbų surengimui išrinktu 
kun. P. Lupelis, J. Pivurn- 
iuis ir A. Sudeutas.

Kuopos protokolų-rašti
ninkei O. Deivikaitei vien
balsiui nutaria suteikti la
bai gražių dovanų ųž jos me

ninu. 41 Capibd are. Cta 
Išrinkta komiteto valdyloi: 
pirauninku T. ftpelb; pir
mininko |Mgelbteinku Al. 
Kelemi: I.rušt. O. Kostuan- 
skas; II nšt Kleua Mnšo- 
taitė; iiilin. kun. J. Anils*- 
tas.

A’yčių kuo|ų*s urnų nors 
jaunimo ir laimi daug yra.

J. K. Dutodata.

WORCESTER, MASS.

L. Tautos Fond«» skyrius 
ir A. L. T. Sandaros kuopa 
turėjo lieudrų susirinkimų

t-- < •
įstatam

Ebie G. Maluur
LlttuvaUt Piano 

Mokytoja

4515 S». Wori SI., CBICA60.

vu, l*et galų - galt* teismą? 
kiliai priteisė užsimokėti 
teisino lėšas.

<lal dabar jai atsinorė* 
išnaudoti savo brolius lietu* 
vius.

Ten borui.

8&DZI0, LAIKYTO 4 d. 
RU08BJ0, 1916 nų

> BARBE,

PIRMOJI 8ESUA.

SHENY6AN, WB.

Fž 30 mylių mro šito mle- 
st«» gyvena duug lietuvių u- 
kininkų, įsigijusių mmsa-

lAtsėtlj atidarė Komiteto 
pinniuiiikn*, |«. J. Lopatto. 
P*** dili pribuvo šie t’entr. 
Komiteto sųuartai: J. SS. 
Isųmttu, kun. A\ Bartuška, 
F. Živntkatiskas. kun. P. 
Augiistaitis, A\ K. Račkau
skas, J. Šliupas, T. Paukš
tis ir R. Karuža.va* ukes. A’isa toji ūkinin

kų apylinkė todėl ir ,mva- Svarstyta ir aptariu .*eį Lietuvių Dienos reikale. 
pHskui daug dulykų ap- Susirinkimo vedėju vien- diuta lietuvių kolioiiija. kautieji klausimai

nuo 1 iki 2 va,.

ANTRI MI sLsI.I A.
A iii --"ri"* -i j"' nuturi'

m.-ii:
I- Al-ikn t|*ii i I.iIm i-

ly N;iii"iiiil Ibuik, N«-w 
\ »»rk. N. V., kad |*igumin 
Iii Io.ihmi .•ekiu auktuii* i-iii 

kti: tarno klaurimo >u Khi 
ku surižitio* p. J. Miliaus
ku*.

X — Išrinkti komisijų (iš'P GaunZ
2-jų ypatų; užsakymui dė- !ma oDraufl0s Knygynų. 
cueių, “tags’ ir ruikšt ūkų. i Maigai galima siųsti 
Komisijon išrinkta: K.
Krušinskas ir R. Karuža.

3. — Dėžučių užsakyti* 
tuo tuqsi 2*7,<kni. vienodoj 
didumo su vienodu |iarušu 
(su privilegija |*udidiiiti už* 
sakymų iki oHJltl) kimpriei- 
immtaiisiomis išlygomis).
“Tags” padaryti l.taNMim: 
raikščių padaryti SSjVMki 
Ant “tags” turi Imti įsira
šą*: “Austver Preridcut’s 
Coli by llclpmg Starving

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano

MEILĖ
Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A AJeksandravitaL tatai

•taaaaaaaaaataaaaaataa
D/£MMjnS 8

"DRAUGAS”
Kainuoja tilįku

S3.00
Metams

4
2BL 1

Jskin.de


A. DRAUGAS
'I BTHF

įo/e MOTERIS LAIMĖJO.,. *♦*♦*♦» O
S T»l. Monro. 4*97.

♦ GUY C. CRAPPLE
* LAVVYEB.

• Amerikos llotoilo Mokykla THE KEISTBR’S * 
f LADIES TALORING 

COLLEGE.
io Ir C«lU<* Otort At*., Chlr*<o.

Trockys Jewelry Store
4658 S. Ashland avė., Kamp. 47 St.

U., tūriai* grriau*iu« ir Ji-
JiiMaiaa Maiaiaa UikradiiMy toiy 
pat Ir n*iia« ankaiaiu laikraJI 
Hm*. iW«i ir d»ia«atiia ir kitas 

' aMk.iains Jalykas.
U n, y kaia<« yra tl»ada ieaiiaa- 

•Ir.. Mra pataianm* laiknalrlina ir 
kita* auk»iaia« Jalykaa. ba»kit* 
m urna proga.

>e vuoaiuTi snou sus rosomn so.

* M ’.Ibmm: aa<- ku* ir !!»♦*» I- 
' * -’by, aritmrfįku*. kayifredrctt*,

4, Tr.<|. MhrJ. iin-l l‘nt.-nt l'aiu.a ' "•t’rnfi •«, lr,z.ritiny, ,<irfclybe*
. ®30 Bbi* lilaad Ava, Cklcaga. * loviniu, buv, V sint. Ulor.jo., *br|*u« IH. T.Ufonia Oakland MM.

|-, IV;i •* |*U-uk*ft. ** EVENIKOB < TO B. * •»<.*..•. polilikia^a aka J , nioi-t-l^ite kaip paiki Jr I*a-
», 'Uilaratj »t-a.

\ i-i rinkikui ii/'in -ji-i
iit

i peem#?-

Tį S5MM £
ri* dalyvauju rinkimuo** 

tini irj»*> privalo pusikti .*« 
V«» iim iii-. Ibi < 
iin,|«-r;< rinki!.* - u-il.alb 
jo mankyti iih-iii. .Ink \ i—i 
tinote. kaip <»|*o m skaitlinė 
gražiai lyrini ir nėra ko Mi- 
1*1 iru. kad riiirnffo* HH»lr- 
riK |«kė|r prie* tni |w»»b*- 

fialų trale Jm blmrjnu.

tūkstančiai virti- 
isdavė sveiku

ijivmtM <lelri f*toji- 
f mokykla* viri pn«r» 

milijono vaiku. Ik- <lukafr>>
)miiii«lijnin šjinrt į tliim- 
goM vmsa* mokykla* nieko 
nepriintn.

K L VYCty VBUMO.
.Lietuviai chicogiečiai! Ne 
pabirbkite, kad L. Vyčiu 24 
kuopa (Austos Vartų pa 
rap3 rengia puikų vakaru 
nedėldienio vakare, rūgs. 1? 
d. M. Mildažio svetainėje 
2242 W. 23 PI.. Šito voką 
ro įvairi programa pralenkr 
visus kitus iki šioliai buvu 
sius vakarus. Bus deki e 
mncijos, mono!ii, di.do 
gai ir dainoj. Bus sulort; 
vienaveiksme komedija

ki« I. ji-- liiri n:« IH. Kuriai*
IliiiK-is valstijoj ir iu»t«*

♦’»U i i f 9 b b*b b*btb
iki

nliniiMi t’iigu lue: nuo iv Fvto
fka iri misi, hief<k*1a y>a lirLimo d ra-

MUZIKA
si u' i si j »» ĮptNatem L igf stIį Ksmerutorljoje 

* ~ j M-./A-r, pra«H. •

Rt'GKfiJO II 4. Mokiaaiaa
«':ai.il.iuf I | iu'i i, smuikuoti, var-
KoailurUuMu*.., *laiaaqli ir į r*.
U M prta-'J' iMm. 
mm<9. Taipgi UrmMmm teorija, 
hanaoalja ir »n. latorlja.

Cfelfalyti J kUa kari m.

pe-ty; *ak. »:3U iki l»:M> • l*u/l,/«
’ Tadel Krl.ler Collego jrr*

&
— rWk*. I*»mtvkit* ■ sprriaie

HA5TEP. V5T5TEH

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS.

PIRMAS BALIUS.

G Ko. V. CHERNAFCKO 
SVETAINĖJE 

Itnris* raminsi jo darže
Lynas* HL

NEIMSI .11ME. 17 d. RITOSE- 
Jo IŠEIT.) IMS m.

I’ia.lzia I-’ vai. Jžnnjm 2.V Į»o- 

i.-ii.
'I*. Vvl/Jn

, 'h i n/ii in. nu mini
Vi-ii' iii:i|..m:d l»VM*-ia

Knmilrltt*.
/’•' i'i'in. . Vji/iilokih- la-i ku

kaina «|e| rlutn.
KAUTOS MOKYKI AM*:

l'ilo*. b »i ictrak. i>»eu At'/rt
Paavima karna. 1<t .iirna .... ♦ ”.<*>

U vakarai* **• Km<
A. POCIUS

koM Tinto 2721 
JONIKAITIS ]j DR. J.

| m. m. ĮįJ",«
Į 1937 So. Morgu, ok. F

CHICAOO. Ui. P *”’Ur
* - į *■ ■ » ■ o » * ~ * -• • -* * ■ i į i —m a

Umukll kirpimą Ir 
“dcigalag”, vyry 
ir motery.

IMmIO* ir Takaria**
Sperlallal toiM k*laoay piga 

Jya atM^akrile žLum arM*jr>.

H

FOTOORAFĄS

14*2 Mlhvaukee Avė.
lAOik

FrMal* City Bali, 
KamUrfat 410* IT. 110 K. U

Re*. I.OM J

eutotomnomomki

T*L Var*a IMI
DR. J. KULIS

iten.'.o irtihiw«w*.«»' »<w* 
X $>»9 S. IUI«t«t >«. Cblcata.

• o-v.v-o e*e*«M;saeMee*eM«««««eM«eevo«^*eaf

' IŠKILMINGAS VAKARAS

CHICAOO. ILL. ?

V' I IC»I - oriri rn ai ov
\ JJ99 5. IUI«tc<t >L Cbicaea. X * 1-ar.agfa-. l.ltrri'Vo* VVZir st-t« kuopos Antros Varto V"*P. •' 
S U,-I* i*o« »%.'.»•» S ...

l s * Nsdiy 17 dt Rngssjo, 1916:
•‘Žydą* .Ulinėje- Ubaj,,,|. jįj .Av.-.: eez.j . M. u^,. = fl Va.™ w. uui h— j
juokinga. ,.m o-/.|.-,t ,\V»-. fennii- iki *»*XXZr<.*eV^<Ze<ZdV’z*e** | * jr ,(,u ,|, kk-mariju*. m»n..|,ypii, Jial«<ai, «lai»«* Ir l.ua anloK- •

Taigi visi lietuviai ir Ii* , in.kit.-1.>..» < H S ®L R0B5R’ SMVcS
tuvaitės yra kviečiami cii | .,. ,kiI>:irž»':mt ui*-? $ • i,■•ta-

.Uul So. llalrttd rt, 
į T.-L Tunai ll!». 
v ornM\.s:

2&»« So Kaistoj St
... . « i ___ \ V*.1jhI»: r'tu ano Jo — I- TSvctam* bus atidaryta r»J> 1 i,. gražus kalios su ntoorv $ 7 „ %3| ;.,k. 

vakare.

vakaran. Įžanga 25c. irji,;,nt,.. 
50c. Pradžia 7:30 vakar*

w i.' a-.-3 k.rtnrl.-j. |.’ "SvJa, Matlor-jr”. Taigi p.rl.iimi <
** y Ii ’ .t iii .r I. t n, ai.-« *ni ir jauni oa-nirj/iai r«at, kvirriami alm- , 
Ja * lukkvti j U> taip prakilni, vakar.'-lj, o užtikrinatn« j.,4 bo«it, ažganė- 
v’ * įimti.

Vakare rengėja? 1

GALĖS SUSTREIKUOTI
IR MOKYTOJAI.

VU RENGIA. V
• I sfsq*av»« |*»*i*t ir

1 .-p. l'-irm . • il'J. ant

Tiirlmt %L*i žitade. kn
< 1ii«-:iu«i> mukt kln Tart i
|»:rwi keliu ntėnc*i»Į pru*n-
litH» »lll«» violos 7G Kurkti**
jtt* ir i»H»k' l*»jiH. nu—uiti
mokytoju f*-*!«-ra»-ij*r» «»rva
t»izjil**riiH. I*i.i i*I* n- m*4
iiizat**riU'. Pi-a-id* ju- »»*. I
t*»jai th*al*ixv<*luiaitt i tart
Ib.s nitspn ndiiiią lanko m*»
kvkla*. J. imi Mokvkln Ta • • •
»yl» iHttmni n*»n-s išpildy
ti saro nn*|*n*n«linię. visi 
mokytojai im-innišę iir.*t«t:
*av*» *liauen*. I»*,ikjil«- it* 
pi«!r»»vė* ir siistn-iktbdt.

TVRINĖS PRIEŽASTIS
SUMAŽĖJIMO DUONOS 

SVARUMO.
I\aiknrio< tii-tiii**— k*-|*x 

|.l».x |M-tiki.*i>-.*iitiii, - l,.iii,l"
’• « j.-m -tiina/ii’o \o ,.ii t . 
il:il,'i. _-i k- i*. U-
li;ili,il|.-| I lit-'lllii.'i/11 «..

• idiiJioi* įu kai* a iki '• *•• i 
tu. i‘*-*l«-r:il,- valdžia lxii
• •••jitlH’i J,ej,-/;i-«-i*| |«.-|lo*XOt
•jillP* *iU*.»i.,-» lt!l>k'l’*- k*»llll 
-•ji. ^lal•oll»:». kad -it'itv*
r*- tam likra* tru*la» du**- M .. ........ . .

k«‘|M |l!« <!• |f| i |I* |k?l •, . I*ti..*tii .•»’•»;» |ogMUir»*ti,
hrontio *lib**ut. «i- i.*.- k..u m, * *.»«gM. iil

M i ii,.-i ltr..|*«» Kurpaliu.

noroMs Knn- 
RINKIMAK

l i«-it»«vin Darbininku Itnrerin
ir timeeriif Suaivieinijiino. 
Ant*-rik*»j*- ant Bri«lgep»»rt»» »»e.
•lėlioj. llua>ėj*» (S*-,it.) 17 d.,
J tai. ,*o |*i*-tii. |*. T. Itaduvi 
. >v. i.. p:,.i; \v. :r.r*i st.

I «t*.-n-iriitikniui kvieėiaiiM 
1 i»*i« •uiilMuiiiikue Isbs-rius.
•« vi-u nii.idvliiĮ ir Cliiengo*
•L-ilin. kurie iw|»ri<irašėte. ,*a 
-i.-kuliiiikite pri*iea\tti. ii*-> 

u*» šo susirinkimo bus pn- Į 
»*-lta.« i.-tojiutas iki
i’a*P"i litriiu*- *I-uir svarbiu’ —------

pk.tBi.juni. k:ii,» tai: koii»*i 
V4**jtl 'U'Uiiriua- ir ,.«-nkb*llŲ 
i*:u|at r iiia.-> ii 1.1. T***l»-I kvi*- 
ia ku.'-kaitliii“inu-iai at*i 

lauk} ,i. n i ;i>im jn.

VINCAS STANCIKAS 
. ra inusų įgaliota* agentu*
•ii'kti jirenant’Tat^ -••Draa- 
ui” ir priiminėti i*iuicu>
'liiea-z*»i*> ir npi»-’ii*k« je.

••>UAt ADM
I

• < e e * • ,e e e e z - - ■
« llt’,v:n. Ii.l. •

DiūZIAUSIA

KRAUTUVE

I*., pr-zma.. i b»« prtiki nm-i'-a. Sakiai žabtai Ir tt. 
IttVi \ r» ir ■-»*

pn l.n * tnl. i >r.-. I>ur’’« nl-i-lar-.-* C vai. vakare.

MI2UMK YAUTYTUIIG ŪKAS IliMUNTL

CENTRAL MAR0FACTURIR6 DISTRICT BAIK
1112 Woot 3Stb st netoli Morgan st. OMcsgo, HL 

ItflTltlS ir Ffrtilt UM.I00 M
l 3 3 Procentą mokam*

ni padėtu* pinigus.
Darome paskolas, par- 
duodnme namus ir lo
bui. Taipogi parduoda- 

* me laivakorte* ;r aitin- 
> riame pinigus į Tisai

S* dalys svieto.
Me* aujieakotne jusu'

• eirniiiru. rfnrie r, a už-
o*
* * imti po Voketija ar-
* oi l>n pabėgę Rusijon.

j b * « > b b ’ •» ***!**.tLMM*1 **?’* *-* *'*-* * Tiktai kreipkitės ypa-
| į tiakai arba per laiškus, 
į * Jonas S. Czaikowski.

» TJh. skvrians v»-*b'.-

LIETUVIŠKA

CHICA6UE

ržbtihMBe UbmUiao Ir laUrUeU**.
Imm, ir JettnUaliaio., mik*-, ptf'fa 
Lo»rdwi*. LooittM»rtiii»<, #wt fcMtiip pnli NVtoti ir MeWM»k>Mtp* vi*ofcwn 
tokiu.: arnumlkna rual-ka* Ir pnolae*, iaapotaotaa Ir taip ja* 
ro-i-kaa IcbliikM ir jplara*. Taipgi varr-oy par.larl»»«-

Taipffi lai~o«e taikr»l>i*M. Iaikr.^ltu*. tiekio, »a>ika- 
li ku- in.lriini.-ntio ir rev.Jverpo. Sno. .larlu* tt*araat<M.w*ne 
U«.iį kaih*«* nui vi»Ui, r«•*»*,»«*i.«, n.-ju kilur. nyyraaatjs na 
* •» ac»- „r»l. galite «*•••* ,»r lai-koa.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4612 S. ASHLAND AVĖ.. CHICAOO. ILL.

TELEPttONK UUOVER 7309 

Katatogg visiem* dykai, kas tik priah|s MJ

ja*.
'Vaiao.ln* auo 9 r.'to ibi t pieta, Sabatomį* ibi 9 vaL rak.

•» e

HALSTED FURHITURE CO,
1936-1938 SOUTH HALSTED STReCT.

°'n«o atMm^gmSS** Ateik Ir pamatyk mnoi|

RAKANDUS, DIVONUS IR PEČIUS
CASH ARBA ANT IŠMOKEŠČIO

\-To-lari kt».- klaW..- kmnluv-je. ». • ^-ai«e .IMžiatnly brantuvė rs- 
karisėj |Mnrj >i-lr, pu atua naluua šaut* Ji-lžuaie paolriabiaM ta- 
Vata. Mum. kalaaa «» iraitanim.

tiur.-l.ile aat Kaiolnau Kluik*^ ’

PARDAVIMUI.
•“ar*

’ T•* • ^'■a
\ 5 • jhMli*:

6I< W. ĮSU St.

•U i | r n-*-* rn-ir^ f*-r i to oi

l’arsitbhnla namas ant «kie- 
P) lubų nngsėioė Vienas jm- 
:> o-uinuis turi 5 kambarius, 

t kitus l». Tailiosgi įvestas ga- 
AngliAki laikraščiai rašo z.,s ir maudyklė*. Arti trijų 

kad vakar sasibankratijc' ;atvakario linijų ir rimtu-1 
ruao 8. BCckniokO bankai t rins. Atneša 12 procentą ant 
No. 1361 Sonth Union avė. |.«-ln*>. Namas yra po numerių 
Dangumi depositorių buvo .šmg ljtfayette avė. 
nišai ir lietuviai. Bankoje. Atsišaukite pas savininko 
teliko 119 doleriu, o šuvo!,m» numerių »W>7 Ijifayette 

$47,000. ’nve.

ŽLUGO BANKAS.

U0MET Jus ateisite pas mus 
drapanų pirkt Jus galite žinoti jo-' 

'ei esate vienoje iš geriausių krautu
vių.

Naudingi Dalykai Jums
I

Kada Tovo siutas yra vienas iš vė
liausios mados geros vilnos o ne pras
tos bo\ elnes.

Kad žinote jogei darbas ir materijo* 
las yra vienas iš geriausių.

Ateikite į šią krautuvė ir persitikrinu 
kitę Kirschbaum drapanomis.

$15 $20 $2|
Ši krautuve dėl vyrų ir jaunų vaikinų

I

K
4

ir
augščiau

'■ /.A-’ Š

Ai. viriamn. prė-ia, .a t-atkia .Ii leb- 
Kvnmnt>‘„iai».-*- ant S*» «.e»a, 

k.-,-a ku->~. i.au.t.u Aut .i„ |s.i-L*x inn.

$27.50

*i paiki Releiiaė Imra sa S ra
lis ntatpaU, Raasasu sp«l
v««. salva* artts U-

A|« Virtima. I*«viaa, puikiai kepa. 
e*araalUMjamaa ant |<* meta: paika, 
aib.-liie.la^ Aat iio paritai in...

$19.95

■ Ai. tiLr. nžavU Kaa*iela na 5 
.ii-kliai* .lil.'iai. |-arjiw.laa*a kituM* 
brnutn.- w- ur *»V.t, a Įd*« n-n. tik
ta L

53.85

M l>af..M Mileakkama) Ura. pa „ , .,
Jirkts U sio..U. sa crtasaiaU pUr- _ Ma CsIsaiMa ______
slalaia ntslpsūk taip avrs kaip Ura Jssais UraJisM, m 10 Ustavbk* n- 
gali kati, aat Ma Upartaviam k-»*» 4ykaL Upaiato ■*

529.55 535.25
DYKAI Paikiai davus* daadam kle krlraaa

-ė
ig1

l.ua



