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Gelbėkime badaujančią
Lietuvą!
Dėkime aukas Tautos
Fondan!
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Kazokai Laimėjo Mūšį.
SIBERIJA PASISKELBĖ NEPRIGULMINGA
Teutonai darbuojasi už taiką.
True translation filed wlth the post- Truo translation flled wlth the postmaster at Chlcago, III., on December master at Chicago, III., on December
8, 1917, as reąuired by the act of 3, 1917, as reąuired by the act of
Oetober 6, 1917.
Oetober 6. 1917.

KAZOKAI PAĖMĖ ROS SIBERIJA PASISKELBĖ
TOVĄ.
NEPRIGULMINGA.

Copenhagen, gr. 3.—Iš
Haparanda, Švedijoje, gau
ta žinia, kad rusų gen. Ka
lėdinės, turįs 100,000 kazo
kų, paėmė nuo bolševikų
miestą Rostovą ties Donu ir
dabar maršuoja ant Mas
kvos.

Londonas, gr. 3.—“Daily

CHICAGO, ILL, PIRMADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER)

,—-------

True translation flled wlth the post-

master at Chicago, III., on December
3, 191J, as reąuired by the act of
Oetober 6, 1917.
i
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True tranal&tli
flled wltn the postmaster at Chl cago, III., on December
3, 1917, as reąuired by the act of
Oetober 6, 1917.

PRIEŠ PINIGŲ KROVI
MĄ.

pranešimo iš Įernovic, ru
sų oficierių ir kareivių dele
gacija apsilankė austi’ų-vokiečių karės stovykloje ir
ten pusantros valandos kal
bėjosi su austrais ir vokie
čiais.
Be kitko, rusai pakeliuj
kalbėjo dar ir į gyventojus
pažymėdami—
“Draugai,
mes norime taikos”. Po vis
kam delegacija sugrįžo at
gal į savo karės linijas.

900 LAIVŲ.

mūšiai seka Prancūzijoje
anglų su vo kiečiais Cambrai
apylinkėse. Lapkričio pabai
goje anglai tiesiog jau buvo
užgulę ant miesto Cambrai.
Bet vokiečiams atėjo pageiba ir jie puolėsi atakon prieš
anglus.
f
Lapkričio 30 dięną vo
kiečių pašėlusią ataka n nar
iai atmušė. Bet gruodžio 1
dieną vokiečiai įsilaužė į
anglų linija® ir vietomis ši
tuos atbloškė atgal.
Tenai vokiečiams vado
vauja Bavarijos sosto įpė
dinis princas Rupprecht.
Gavęs pagelbą, jis savo batalijonus ir pastūmė į sker
dynes.
Vyriausia^ anglų armijų
vadas, gen.,Haįg, gruodžio
1 d. vakare pranešė, kad vo
kiečių ataką atmušta. Be to
jis pranešė,’kad anglai at
siėmę nuo vokiečių mieste
lį Gonnelcuį kurį vokiečiai
buvo paėmę .lapkr. 30. d. po
pašėlusio mįišįo.
Paskutinė vokiečių ataka
labai brangiai atsiejo abiem

bai pasitiki poperiniais pi
nigais ir todėl jie renka me
talinius.
Nesenai vyriausybė paga
mino 15,000,000 nikelinių pi
nigų, kad jais pakeisti va
rinius sous, kurie laipsniš
kai nyko iš apyvartos.
Bet tie nauji nikeliniai pi
nigai, kaip tik buvo paleis
ti'apyvarton, taip ir prany
ko. Vyriausybė yra privers
ta dabar naujus pinigus
dirbti, nes trūksta smulkių
jų. Pinigams metalą turi
pirkti užsieniuose. Nereika
lingos lėšos.
Kad išgauti tuos nikeli
nius pinigus nuo žmonių,
vyriausybė sumanė tuos pi
nigus paskelbti neturinčius
vertės nuo paskirto laiko.
Be to panaikins ir .visus
sidabrinius pinigus su Na
poleono vaizdu. Tuo budu
manoma surinkti tuos pini
gus ir pasigaminti metalo
kitokios rųšies pinigams.
Kitaip juk iš žmonių neįšprašysi.

No. 284

IŠ AMERIKOS

BROLIAUJASI SU TEU BAISUS MŪŠIAI PRAN
Paryžius, gr. 3.—Prancū
CŪZIJOJE.
TONAIS.
zijos vyriausybė nusprendė AMERIKOS MILIJONERIAI.
paskelbti kaikurių šalies pi
Berlynas, gr. 3.—Anot
Londonad, gr. 2.—Baisus nigų bevertę. Žmonės nela

Mail*’ iš Petrogrado gavo
žinią, kad Siberija pasiskel
busi neprigulminga šalimi.
Nuskirti ministeriai ir šitie
translation flled wlth the postlaiko savo pasėdžius guber True
master at Chicago, III., on December
3, 1917, as reąuired by tho act of
natoriaus rūmuose Omske. Oetober
8, 1917.
Visam mieste daugel vietose
išskleista Siberijos vėliavos. D. BRITANIJA NETEKO

True translation flled with the postmaster at Chlcago, III., on December
8, 1917, as reąuired by the act of True translation flled wlth the postmaster at Chicago, III., on December
Oetober 6. 1917.
3, 1917, as reąuired by the act of
TEUTONAI APIE TAIKĄ Oetober 8, 1917.

3 D., 1917 M.

Entered as Second Class Matter March 81, 191|, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

Washington, gruodžio 3.
—S.uv. Vąlstijų vidujinių
mokesčią
komisionierius,
Daniel C. Roper, paskelbė,
kad šįmet šioj šalyj pasitrigubinęs skaitlius žmonių,
turinčią po milijoną dollerių
metinių įplaukų, negu pra
eitais metais.
Be to, dešųnts žmonių tu
ri suvirs kaip po 5 milijo
nus metinių įplaukų.
376 žmonės kiekvienas
moka mokesčius už milijo
ną .dolierių metinių įplaukų.
1916 metais tokią žmonių
yra buvę tik 120.
Čia parodoma žmonių
skaitlius ir jų metinės įplaukos.

Washington, gr. 3.—Vo
85,122 žmonės turi metais
kiečiai nardančiomis laivė
$3,000 ligi $4,000 įplaukų.
ATSTATĖ AMBASADO mis per 10 mėnesių nuskan
72,027 žmonių $4,000 ligi
RIŲ.
Londonas, gruodžio 2.—
dino daugiau Britanijos lai
$5,000.
Iš abiejų centralią valsty
vų, kaip Britanija ar kita
150,551 žm. $5,000 ligi
Petrogradas, gruodžio 3. kokia šalis per metus ga
bių gauta svarbios žinios a$10,000.
pie taiką, kas buvo apkal —Bolševikų užsienių reika lėtų pagaminti,
45,305 žm. $10,000 ligi
bama tų šalių parlamentuo lų komisionierius (miųiste$15,000.
Apie tai pranešė senato
ris) Trockis atstatydino iš rius Hitchcock iš Nebraska.
se.
59,311 žm. $15,000 Ugi
Austrijos parlamente apie užsimamos vietos Rusijos
$50,000.
Per 10 mėnesių nuskan
Maklakovą dinta 900 laivų, 3,000,000 to
karę ir taiką kalbėjo minis- ambasadorių
10,452 žm. $50,000 Ugi
Prancūzijoje.
Atstatydino
terių pirmininkas Dr. von
nų m
pusėm?
SERBŲ TAUTA NYKSTA $1.00,000.
Seydler, gi Vokietijos par už tai, kam jis dAiyVafCrtak
2,900 žm. $100,000 Ugi
Pirmąją ataką vokiečiai
lamente—užsienių reikalų kininkų konferencijoje, į- True translation filed wlth the postmaster at Chicago, III., on December buvo atlikę prieš anglų po
Washington. — Šveicari $150,000.
sekretorius, Dr. von Kuehl- vykusioje Paryžiuje.
3, 1917, as reąuired by the act of
1,284 žm. $150,000 Ugi
Oetober 6. 1917.
zicijas tarpe Moeuvies ir jos dienraštis “Journal de $200,000.
mann.
Geneve” paduoda tokias ži
True translation flled Wlth the post. Jiedu daug karčių žodžių master at Chicago, III., on December GINKLŲ SUDĖJIMO DE Bourlon miško. Šita ataka nias apie serbų tautos liki 2,238 žm. $200,000 ligi
buvo atmušta' su dideliais
3, 1917, as reąuired by the act of
RYBOS.
pabėrė apie D. Britaniją ir Oetober
$1,000,000.
6, 1917.
mą:
vokiečiams
nuostoliais.
Ang

Prancūziją. Apie Ameriką KAREIVIAMS VžMO
Petrogradas, gr. 1.—Vy lai kaip buvo, taip ir pasili “Niekas negali žinoti, ko REIKALAUJA DIDĖS
nei neprisiminė.
KĘSTI DIDINA.
kie serbų nuostoliai. Bet
riausias vokiečių armijų va ko savo pozicijose.
NIŲ ALGŲ.
Dr. Seydler kalbėdamas
Antrasis vokiečių užpuo žmonės, katrie į tai atsine
das,
rusų
fronte
atsakė
rusų
tarp kitko pasakė:
Amsterdam, gruodžio 3.— armijų vadui. Ginklų sudė limas atliktas tarp Vendgui- ša ir optimistiškai, tvirtina,
Cleveland, O., gr. 3.—“Or.
“Austrija-Vongrija sutin Anot parėjusių žinių iš Ber
jimo ir taikos derybų pasiū le ir Crevecoeur. Šitas už kad ketvirtoji dalis serbų' der of Raihvay Conduetors”
ka su Rusija padaryti gar lyno, vokiečių kareiviams
lymą priėmė. Derybos pra puolimas buvo ypatingai yra žuvusi dėl karės, ligų, ir “Brotherhood of Raihvav
••
bingą abiem pusėm taiką padidinta užmokestis 33
baisus, nes panaudota su maisto Stokos ir kitokių ne
sidės rytoj.
Trainmen
”
organizacijų
vadovaujantis principu, kad nuošimčiais. Gi oficieriams
koncentruota armotų ugnis. priteklių.
Po
tuo
atsakymu
yra
pa
pirmininkai pas geležinke
tenai nebus nei teritorinių, 20 nuošimčiais.
Vokiečiai persilaužė tie “Kuomet imsime domon lių kompanijas pareikialavo,
sirašęs
leitenantas
genero

nei ekonominių opresijų”.
siog per anglų liniją pietuo tiktai vyrus specialiai iš aplas von Hoffmeister.
kad minėtų organizacijų na
True
translation
filed
wlth
the
postSeydler be kitko pažymė master at Chicago, III., on December
se nuo Villers-Buislain. šviestesmiojo luomo, sąlygos
riams
darbininkams butų
jo, kad kiekviena šalis turi 3, 1917, as reąuired by the act of True translation flled wlth the post- Prieš anglus jie ėjo tiršto pasirodys labiaus blogesnės.
Oetober 6, 1917.
padidinta užmokestis 40
master at Chicago, Iii., on December
teisę apsispręsti, kaip jinai
eilėmis. Tatai anglai “Gimimai sumažėjo. Bet
3, 1917, as reąuired by the act of mis
nuošimčiais. Kompanijoms
turi valdyties. Tokias pa BOLŠEVIKAI ATIDEN Oetober 8, 1917.
kulkasvaidžiais juos kaip kas nauda iš tų vaikų, ka
GIA PASLAPTIS.
čias teises Austrija rezer
trie tokiose skurdo sąlygose visa tai apgalvoti duota lai
RINKIMŲ PASEKMĖS patalą klojo.
ko ligi Naujų Metų.
vuoja ir pati sau. Sako, kad
PETROGRADE.
Anglų daug žuvo nuo sun gema.
Petrogradas, gr. 3.—Bol
Austrijos gyventojai yra
“Tas pat yra ir su ser
kiosios vokiečių artilerijos.
ševikų
vyriausybė
viešai
geriausi savo likimo spren
bais karės nelaisviais Aus REIKALAUJA SUŠAU
Petrogradas, gr. 3.—Čio
DYMO.
paskelbė slaptą sutartį D. nai atstovų į steigiamąjį
dėjai.
trijos stovyklose. Tie serbai
MEDINIAI AVALAI.
Britanijos, Prancūzijos ir susirinkimą rinkimų pasek
yra parinktiniausias tautos
San Antonio, Tez., gr. 3.
True translation filed wlth the post- Rusijos su Italija. Už stoji
jaunimas.
Miršta jie ir to
mės yra sekančios: atstovais
Copenhagen, gr. 3.—Vo
master at Chicago, III., on December
—Čionai teisiami 63 nigeriai
3, 1917, as reąuired by the act of mą karėn Italijai pažadėta išrinkta 6 bolševikai, 4 ka kietijos laikrašiai pranešė dėl tauta nyksta.
Oetober 6, 1917.
kaikurios teritorijos. Be to, detai ir 2 social-revoliucio- valdišką parėdymą, kad “Genevoj buvo matomi kareiviai iš 24 pėstininkų
SULAIKYTA ANGLAI D. Britanija, Prancūzija ir nieriai. Kitos partijos nebus skuros Vokietijoje išteks keli būreliai serbų, paliuo- pulko už sukėlimą maištų
Rusija apsiėmė remti Itali reprezentuojamos.
RUSIJOJE.
tiktai kalnakasiams, žuvi suotų iš teutonų nelaisvės. ir žmogžudystę. Jų likimas
ją, jei šitai prisieitų susi
ninkams, darbininkams prie Visi jie užsikrėtę džiova. dar nežinomas.
Daugelis jų reikalauja,
Petrogradas, gr. 3.—Bol ginčyti su popežiumi, kuo True translation flled wlth the post- perkasų ir prie kitokių pa Visi jie nepagydomi, ligo
master.at Chicago, III., on December
kad jie butų sušaudyti, bet
ševikų .užsienių reikalų mi- met šis mėgintų bent ko- 3, 1917, as reąuired by the act of našių užsiėmimų.
niai.
nepakarti, jei bus išneštas
nisteris Trockis parėdė ne kiuo budu sustabdyti karę Oetober 6, 1917.
Šiaip visi gyventojai turi
ŠVEDIJA NORI TARPI nešioti avalus medinius su True translation flled with the post* jiems mirties bausmės nus
išleisti iš Rusijos nei vieno ir pravesti taiką.
master at Chlcago, III., on December
NINKAUTI.
D. Britanijos pavaldinio, ko!
3, 1917, as reąuired by the act of prendimas.
gelumbiniais
viršais.
True translation filed wlth the postOetober 8, 1917.
pastarosios vyriausybė ne- master at Chlcago, III., on December
3, 1917, as reąuired by the act of
—Washington, gr. 3.—Vi
Washington, gr. 3.—Šve True transintton flled wlth tho post- VOKIETIJA NETURI DI
paliuosuos iš savo kalėjimų Oetober
8. 1917.
master at Chlcago, III., on December DĖLIŲ REIKALAVIMŲ.
suomenei informuoti oficiadija siūlosi tarpininkauti 3, 1917, as reąuired by the act of
rusų piliečių, internuotų už.
PROTESTUOJA IR SUV. ; tarp Rusijos ir Vokietijos Oetober 8. 1917.
lis komitetas išleido pamf
politikinius prasižengimus.
VALSTIJOS.
Londonas, gr. 3.—Vokie letą, kuriam pažymėta, jogei
taikos reikale. Tasai pasi 4,000 ANGLŲ PAIMTA
NELAISVĖN.
tijos užsienių reikalų sek negalima nei kalbėti apie
Petrogradas, gr. 1.—Suv. siūlymas, anot tarptautinių
AUSTRIJOJE PAKARTA
retorius, Dr. von Kuehlmam taiką, kol neįvyks pergalė.
Valstijų
ambasadoriaus teisių, išeina labai nedrau
APIE 80,000 ŽMONIŲ.
Francis įsakymu militarinis giškas Švedijos pasielgi Berlynas, gr. 2.—Čionai anot Central Ne\vs depešos
į
oficialiai paskelbta, kad iš Amsterdamo, paskelbė, —Buenos Aires, gr. 3.—
Londonas, gr. 3.—Nuo palydovas majoras Kcrth mas.
Cambrai apskrityj, Prancū jogei yra prasimanymas ma Argentinos vyriausybė gra
karės pradžios Austrijoje Suv. Valstijų vardu užpro
už maištus ir kitokius vy testavo prieš norėjimą at- —Petrogradas, lapkr. 30.— zijoje, vokiečiai paėmė ne nyti, kad Vokietija, stodama sina paimti savo rankosna
riausybei prasižengimus pa- skiriai taikinties Rusijos su Suomijoj atnaujinta gene- laisvėn 4,000 anglų ir kelias taikos derybosna, pastatys geležinkelius, jei streikas
tęsis.
didelius reikalavimus.
ralis darbininkų streikas. batarejas armotų.
Vokietija.
parta apie 80,000 žmonių.

ŠIANDIE SUSIRENKA
KONGRESAS.

Washington, gr. 3.—Šian
die atidaroma antroji Suv.
Valstijų 65-to kongreso sesi
ja. Vice-prezidentas Marshall ir “speaker’is” Champ
Clark apsilankė pas prezi
dentą ir jam pranešė, kad
kongresas bus pasiruošęs iš
klausyti jo pranešimo kal
bos.
Prez. Wilsonas kalbės
kongrese rytoj tuojaus po
12 vai. dieną.
Šiandie kongresas tik bus
formaliai atidarytas. Dar
bus pradės po prezidento
pranešimo.
MILITARINIS LAVINI
MAS.

Washington, gr. 3.—Kon

greso militarinių reikalų
komiteto pirmininkas, sena
torius Chamberlain, prane
šė, kad šito kongreso sesijo
je jis pasidarbuosiąs pra
vesti visuotinio militarinio
lavinimo įstatymą.
Chamberlain tvirtina, kad
šalis esanti prielankį tokiai
priemonei ir kongresas pra-

vesiąs įstatymą.
True translation flled wlth the postmaster at Chicago, Iii., on December
3, 1917, as reąuired by the act of
Oetober 8, 1917.

IGNORUOJA LENINĄ.
Washington, gr. 3.—Ru

sijos ambasada neturi jokių
susinešimų su bolševikų vy
riausybe nuo to laiko, kuo
met nuversta Kerenskio ministerių kabinetas. Bet am
basada iš to nieko nedaro.
Ignoruoja Leniną ir jo sėb
rus.
True translation flled wlth the pontmaster at Chlcago, III., on December
3, 1917, as reąuired by the act of
Oetober 8, 1917.

6 KARĖS LAIVAI Į EU
ROPĄ.

Rio de Janeiro, gr. 3.—

Brazilijos kabineto posėdy
je nutarta į Europos van
denis pasiųsti šešis geriau
sius Brazilijos karės laivus.
ŠVEDIJOS PASIUN
TINYS APLEIDO AR
GENTINĄ.
Buenos Aires, Argentina,

gr. 3.—Švedijos pasiuntinys
baronas Lowen apleido Ar
gentiną. Iškeliavo sau svei
kas namo. Jis perdaug sėbravosi su teutonais.
60 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

Ant 93-čios gatvės gatvekario užvažiavo Niekei
Plate pasažierinis traukinis
praeito šeštadienio vakare.
Gatvekaris su žmonėmis
perverstas. 50 žmonių su
žeista. Keli jų gana pavo
jingai. Laimė dar tame, kad
traukinis palengva ėjo.

z

"DBATJOAr
“DB AUGAI"
Lletuvlę Kataliku DlenraMs

IŠ BELAISVIŲ
PAŠIŪRĖS.

Pirmadienis, gruodžio 3 d.

KLAUSIMAI IR ATSAKY KAT. SPAUDOS SAVAITt.
tai paprasti pusberniai, pa
miršę poterius ir katekiz
MAI.
PRBNUMKRA.TO8 KAINA:
Metama
8&.0* mą, ir nieko geresnio nepra
Puaėa metų ...................................
mokę. Pas juos toksai Moc
Gerbiamieji!
Rockford, UI. — Katalikų
Amžiaus ilgus
Ketrergo laika ........................... $2.0t
Perkant atskirais numeriais po lo. kus arba Dubickas — tai di
Ar negalėtumėt per “Drau Spaudos Savaitės
komisija
Augo uosis gražus,
Prenumerata mokėsi ttkalno. Lai*
kas skaitosi nuo uSslraSymo dienos, džiausi “galvočiai”,
kelis Įsteigtas prie Danų R. gą” atsakyti į sekančius klau buvo surengus prakalbas lap
Ir augo ir lapais žaliavo;
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir kartus pervertę elemento Kryžiaus skyrius Kopenha simus:
kričio
25
dieną.
Vedėju
buvo
Tarp prakilnių plačių,
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti lfiperkant krasoje ar ezprese rių.
goje,
savo
darbą
varo
pilnoj
vietos
gerb.
klebonas
kun.
Tarp beržų, drebulių
1. Jei aš gyvenu ant kvate“Money Order” arba Įdedant pinigus
1 registruotų lalikų.
Kasgi čia su tokiais “gal sutartyje su belaisviais šel ros prie kito žmogaus ir aš su Taškunas. Atidaręs prakalbų
Viršūnės jis nelenkė savo. •
Redakcijai prisiųstieji raktai Ir ko
respondencijos negrąžinami. Jei au vočiais” gali debatuoti. Te pti Komitetu Friburge: LiDaužė jį vėsulai;
jo žinia jo namuose darysiu paaiškino tikslą tų prakalbų
torius, atsiųsdamas toki raitų, ne
pažymi Ir uelndeda krasos ženklėllo gu jie debatuoja su sau ly tuania.
Tuo
laiku
išviso
ir
pakvietė
gerb.
kunigą
Alba
Nedrebėjo jisai,
kokį negeistiną darbą ir, jei iš
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei
piantis adresuokite:
giais.
globojama
apie
9,000
lietu

vičių
pakalbėti.
to išeitų koks nesusipratimas,
Puikiai ir iš augšto žiurėjo;
DRAUGAS PUBLISHING OO.. INC.
/
1800 W. 40tu Street, Cblcago, Illinois
-•
•
-n
•
•
•
vių
belaisvių,
iš
kurių
4^2
Gerb. kun. Albavičius sa
kas yra kaltas, ar tik tas, kas
O kai žvaigždės užšvis,
...........Phone McKlnley 4114............
tūkstančio priskirti Lietu padarė tą blogą, ar ir tas, ku vo gražioje kalboje nurodinė
Iš
Racine,
Wis.,
mums
Per žvainąsias naktis,
GA8”
“nuturi
D R JUUDaily
Frlend
vių Skyriui (62 lageriai e- rio namuose ir su jo žinia tas jo spaudos atsiradimų ir kaip
prisiųsta
laiškas.
Rašo
Jautriai apie meilę šlamėjo.
Publlshed dally except Sundays by
santieji arčiau Danų) ir blogas įvyko?
DRAUGAS PUBLISHING CO., INC., kažkoksai
John
Žemaitis
ta
Dievo
dovana
naudojama
Jam
prie
šono tada
1800 W. 46th Street, Obicago, Illinois
daugiau
kaip
4
tūkstančiai
Phone. McKlnley <114. Establ. 1008 “Lietuvių Darbininkų Lite
Iš šaknių, jo greta
TERMS OF 8UBSORIPTION:
2. Kas yra kaltesnis, jei visokių išgamų Jo šmeižimui.
One Year......................................86.00 ratūros” dr-jos vardu. Sa (59 lageriai esantieji arčiau
Uoselis žalsvutis išdygo:
vienas “padviršininkas” (tur Po jo kalbai bažnytinis ma
8ix Mouths..................................8»-0*
Šveicarų)
—
Lituania
komi
Thursday’s Edltlon .................... 88.0- ko,
šita draugija nesanti
Skleidė uosis šakas,
At News Standa Sc. n copy. Advesbūt, perdėtinis. Red.) savo pa žųjų choras padainavo “Te
tteing rates on appUcatton.
nei politikinė, nei religijinė, tetui Friburge.
Per naktis ir dienas
valdiniui liepia eiti ką pavog kėjo saulelė”. Ona Kadzevibet
apšvietos
organizacija.
čiukė
padeklemavo
“
Jaunimo
Lėšų stoka neleidžia tin ti, ar ką padaryti ir tas eina
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiĮĮiiiiiiiiiimiii
Iš džiaugsmo siūravo, nemigo.
Girdi,, ta draugija girdėda karnai išplėsti darbo. Lie
Dienos
”
.
Viršminėtas
vaikų
Jau nerupi miškai,
ir pavagia ar ką padaro. Su
ma, kaip katalikai ir socia tuvai, pavirtus į pelenus, sektas kaltininkas baudžia choras vėl padainavo “Vai
Taip nežiūri augštai,
listai daro kiti kitiems už kiekvienas lietuvis belaisvis
žydėk,
žydėk
”
.
P.
Kalatkiutė
Vien sūnų prie šono sau glaudžia;
mas. Tai ar tik tasai baudžia
metimus, buk vienų moks labai vargsta. Maistas la
Baidos žiemio aštraus,
mas, katras tą blogą padarė, padeklemavo “Ramybė”. Ago
lias esąs geras, kitų negeras, geriuose tiek yra silpnas,
Nes jam gaila sunaus,
ar ir tas, katras liepė tai pa ta Krusiutė 7 m. padeklemanutarė surengti debatus te juk neduodant iš šalies, juo
co
“
Sveikatingumo
patari

Ir dūmą niūniuoja jau graudžią.
daryti?
moje:
“
Kas
pagerins
darbi

mų
”
.
Vaikų
choras
padaina

misti
negalima.
Jei
pasių

Dvelkia oras minkštai,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui
ninkų būvį—ar krikščiony stume tik labiausia pašel- 3. Ar vargonininkas turi vo lopšinę dainą “Čiučiu, liū
Augo jaunas augštai,
SOCIALISTŲ-LAISVA, teisę būdamas pas kleboną da liu”.
bė, ar socializmas?”
pos
reikalingiems
9,000
be

Ir skleidžias platyn, ir didžiuojas; —
MANIŲ “DEBATAI.”
Mes visuomet laikomės laisvių, kiekvienam po vie ryti ką nori, ar neturi jį Pabaigus smulkią dalį pro
Uosis lenkias žemyn,
teisybės, todėl ir pasisako ną siuntinį į mėnesį, su in- perspėti klebonas už ką nege gramos, pradėjo kalbėti gerb.
Jiegos eina silpnyn,
Musų socialistai su lais me esam gavę tokį laišką.
rą
darant?
talpa nuo 5 kt. vertės (pv.:
A. Račkus. Jis nurodinėjo pa
Kaskartą rečiau belapuojas.
vamaniais pastaraisiais lai Ir tai draugijai nors ant au 6 svarai ruginių sausainių
netikusių,
Ėjo augęs žmogus,
kais yra labai pamilę vie sies turime pakuždėti, kad — I kr. 50 orų, 1 sv. mėsos 4. rJei vargonininkas padarė sekmes skaitymo
Blizga kirvis aštrus,
šuosius “debatus.”
Bile jinai nors tituluojasi “lite konservų — 1.35, 2 bonki ką bloga su klebono žinia ar raštų. Skaitantieji tuos šlam
štus
negali
jokiu
budu
vadin

Pakirto ilgmetį užgavęs;
kokio socialistpalaikio ’ tuš- ratūros” ir “apšvietos” sugrietinio pieno a 85 — su jo leidimu ir už tai prisi
tis
katalikais.
Ragino
kuodauJauno v uosio pečiai
čiou makaulėn įsiskverbia draugija, bet yra tamsi ir 1.70, žiupsnys tabokos ete), eitų vargonininką nubausti,
giausiai šviesties krikščioniš
tai
ar
tik
vargonininkas
butų
Sudrebėjo baisiai,
koks navatnesnis klausi juoda, kaip pečiaus kakta. tai į mėnesį reiktų 45,000
koje dvasioj j. Savo kalboje
nubaustas
ar
ir
klebonas?
Žaliuoja vienok, kaip žaliavęs.
mas, kaip bematai ir ruo Kodėl?
Todėl, kad jinai kronių.
Toksai reikalavi
prašė pakelti katalikams ran
J. K. Mikas.
Iš
kamieno
tiesaus
šiami “debatai.” Į “deba vaduojasi paprasto gaidžio mas nėra didelis. Kiekvie
kas. Visi svetainėje pakėlė
ii
Dročiai grabui išpjaus
tus” kviečiami katalikai, išmanymu.
Nes sveiko no pasiturinčio žmogaus 1. Kiekvienas žmogus asme rankas. Buvo klausta, kas yra
Lentas, nes tėvai susenėjo;
kad šitie apčiupinėtų tą jo proto, nesugedęs žmogus priedermė apsiimti maitinti
priešingas
lietuvių
tautai
—
O viršūnę tašys:
puodynę ir su jais pasigin nekuomet nedrįs ant vienos po vieną belaisvį, prisiun- niškai atsako už savo blogus
tokių neatsirado. Po to pradė
darbus.
Jeigu
namo
savinin

V.ygė bus ar lopšys,
čytų, kas joje yra. Koks papėdės statyti krikščiony čiant jam kas mėnuo 3—5
jo duoti vėjo ištvirkėliams so
kas
žino
it
prisideda
prie
Nes kūdikis klykti pradėjo.
atkaklus socialistas išmes bę greta socializmo, tobulą rublius.
Šelpiančiam bus blogo darbo, jisjr-gi podraug cialistams. Pabaigoje buvo
Bėga metai, kiti,
tas lauk iš bile viešojo ka mokslą, kurį paliko mums perduodamas
šelpiamo kaltas. Neprisidėjęs prie blo duota keletas klausimų, ku
Supa lopšį pati
talikų susirinkimo, tuojaus pasaulio Išganytojas, greta adresas.
Šitaip gal priei go darbo, namo savininkas ne riuos labai nuodugniai išrišo. .
Ir pirmgimiui taip bedainuoja:
pastato skia uterą 'ir kviečia pagiežos mokslo, kurį su sime prie išrišimo šid, sun
Augk, maželi gražus,
,
Čia vėl vaikų choras padai
katalikus
į debatus, kad-i. iš- galvojo žydas, aitriausias, kaus klausimo. Įteikia at kaltas.
.
Kaip tas uosis puikus,
aiškinti, ar jis buvo įsineš koks tik gali būt, krikščio minti (lai nebūna jokių gąs . 2. Kiekvienas žmogus turi navo “Prašom, prašom”. M.
Kursai tarp pakalnių svyruoja.
padeklemavo
tas, ar pats išėjęs. Sugau nybės priešininkas-dergė- dinimų), kad daug lietuvių protą ir juomi turi vadovautis, Kadzevičiukė
Maironis.
ir
asmeniškai
atsako
už
savo
“Apgailėjimas
brolių karėj
tas socialistas vagiant viš jas.
nelaisvėje miršta nuo džio darbus. (Išskiriant bepročius
kritusių”. Po šito bažnytinis
tas nepasitenkina teismo
Gi taip daro “Lietuvių vos ir kitų ligų; reikia taip ir mažus kūdikius). Jeigu vy
VOKIEČIŲ
choras ‘ ‘ Aidas ’ ’
padainavo. pirklys bangžuvės mėsos ŽINIOS APIE
bausme, bet kviečia katali
Darbininkų
Literatūros” pat atminti, juk neutralėse resnis lieps ^mažesniam kišti “Užmigk saldžiai”, ir “Baub- buvo parsisiųsdinęs į SeattUŽIMTĄ LIETUVĄ.
kus į debatus išrišti nuosa
draugija. Reiškia, jai la- šalyse, iš kur maistas duo pirštus į ugnį, mažesnis, va
tle, Wash. Pardavinėjo ją
Laike karės sunku gauti-ži
lis”.
vybės klausimą. Koks ne
biaus rupi išpusti socializ damas, vis1 daugiau ir dau dovaujantis protu — nekis.
mėsinyčioms
ir
viešbu

nių iš Lietuvos, ypač vokie
nuorama socialistas kartais
mas negu patirti teisybę. giau gręsia maisto nedatek- Jeigu gi mažesnis kiš pirštus ‘ Toliau gerb. Račkienė kal čiams. Mėsinyčiose bang čių užimtos. Bet Tautos Fondo
kame nors pašventinamas.
bėjo moterims. Ji truputį įžei
Jei tos draugijos nariams lius (pv.: Šveduose įvedus
Ir čia atrandama proga de tikrai rūpėtų sužinoti teisy korteles cukrui, mėsai, duo į ugnį, jis vienas tik ir nu dė musų moteris, bet, kas tie žuvės mėsos svarui imdavo delegatus vokiečiai įsileido
batams apie asmens nepa- bę į statomą jų klausimą, nai ete, etc.) maisto išveži degs.
sa, tai ir pasiliks tiesa. Po to 10c. Viešbučiuose gi už Lietuvon. Jiedu (kun. Bartuška ir Dr. Bielskis) sugrįžo iš
liečiamybę.
Bile katram
3. Vargonininkas, būdamas choras sudainavo “Kur bėga porciją imta 40c.
tai jie nerengtų ten kokių mas nelaisviams maitinti
Lietuvos ir parašė apie musų
laisvamaniui prieš jo nedo
pas kleboną ar kitur, turi tei Šešupė ir “ O Lietuva mo
debatų, bet dažniau lanky visai užgintas; Šveicaruose
Žmonės
valgė
tą'mėsą
ne
tėvynę dvi kninguti, kur yra
rus darbus ima smarkiau
tų bažnyčią, pasiklausytų — užginta išsiųsti cukrus ir sę tik tą daryti, kas padoru tinėlė.” Pagaliau vietinis var galėdami atsigerėti.
daug žinių: kaip Lietuvoje
nerimauti jo juoda sąžinė. pamokslų. Tenai pramok visokie riebumai; Danuose ir nesipriešina šalies įstaty gonininkas pakvietė vaikų
žmonės gyvena, kokia ten valŽiūrėkis, ir rengia debatus
tų amžinų tiesų ir butų lai neleidžiama svetur išvežti mams. — Klebonas, arba ir chorą ir pagiedojo “Lietuva,’ Šiandie kaikuriuose Ame džia ir tt. Štai tos kningos: *
katalikų išminties lėšomis.
kiekvienas žmogus, gali per Tėvynė musų”. Tuomi vaka rikos miestuose pigiai par
mingesni. ' Nes tuomet cukrus ir muilas.
Kebonė Lietuvon Didžio-*
Ir taip pas socialistus ir pasitenkintų šituo trumpu Reikia skubėti. Draugi spėti nedaryti blogą; tai yra ras ir pasibaigė.
davinėjama arkliena.
Ar sios Karės Metu (1916). Para
laisvamanius tik debatai ir pasaulyj žmogaus gyveni jų bei atskirų žmonių šel liuosa valia perspėjimo ir taip Aukų surinkta $35.26. Žmo
gi nebūtų galima arkliena šė kun. Dr. V. Bartuška. kai-*
debatai ir dar viešieji deba mu ir nereiktų “varinėti” piančių belaisvius meldžia pat liuosa valia sulyg to per nių buvo labai daug ir ramiai
pamainyti bangžuvės
mė na 25c.
} Z®
spėjimo pasielgti.
tai.
Tuos debatus jie pa ožių.
,užsilaikė.
Laikraščių
ir
ke

ma neužmiršti, kaip vienos
Delegatų
Kelionė
Lietuvon
milę, nes tai pigiausias bū Dažnus bažnyčios lanky taip ir kitos įstaigos tegu 4. Jeigti vargonininkas, atlik letas užrašyta. Kningų irgi sa?
Tas butų neprošalį karės (1916). Parašė Dr. J. J. Biel
das jiems dar stipriau su mas, musų pusberniams so rūpinasi belaisviais.
Rockfordo
damas vargonininko pareigas, parduota. Valio,
skis. Kaina 25c.
\
braklinti savo užkietėjusias cialistams ir laisvamaniams
savo lietuviai katalikai. Daugiau metu.
J. Savickis. kaipo reikalingą dalį
Pinigai už parduotas kninsąžines ir podraug pašiepti būtinai reikalingas vietoje
darbo, įsakant klebonui, pa triūso, darbo. Daugiau bus pa
gas eina Tautos Fondan Lie
KAREIVIŲ VAKARAS.
katalikus.
daro blogą darbą, klebonas už sekmių.
jų numylėtų debatų, vietoje
Bičių savininkų
tuviai gelbėti.
Vargšas.
tą darbą atsako. Bet jeigu var
Suprantamas
daiktas, tos epidemijos, kokia jie ysusirinkimas.
Galima
siųsti ir krasos
I
Philadelphia, Pa. — šiame
gonininkas pats, asmeniškai
kad tokiam socialistų ir lai ra užsikrėtę.
Bičių savininkų susirinki nesirišant su vargonininko pa
karės laike daugelis ir Phila- ženkleliais (stampomis). Ad
BANGŽUVĖS MĖSA.
svamanių
įsikarščiavimui
me Chicagoj pakelta klausi
delphijos lietuvių pateko ka resuokite pas T. F. sekretorių:
reiga, blogai daro, klebonas
retkarčiais katalikai ir už IŠ KAILIO NERIASI.
K. Pakštas, 456 Grand St.j
mas, kokiu budu pagerinti nieko neturi su vargonininko
ganą padaro.
Pakvietimą
Medžioklė bangžuvių nė riuomenėn ir dauguma iš jų Brooklyn, N. Y.
bičių auginimą, kad medu blogais darbais.
priima ir pasako jiems daug So. Bostono laisvamanura Šiandie jau tas pat, kaip randasi netoli nuo miesto la
mi sumažinti cukraus stoką.
teisybės. Po tokių debatų kų (toli jiems šaukia prie
Te- geriuose. Prieš išvažiuosiant
Kadangi viršminėti klau tai senovėje būdavo.
Jūsų pinigai turi būti pa
ten socialistai su laisvama laisvamanių, kaip pusber
simai nepaduoda išimtinių at čiau dar ir šiais laikais Ra toliau, būrelis susipratusių lie
tuvių
katalikų
kareivių
suma

dėti geroje saugioje vals
niais aprimsta ilgam laikui. niams prie bernų) organas po” organo redaktorius.
sitikimų — faktų, atsakymus miojo vandenyno pakraš
tijos bsnhefa
Bet didžiumoje atsitiki “Ateitis” tik mirga plūdi Visa tai sudėjus krūvon turime aprubežiuoti tik abel- čiais metai į metus sugauna nė parengti vakarą, kuriame
mų katalikai nei neatsilie mais ir bjauriausiais žo nesistebėsime, jei “Ateity nomis įstatų taisyklėmis. Nuo ma po 1,500 bangžuvių. Iš paimformuos tuos, kurie gal
pia į pakvietimus debatuo džiais prieš “klierikalus.” je” tik ir mirga vieni “klie- dugniam gvildenimui reikalin kiekvienoj bangžuvės gali vėliaus pateks kariuomenėn. •
.
OF
Vakaras atsibus gruodžio 8
Tautiško “vys gi tikri ir aiškus faktai.
ma gauti apie 10 tūkstan
ti su socialistais arba lais Nestebėtina. Juk atsimin rikalai.”
Adv. V. W. Rutkauskas. čių svarų, pirmos rųšies mė d. vakare Lietuvių Tautiškoj
vamaniais.
Ir gerai daro. kime, kad tą šlamštą'veda kupo” tarnui pikta, kad
sos. Japonai tą mėsą su svetainėje. Surengime vakaro
Nes doram žmogui argi pri tautiško “vyskupo” Micke pasaulyj randasi ten kokie
3% ant Jūsų
naudoja.
Amerikonai-gi daugiausiai darbuojasi: Sv.
GUDRUS BERNAS.
dera ginčyties su kokiais vičiaus pakalikas, apie ku “klierikalai,” savaip jo iš
Kazim. parap. bažnytinis cho
ua 8
sunaikina.
ten iškrypusiais iš doros rį tas pat mulkintojas yra svajoti. Nes jei ne tie
ras,
D.
S.
J.
Sąjungos
13
kelio padaužomis. Juk dar pasakęs: Mokytas bernio “klierikalai,” ai, kaip mie — Ar pašėrei arklį?
Bangžuvė yra karštakrau
Persiunčiame pinigus }
nebuvo atsitikimo, kad so kas. Taip šviesus, kadir la butų gyventi tautiškam — Pašėriau.
jė ir priklauso žinduolių gy kp., Am. L. R. K. M. Są-gos
| Europą ir gaUma gaoti
10
kp.,
ir
L.
Vyčių
3
kuopa.
“
vyskupui
”
ir
jo
tarnams!
— Ar apvalei?
cialistai ar laisvamaniai šiandie aš galėčiau jį “įvūnų rųšei.
Jų mėsa to
Laivokarten
kviestų katalikus į debatus šventinti” “kunigu.” At Todėl neriasi iš kailio ir — Apvaliau.
dėl neturi žuvies skonio, i Pelnas nuo vakaro, pagal
ir iš savo pusės pastatytų siminkime zir tai, kad “At plųstąsi kaipo koks “senos — Tai pakinkyk! ♦
bet tiesiog kaipir paprasto kareivių norą bus skiriamas
kokį nors supratlyvesnį eities” redaktorius yra po kontrės” piemeniukštis ga — Gerai, ponuli, bet pasa galvijo.
nuo karės nukentejusiems lie Stocks Ir Bonds Perkami ir ParOoo*
darni veiklus darbas. Andrewa A CO4
kyk, kur jis yra?
žmogų. «. ų debatoriai — draug ir tautiško “vysku- vęs beržo košės.
Perniai vienas apsukrus tuviams.
,
108 So. La. Salia at. uMeta 1880 ife
Elua
aiva
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Pirmadienis, gruodžio 3 d.

IŠ SO. OMAHA, NEBR.

j meldimu, idant nukeltu ap- gu priklauso, tai jau yra jų
vaikščiojima bet kun. J. J. bičiuliu. Taigi, tuo pačiu

ASILO

GALVA.

3
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Dr. S. Biežis

f

Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgas s
Ofisas 2350 S. Lcavltt St.,
Kampas 241h St, Chicago, 111. =
Valandos: nuo 8 Iki 10 yalryto S
ir nuo 4 Iki 8 vai. vakaro. Ne- B
dėldlenlats nuo 8 Iki 12 v. ryta s

G riestai atsisakė.
sykiu ir laisvamanis. Kų- Į sankrovą ineinn pabuvęs
I
Nuo Redakcijos: “Draugo”
O S. L. A. 87* k. nukelt gi daugiau turiu pasakyti 1 žmogus ir ima dairyties po vi
No 264 buvo padėta p. jokiu budu negalėjo, nes — Ponuliai: “dviem “po sus kampus. Viską apžiūrėjęs
Sąmatos koresponden plakatai Jau buvo išdalinti nam” negalima tarnauti.” klausia savininko:
Telefonas Canal SS77
S
ifiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiNiis
— Ką tamsta čia parduodi!
cija iš Omaha, Nebr. knygos iš Centro'buvo pri Taigi, gan aišku!
siųstos
ir
Pralegentai
prie
Buvo aprašyta vietos
Kaslink užmetimo, kad — Asilo galvas — atsako
•
Tek McKlnley 5704
lietuvių parapijos 10- paskaitų buvo prisirengė, dalyvavo suvirš 400 žmonių rūsčiai savininkas, kuriam įsi
Dl. A. K. RUTKAUSKAS
ties metų sukaktuvių nes vardan teisybės musų apvaikščiojimo, tai yra tik pyko nepaprastas pirkėjas, tu
Gydo visokias Ligas
paminėjimas.
Be kit darbas nebuvo paslėptas. O ra tiesa. Ir jeigu “protes rįs drąsybę apžiūrėti visas
•407 So. Wmtorn Blvd.
kampos. W. SS gat.
ko buvo pažymėta, kad J u nežinojimas negali būt to komisijos” nariai butų prekes ir po to visa dar klau
tam katalikų paminėji išteisintas,
skaitę kiekvienų dalyvavu sti, ką jis parduodąs.
mui mėgino pakenkti Terp kit ko “Samata” sį, tai butų dar daugiau pri- — Tai, matomai, tamstai
laisvamaniai tautinin Bako: “pas Juos atsilankė skaitę.
Nereikia barties sekasi pardavinėti, nes tik vie
kai ir socialistai. Lais vos 10 tamsiųjų pasekėju.” tuščiomis ir nepavydėti ka na galva tepasiliko — atsakė
vamaniai
tautininkai Tai yra grynas melas, nes talikams, kad jiems užjau svečias.
todėl ta korespondenci- tų vakarų dalyvavo žirniau tė visi, net ir svetimtaučiai,
,
ja įsižeidė ir prisiiuitė si So. Omahos Lietuviai iš apart mažo būrelio laisva
“Draugui” pasiteisini- yzairių Draugysčių virši manių ir socialistų ir tam
mą-protestą.
Dėdami ninkai. “Samata” vadina siųjų jų pasekėjų. Ir iščia “Draugan” tų lais S. L. A. “Laisvamaniais ir tikrųjų, katalikai pilni ma
vamanių
tautininkų Socijalistais” O 87 k. prigu lonių įspūdžių džiaugiasi ir
“pasiteisinimų” taip, li 40 geru kataliku ir du ku visuomet džiaugsis iš pana
Dramatiška Vienoje Veikmėje Operetė
kaip jis parašytas, po nigu'' brolei.
Toliau tęsė šiai nusisekusių apvaikščiodraug po juo padedam “Samata” “Dabar Sacija- jimų, koks kad buvo Šv.
Parašė PRANAS
ir p. Sąmatos atsaky listai nuliud iš savo nepasi Antano iš Padvos parapijos
mų į “pasiteisinimą.” sekimo, o katalikai Džiau 10 metų sukaktuvių apvaikKaina 1O centų
Štai tas pasiteisini- giasi iš maloniu pasisekimu ščiojimas!
Ir tas tiesa,
1
mas-protestas:
to apvaikščiojimo, kureme kad vietos laisvamaniai ir
GAUNAMA
dilyvavo suvirš keturi šim socialistai nekuomet nesusi
SO. OMAHA NEBR.
tai žmonių.”
Tas vėl ne lauks tokio apvaikščiojimo
Manydami jog Dienraštis tiesa iš Lietuvišku 14 Dru- su tokiomis pasekmėmis
“Draugas” myli teisybė, gyščiu dalyvavo tik 3 Drau ir maloniais įspūdžiais!
todėl malones sutekti Laik gystes viso Lietuviu ap- Mes, katalikai, jums neparašti vietos delei pasiteisi vaikščiojime dalyvavo 102 vydžiame, tik mums nepanimo.
Eurvatu 44 tai maršuotoju vydėkite, o viskas bus ge
“Draugo” 264 No. tūlas buvo 146 žmones bet ne 400 rai!
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimtiiimiiiiMiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiMi
“Samata” rašo, Laisvama šimtai. Taigi matomai kaip
Viso labo!
sS
<<
nei su Socijalistais nugirdo dzysta “Samata” išsimisliSamata. i S
kad katalikai ruošėsi prie nes iš savo pilvo skelpt pla10 m. Jų parapijos sukak čei Lietuviu visuomenei ne
GRAŽUS VAKARAS.
. LIETUVOS
ORGANIZACIJOS ORGANAS
tuvių apvaikščiojimo, kinis teisingas žinės
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
yviko 28 d. spalio 1917 pra
Spring Valley, UI. — Lap
S. L. A. 87-tos kp.
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
dėjo savo veikti, idant už Protesto Komisije Anta kričio 24 Šv. Oonos Altoriaus
Kalnu Ja melams 01.50; pusmečiai 75c.
Lietuvos Vyčių orgaalzakenkti katalikams dalyva nas Poškus 5216 So. 32 St. draugija buvo surengus gra
cij.is nariams siunčiamas ui mėnesines mokestia.
A,1
vime, ir kuodaugiausei Ju Pranciškus Zigmantas, Ku žų vakarėlį p-no
Mažeikos
“VYTIS”
atkalbinti nuo apvaikščioji čas J. Sabaliauskas K. Lau- svetainėje. Žmonių buvo labai
Chicago, III. f
1800 W. 46 St.,
mo. f t
daug, ypač jaunimo. Vakaras
cius
Jei pritari jaunimo įdėjome, jo darbams — skaityk, pila- s
Tai yra grinas išmistas,
buvo labai indomus, nes visi
ATSAKYMAS.
tink ir rėminių idėjų išreiškėją — organą “VTTį”.. Jo vada- s
kaip' seni; taip jaiini turėjo
ta diena ne joki laisvama
vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 5
nei ne socijalistai nieko pa Užmetinėjimus mano ko prisisegę gėles.
š didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- 5
Draugystė pelnė tame va S vos reikalų.
našaus nedare.
respondencijai,
tilpusiai
9
S
Tiktai S. L. A. 87 k. tu “Draugo” 264 num., manau kare $30.60. Labai reikia pa niinniiiiiniinniiiniiiiiiiiiiiiniinniiiiinnHHnHiiimiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiniiiiin:iina
rėjo apdraudos ir sveikatos gali daryti tik tie, kurie ne girti musų jaunimų, kuris jau
ZS37J
’ Savaite, kuri Centro valdy supranta, kas yra teisybė. pradeda susiprasti ir spiečiasi
bos Jau buvo sumanyta nog Aš iš savo pusės, nenorė prie savųjų. Tą patį vakarą
pat pavasario, rengti virš damas apsilenkti su teisybe, buvo surengęs koks ten kliuminetoi sanvaite.
Spalio ir, nenorėdamas gaišinti bas irgi pasilinksminimą, bet
Subatoj ir Panedčlyj, pas
menesi nog 21 lig 28 d. mu brangaus laiko tuštiems gin jiems visai nepasisekė.
su kuopa galutinai nutarė, čams, tiek tik turiu pasa
Našlaitė.
DryGoods
vykinti virš minėta sanvai kyti: Visai neužsipuoliau ir
te 14 d. Gegužes. Svetai- neužsipuolu prieš S. L. A.
Store
* ne tapo pasamdyta Lietu 87 kuopų ir jos narius, bet
Tai.
Drovar 7142
3442-3444 So. Halsted Street
vių apgyventoj vietoj. 15 savo korespondencijoje ap
Dr. C. Z. Vezelis
Gegužes. Taigi čia aiškus rašiau tikrų faktų atsitiki
LIETUVIS DENTISTAS
Valandos: nuo 0 ryto Iki 0 rak.
faktas jog S. L. A. 87 k. ne mų, kaip kad buvo.
Yra
Balti meškos skuros kotai dcl Pilkį Chinchilla Overkotai dėl
Nedčlloraia pagal sutarimą.
4712 So. Ashland Are.
nesapnavo užkenkti šv. An tikra tieša, kad S. L. A. 87
mažu vaikų.
mažų mergaičių.
arti 47-tos gatvės
tano parapijos apvaikščio kuopa galėjo perkelti savo 7MM**S’J*»<»S«S»S4S0*Sy
$3.98
jimo.
$2.39
užmanymų ir jos nariai ka
Nepraleiskite šitų.
Kada parapijos komite talikai ir susipratusieji tau
Tikrai nusipirk viena iš jų
tas norėjo samdyt virš mi tininkai pristojo. * Bet lais
Vyrų ir Vaikų gražios kepu
nėta svetaine ant 28-tos, d. vamaniai ir socialistai užsi
Mergaičių kepures meškos rės geros žieminės.
skuros ir Aksomo.
Spalio tada Savininkas V. spyrė ir turėjo “savo” at
50c
Akronus pasakė jogei Sve siekti. Ir kų gi jie pelnė?
taine jau senei yra užimta. Nieko daugiau, apart nuo
Dusyk tiek verti.
S. L. A. 8^ kuop. Tuokart stolių, nes 87 kuopos geres
pilna eilė kalošių (rubbers).
parapijos komitetai “nusi- nieji ir supratlyvesnieji na
Gauti geresni darbą Ir daugiau pi
Valizom ir skrynioj pigiai.
mupino” pas svetimtaučius, riai visai nesilankė į jų va nigų.
Jauniems augštais auleliais čenorint svetaine gana toli ir karus, bet dalyvavo Šv. An Visur reikalinga daug kirpėjų, trlverykai vertės $3.00.
merių, rankovių, kifienių Ir skylučių
Vaikučiams minkštos skuros.
tris kartus brangesne, nes tano iš Padvos parapijos 10 dirbėjų. Taipgi preaerlų Ir siuvėjų
Čeverykaičiai
$1.98
elektros madlnomla Darbai laukia.
metų sukaktuvių apvaikš- Ateikite
vis vien samdė ir gana.
dienomis
arba
vakarais.
Didžio 9 iki 13
49c
Lengvi mokesčiai.
Kada S. L. A. 87 k. ap- čiojime ir programoje.
kursai merginome for
Kailiniukais apvedžioti vertės
laike užkvietima ant par. O dėl ko aš vadinu laisva mų Specialiai
kirpime pritaikinime Ir siuvime
— 115.00.
75c.
Moterių Patent Leather
su
apvaikščiojimo ta pačia die maniais ir socialistais tų ke Duodama diplomai.
buzikais
ar
šniūreliais
materiPatrenos
daromos
pagal
Jųsų
miena tapo išrinkti du daliga- letu narių, kurie dėjo visas
—blle atallėa arba dydžio, 18 btle
jolo ar skuros viršais
vertės
tai, idant praneštu, pirmam savo pastangas, kad turėjus rą
Mergaičių ilgais auleliais, mamadų knygoa
$3.50.
.
DBSIGNING NCHOOL
tcrijolo viršai didžio 8Į/3 iki
parapijos komitetui kun. J. “savo” tų pačių dienų, ir MAlsTER
t. V. Aasnicka, Pcrdėttuts
llVfc vertės $3.00.
$2.49
Jonaičiui, kad Nukeltu par. pakenkti katalikams ap- Itt
La Mane gatve. Kambarys
010-417. oriai City Bali
apvaikščiojimo viena san vaikščiojime?
Vien tik
$1.98
vaite pas kiaus. Bet pagal dėl to, kad jie, priklausyda
Ounmetal skuros vyrų čeverytikra teisybe par. apvaikš- mi prie S. L. A. 87 kuopos,
kai, šventadieniniai čeverykai.
DR. J. J. VIZGIRDAS
Vyrų geros stiprios vyrų kelnės.
čiojimas 10x m. sukaktuviu taipogi priklauso ir prie So
LIETUVI8 GYDYTOJAS
$3.75
IR CHIRURGAS
turėjo yvikt.kur kas pir- cialistų Sųjungos, net ir tie
2527 So. Rroaritoay
$1.50
Vertės $5.00.
ST. LOUIS, MO.
.. miku tai yra 25-ta Rugpjū visi pasirašiusieji, kaipo
Telefonas— Bell Sldney 401
Klnloch Vlctor 598
čio bet ne Spalio nes 10 me “protesto komisija.” Prie
Gyvenimo vieta:
500 Vyrų marškinių.
Vyrų Union Siutai apatiniai.
tu atgal 25 Rugpjūčio buvo žastis tame: tikrasis-tauti
3237 PCLANKI STREET
Tel. Klnloch Vlctor 980—L.
šventyta Bažnyčia
ninkas, priklausantis prie
OFISO VALANDOS: 10 18 ryto
69c
99c
Iki 12 — 4 po pietų Iki 8 vak.
Kada mus daligatai nu S. L. A., nepriklausys prie
Spalvos gvarantuotos.
Tik 2 kiekvienam.
Nedėlfomla 10 I8ryto lkn2 plet
vyko pas kun. J. Jonati su Socialistų Sąjungos. O jei-

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”

Tik Išėjo Iš Spaudos
“AUŠRELE”

a

“Draugo” Knygyne

i

1800 W. 46th St.

Chicago, III,

VYTIS,,

Didelis Išpardavimas

R

CTCDII’C
V I Cit V

50c ir iki $1.50

Čia Yra Jnsy Proga

'

-Sf1

■

.

Sekančios Knygos Gauna*
mos “Draugo” Knygyne.
Visiems savo prięteliams patariame skaityti ir platin
ti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iskalno išperkant
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dolerio
galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.
Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, UI. 1915.. .45
No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko praleidi
mui patartina šią apysaką, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas.............. 75
flNo. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu
sisekusių vertimi} garsaus anglų rašytojo Charles
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šią knygą.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi............................. $1.00
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos -vaizdelis.
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis ................................. 10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
į i scenai lengviai snlošiamas vaizdelis, ...................... 15
" No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis
iš liaudies gyvenimo ....... ......................... . ............ 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo
3-juosė aktuose, užimantis ir tinkantis scenai.........15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems ir
suaugusiems, 112 pusi................................................. 25
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
į (Autonomija ar Savivalda!) parašė J. Gabrys,....... 10
No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in
dą vė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu
sianti liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
pusi. 12......................................................................... 10
No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “cicilistai”. Su paveikslais.............................................. 10
No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas.................. 15
No. 959. Apsvarstyk! Atlfkusiems misiją paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ................................. 5
No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mą kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m..
i laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi...$1.00
No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį............................... .............3

1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1.
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Talpina trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina............. 15
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina.................. 25
No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd....................35
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
jonaitis; drobės apdar................................................ 25
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11................................................... 35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
kieto poperos apdarais............................................. 25
No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos
apd.................................................................................. 35
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai
šį knygelė patartina perskaityti,............................. 20
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M: Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
Kiekvienas, jaunikaitis bei fnergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28.. ..10 A
No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę............ ................ .................................. 20
No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio gryčio
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd... .75
Drūtais drobės apdarais....................................... $1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in
formacijų adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St.,

/ Chicago III.

“DRAUGAS”
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Pirmadienis, gruodžio 3 d.

14—16sv. 3P/2—35x/2C.

CHIC AGOJE
Pirmdienis, gruod. 3 d.

Antradienis, gruod. 4 d.

Šv. Pranciškus Ksaveras.

Lašiniai svarui:

taipgi, vakarais žaismės.
Kareiviai parodon bus lei
Šiandie, 7:30 vakare Šv. džiami dykai, kitiems, ro
Jurgio par. svetainėje vie dos, 50 centą.
tinė K. Spaudos Savaitės
komisija turės savo susirin IŠ DAVIS SQUARE PARKO
PRANEŠIMAS.
kimą. Tatgi kviečiame vi
sus ypatingai tuos, katrie Naujai susitveręs dramatiš
vaikščiojo po namus parda kas jaunąją moterią kliubas,
vinėdami
laikraščius ir turės susirinkimą šitą trečia
kningas, kuoskaitlingiausia dienį, 8 vai. vakare. Minėtas
susirinkti..
kliubas mano surengti lošimą

No. 50— 60
99 60— 70
99 90—100

13—17c.
18—16c.
11—14c.

PAIEŠKOJIMAI.

Reikalingas vaikas dėl 0fiso ir spaustuvės, pabaigęs
pradinę mokyklą (public
school). Gera proga pra
mokti spaustuvės darbo. At
sišaukite tuojaus į “Drau
go” Administraciją, 1800
Rast. A. M. Kalėdą laike, pagerbimui ka
W. 46 St.
reivių iš Rockfordo lagerių.
Pašautas policmonas.
Kurios norėtą prie to prisidėti,
Reikalingas vedės vyras už janiDuodama randa, atsišaukite
malonės atsišaukti į parko di- torių.
Į Offisa 28 E. 23-čios gatvės arti
Policmonas Michael Mc rektorią.
Wabash avė., (basement).

Gough buvo pavojingai su
žeistas nuo prekių traukinio ILLINOIS VALSTIJOS
vagilių, kurie ties 80 ir
MAISTO KAINOS.
Wallace gatvių buvo atplė
Kurkinai
svaras.
šę tuos. Pasisekė iš jų vie
Švieži
25—33c
ną sugauti.
Šaldyti
29—35c
svaras
Milžiniška angis (python). Vištos
Šviežio 2l/2 4 sv. 22—26c
Šaldyt. 2^—4 sv. 19—25c
24 pėdų ilgio angis Lin
coln parko žvėryne gavo ge Šviež. 4 Va—5 sv. 22—26c
rai paėsti. Pirmiausia jai Šaldyt. 4^2—5 sv. 19—25c
19—25c
davė 30 svarų sumaltos mė Gaidžiai švieži
sos, paskui 13 svarų stam
Taukai
svaras
besnės. Kad ją pašerti, Poperos baksuk.
32—38c
reikėjo pagelbon šaukti 12 Palaidi
31—36c
vyrų, mašinos dirbimui deš
Taukai čysti.
rą, su kuria reikėjo
angį
30—35c
pražiodinus, tą mėsą sukim Palaidi
šti jai pilvan. Ta angis še
Taukai maišyti svaras.
riama tokiu budu kas šeši Pakelis
24y2—31c.
mėnesiai.
Cukrus svaras.

Minkštas ............ 7%—8y>e.

Mirė lietuvis.

Šebelbonai svaras.

Praeitą savaitę Al. Kraujalis, dirbęs C. R. I. ir "P.
geležinkelio Co., buvo vieno
iš darbininkų pašautas. Bu
vo nuvežtas ligoninėn ir ten
pasimirė.
Susimušė.

Pavalgę ir prigėrę Dėkavonės Dienoje Tony ir Jos.
Mankoskiai, 3317 Fifth
Avė., susiginčijo. Besigin
čydami katram reikės už
pietus užmokėti pagavo pei
lius ir susipjaustė pusėti
nai.
Sustabdė tameičių
pardavinėjimą.

John Newman, valstijos
komisionierius,
uždraudė
pardavinėti Castle Haven
tameites blcšinėse. Atida
rius blesines rasta daug su
malto stiklo jose.

Navy ............. 17*4—2OV2C.
Lima ..................... 16—20c.
Corn Meal svaras.

Balta
6—6%c
Geltona
6—7c
Maišinė Košė pakas 6—7c
Kvietiniai miltai.
5 sv. maišiukas
32—35c.
Miltai (Advert. Brands)

l/į bačkos
2.80—2.95
1.40—1.49
% bačkos
33—37c
5 svarai maiš.
5 svarai Graham .. 30—35c.
Ruginiai miltai (Bobe-

mian Style).
% bačkos maiš. 1.20—1.35
i/s bačk. juodi
1.35—1.45
5 svar. maišyti ___ 32—35c.
5 sv. juodi.............. 29—34c.
Pienas (Kondensuotas)

Nesaldus 13—15c.
Kondensuotas:
High grades 1S—21c.
Med. grades

kandiduosiąs

j senatorius.

C. S. Deneen, buvęs Illi
nois valstijos gubernato
rius, šiomis dienomis pra
nešė, kad jisai statąs savo
kandidatūrą į Suv. Valsti
ją senatorius.

Extra’s 53—59c.
Kiaušiniai iš šaldytuvią.

Gyvulių paroda.

Extra’s 36y^—42y2c.
No. 1. 341/2—40c.
Chicagos gyvulių skerdy Su poperine dėžute D/Cc.
klų pavilionė, 42 ir So. Hal brangiau.
sted gat., gruodžio 1 dieną
Bulvės:
atsidarė gyvulių paroda.
Peck’as arba 15 sv. 34—
Gyvulių, sako, esą viso 38c.
kių veislių keli tūkstančiai.
Ryžiai svarui:
Parodoje bus galima maty
ti arklius, karves, avis, Ryžiai gerieji 10%—14c.
kiaules. Bus jų iš visų Ryžiai mėlyni 10—13c.
kraštų Suv. Valstijų ir Ka-j Kumpiai (Hams) svarui
nados. Apart parodos bus 10—12 sv. — 33—37c.

joJK.

---- .<■ -t":■“ -

ir Diskusijomis

*

Rengia

Katalikų Spaudos Sąvaites Komisija, Cicero, III.
Paned., Gruodžio 3, ’ 17
Šv. Antano Parap. Svet.,

kamp. 49th Ct. ir 15tos gatvės

Pradžia 7:30 vai. vak.

No. 1430. Galima gauti {vairių
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 5
metų. Kiekvienas atskirai {dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana dėlei giminių. Su prisiuntimu ................................... $2.00

Užsisakant paminėkite numerį ir kokios spalvos norite. Pinigus
galite siųsti išperkant Moncy Order, registruotame
laiške, arba
viencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite: . . .

Inžanga 10c.

Kviečiami visi kuoskoitlingiausiai atsilankyti ant šito
vakaro su prakalbomis ir diskusijomis. Tę paiaškės daug
žmonėm nesvajuotų dalykų kaslink spaudos. Taipgi, kas gy
vas ant to vakaro.
Kviečia
K. S. S. KOMISIJA.
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DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800W. 46th Street

PETRAS GRIKSZAS____
1 . S. I S. PARKER, WASH.

Laikraštis leidžiamas Kunigą Marijoną Chlcagojb
eina
kartu ( menes]

Paieškau Vlad. Tyškos, girdėjau
kad dirbo Pensylvanijoj mainose, pa
eina Kauno gub., Parapų sodžiaus,
Gilaičių. — Gal kas žinote apie jj ar
jis pats atsišaukite pas:
Pranciškus Baironas,
8636 Baltimore avė., S. Chicago, Iii.

i

Moler Barber Collegc
105 S. 5th Avė.,

ANT PARDAVIMO.

1022 So. Kedzic Avė.,
gatv., Chicago, m.

arti 22-ros

3010 Jaeksou Blvd., arti Kidzic avė.

Randasi gražus pagyvenimas, kar
štu vandeniu šildomas, su elektriką,
maudikle. 6 Kambarių, su visais }taisymais, gera šviesa, murinome na
me ant kampo, gera vieta dėl dak
taro. atsišaukie pas
Jos. J. Elias.

Chicago.

Rakandai kaip nauji, parsiduoda
labai pigiai visi kartų arba atskirai.
Priežastis pardavimo
išvažiavimas '
kitan miestan.
3.311 W. 61st PI., Chicago, III.

(Pusantro bloko J vakarus
Kedžio Avė.,)
Phone Prospect 8758.

nuo

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoja* iv
Chirurgas,
8. Halstęd 84.,
OW««o
Tel. Drover 717$

Dr. G. M. GLASER
■•
*14*

l

Praktikuoja 26 motai

Gyvenimas ir Ofisas
8. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų.
OFISO VALANDOS:
iki • ryto, nuo 12 iki 2 po plet
ir nuo S iki 8:20 rak. Nedėlio
tais vakarais ofisas uždarytas.

Telephons Tards 687

"TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė.
Chicago, III

DRAUGAS PUB. CO.

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos

1800, W. 46th St., Chicago, Illinois

■■■

ženklelį.

■■■■■

APSV>RSTYKlTfc GERAI.
galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
„»r galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ai galėtu kitas auksorius Jumiu darbais — užganė
dintl?
Paklausltyte lietuvių kurie žino. Visad - teisin
gas patarnavimas.
r

Susivienijimas Lietuvių R. K, Amerikoje
— yra tai —
Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių Kataliką priguli prie šios
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naują
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją
nėra girdėję, nes, jei žinotą, skubintųsi ir jie naudotis
ta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu
liu tierąs.
Štai ką šioji organizacija veikia ir kokią naudą neša:
Skleidžia apšvietą — išleizdama, išdalidama gerus raš
tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organą
“GARSĄ” dykai.
Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.
Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms

K. NURKAIT1S
1617 N. Robcy St., Prie Miltvuukee avė., ir North Avė.

Aklų
Specialistas
Patarimas Dykai
Offlso Adynos nuo 9 iš ryto Iki 9
vai. vakarė Nedelioms 9 Iki 12.
4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St.
Telefonas Tarda 4217.

MmU

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda.
Jeigu Tau ašaros krinta iš aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu turi uždegimų aklų.
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuc
reikalingi akiniai:
įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specljalistui, kurs 1B metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIU SPECIALISTAS.

* $150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00 pomir

tinės, pagal skyrių, ant kiek Sumos buvo apsi
draudęs.
Šelpik negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimą.

Tėmykit mano nžraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės
Ant PVatt’s Aptiekus
2-ras angšta.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų.
Tel. Canal 523
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Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir
skleidžia kiltą dvasią apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

Įstojimas į Susivienijimą Lietuvių R. K. Am.
labai pigus. Mokestis už apsaugą ir pašelpą labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami
gauti informacijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę
šiuo adresu:

i

Brooklyn, N. Y

- —~

GARSI SANTOS KAVA.
Visur parducdamn po 23c. i?
po 50c.

SVIESTAS
Garlsnatea ■matono. semnl., neslor |a« ca
kt gauti

i :*eai

Susiv. Liet. Rymo Kat. Am. Raštininkas,

456 Grand St.

COFFEE

45 c

Paul Mulevičius

Dr. A. R. Blamenthal 0. D.

. ....

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt.; Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų
Pavedus mama
savo bile kok|
spaustuvė pripildyta nau
spaudos darbų
jausiomis mašinomis ir nau
d e slgallėslt
jausio styliaus raidėmis.
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Turi parduoti
Puikus Seklyčios
rakandus, Stala ir šešias kėdės —
divonus. Plieninė Lova — Kamodas
$250 Viktorola su rekordais — $60,
$850 player pijanas $210 — vartoti
tiktai 90 dienų — persiduos po vie
nų kreipkitės-

4000 So. Wooil Str,

•

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš katali
ką visuomenės gyveninio, duoda atsakymus į visokius 2
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KATNA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.
Agentams ož metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
z
Adresas:

Vyrai — Išmokite barzdnskutystės.
I keletą savaičių. Diena ar vaka
rais. Padarykite didelius
pinigus.
Gaunama nuošimtis
arba nuosaVa
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra
šykite.

GERA PROGA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius,- beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $170.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35.
Vėliausios mados valgomojo kamba
rio rakandus. 2 puikiu divonu, davenport, taipgi $525 Victor
su
brangiais rekordais už $60.00.
Šis
yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyvena
te. Viskas vartota vos 9 savaitės,
palaiduos taip po vienų. Atsišaukite
tuojaus. Gyvenimo vieta:

TAI MUSŲ DARBAI:

Chicago, III

TIKYBA ir DORA”

Arba
Karalina Grikszaitė
(po vyrų Leketienė)
1459 Šo. Union Avė..
Chicago, Iii.

Butterinas svarui:

Švieži kiaušiniai tuzinui.

a

Aš Petras Grikszas
paieškau
Egnach Strewtnsky, paeina iš Suval
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi
kreivus dantis. 1914 metais turėjo
rasturanta Chicaęo, 6 3 ir Halsted st..
Kas praneš apie ji arba jis pats at
sišauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu
pranešti sekančiu adresu.

Extra’s
48—53c.
Plytelėse 47—53c.

Cartons 32—35c.
Rolls 31—34c.
Rolls & Bulk 39—33c

SU PRAKALBOMIS

koje.
No. 1437. Karoliai {vairių spai[. Reikaiaunant paminėkite koos spalvos pageidaujate. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntimų 75c.
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis.
Gvarantuotl
ant 5 metų. Kaina su prisiuntimu tik ................................... $1.25
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EXTRA.

Sviesto svarui:

C. S. Deneen

INŪOMUS VAKARAS

ROŽANČIAI

Užlaikome Ro
žančių dideliame
pasirinkime įvai
riose
spalvose
karolių,
kurie
yra pargabenti
iš Europos. Pa
siskubinkite su
užsakymais.
Greitai gali iš
sibaigti. Turime
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri

Slyvos svarui:

Šv. Petras Ccliistologas.

BRIDGEPORTAS.

AUKSUOTI

Geriausi 45—49X/2C.
Vidutiniai 40—44c.

bidb

im M'lmaka. .v,
20M Mliv.iikec «»;
1064 MIIvhuom sv.
1610 W M.il’on it.
1830 * M.dlaan (t.

' - - - - - - SLf*-*"-** i— J. .

RYŽIAI

1

COCOA

Oorlstmlng rnlimi.
12e varto., eį
paraldnoda Q (J

Oriausia Bankas,
iulyslneia ų ■
bent kokia. |/j (t
1-2 .v.
|4l

1644 W'Chlrasoav.
1888 Itin. lal.nd sv.
2612 W. Nor k ...
1217 S.
»«,
1682 3.
«t.
1818 W. 12th it.

bios:w.

.- -4

22.4 m.

SOUTH 8IDH
80® W.ntvrorth av
Hal.tad lt.
<723 S. Ashland av.

Pulkui Stilavas
43c
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