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BOLŠEVIKAI PERTRAUKE
DERYBAS SU VOKIEČIAIS

VOKIEČIAI SUTORPE
DAVO S. V. KARŽS
LAIVĄ.*

NAUJAUSIOS ŽINIOS

True translation filed with the postmaster at Chicago, UI., on December
10, 1917. as reąuired by the act o!
October 6, 1917.

No. 290

Tikros baisenybes Halifax'e

True translation filed wlth the post T E U T O N A I S U T R A U K I A
master at Chicago, 111., on December
translation filed with the post-,,.., o,, « n i p o n o-i + v^u wL-lm\i
10, 1917, as reąuired by the act of
KARIUOMENE PRIEŠ True
master at Chicago. UI., on December VA S U s n i P £ " g«*t\OS lsklOJO
October 6, 1917.
10. 1917. as reąuired by the act of { tI'l jll vp ė d l l StorUlllO S l l i c ^ l l
ITALUS.
October 6. 1917.
\.
.
*
KAZOKAI MUŠASI SU

HALIFAX'E ŽUVO 4,200 i r apsunkino nelaimingųjų
Italai sako, kad jie atsilai
Turbūt žuvo 70 amerikonu.
gelbėjimą.
ŽMONIŲ.
kysią prieš teutonus.
Susitveręs pagelbos komi
Washington, gr. 9. — Ka
PETROGRADAS, gr. 10.
tetas reikalauja 30 milijonų
Daug lavonu dar guli
Londonas,
gr.
9.
—
Iš
Ry
rės laivyno departamentas — Generolo Kaledino kazo
dolierių aprūpinti nukentė
griuvėsiuose.
paskelbė, kad Europos van kų būriai mušasi su bolše mo pranešta, kad dabai- ita
jusias žmones.
BUVĘS RUSŲ CARAS
denų karės juostoje sutor- vikų kareiviais šiaurvaka- lų fronte yra didžiausias miPirmutinis amerikoniškas
St. Johns, N. B., gr. 9. —
litarinis
karės
intonipimas.
peduota
amerikoniškas
ka
ruose
nuo
Rostovo
palei
Do
VIKŲ MALONĖJE
Su atsidėjimu vakar vakare traukinis su pagelba atva
rės laivas "Jacob Jonės." ną.
Teutonams ten vadovau aprokuota, kad Halifaze žiavo vakar. Atvažiavo gy
True translation file« with the post- True translation filed with the post- Laivas nuskendo ir su juo
Rostovą pirm kelių dienų ja feldmaršalas Oonrad von nuo ekspliozijos turėjo žūti dytojui, musės. Atgabenta
master at Chicago, 111., on December inaster at Chicago, 111., on December
10, 1917, as reąuired by the act of 10, 1917, as reąuired by the act o" turbūt žuvo 70 žmonių įgu
kazokai yra paėmę. Be to lioetzendorff. Jis taisosi 4,200 žmonių, šitas skaitlius drabužių, maisto ir medikaOctober «, 1917.
October 6, 1917.
los.
buvo pranešta, kad gen. Ka- sutruškmti italų frontą. Jis padidėjo mirštant sužeistie lių daiktų. Kiti traukiniai iš
BOLŠEVIKAI SUSPEN PAKELTA REVOLIUCI
Karės laivas sutorpeduo- ledine kazokai Maržai*ja, |snprauisias savo armijų jė siems.
Suv. Valstijų ir iš pačios
DAVO GINKLŲ
JA PORTUGALIJOJE. tas gruodžio 6 d., 8 vai. va
Kanados susivėlino del pa
gas pastūmė į Asiago augant Maskvos.
SUDĖJIMĄ.
kare jam bepatroliuojant
štumas, kur prasidėjo pašė
Halifax, gr. 9. — Keturi kilusios vėtros.
Sukilimo priežastis—maisto svetimuose vandenyse.
True translation filed with the post- lęs teutonų užpuolimas.
tūkstančiai žmonių žuco
Gali kilti mieste badas.
master at Chicago, 111., on December
Pareikalavo pas talkininkus
brangumas.
Teutonams
pagolbon
at
10, 1917, as reąuired by the act of
nuo
ekspliozijos
ir
kilusio
pasakyti apie savo poziciją.
True translation filed with the post- October 6, 1917.
Mieste yra permažai mai
siųsta ištisos divizijos iš ru gaisro praeitą ketvirtadieni,
master at Chicago, 111., on December
sto. Tuo tarpu traukiniai su
Madridas, gr. 10. — Gau 10, 1917, as reąuired by the act of REVOLIUCIONIERIAI sų fronte. Italai lakūnai anot ofieialio pranešimo.
. .Londonas, gi-. 9. — Bolše ta žinios, kad Portugalijos October 6. 1917.
maistu ne taip greitai galės
pranešė, kad visais keliais
IMA VIRŠŲ.
•Šitas apskaitymas dar ne prasikasti per sniego pusny
vikų užsienių reikalų minis- sostinėj Lisbone ir mieste REGIS BUS PASIŲSTA
teutonų batalijonai plaukia pilnas. Išgriauta miesto da
teris, Leo Trockis, visoms Oporto pakilusi revoliucija. KARIUOMENĖ ITALŲ
Asia
nus. Prisibijoma, kad del to
MADRIDAS,
gr.
10.
—
i
2 ° augštumas.
lis Richmond dar negreit
FRONTAN.
Petrograde ambasadoms ir Sostinėj sukilimas dalimis
Per
Vietos Portugalijos pasiunPraėjusias tris dienas bus apvalyta nuo griuvėsių. mieste nepakiltų badas.
pasiuntinybėms
pranešė, jau apmalšintas, bet mieste
Asia
Gaminami traukiniai dali
tinyste gavo žinia, kad reM° augštumose sekė Tas darbas atlikti užims ko
Washington, gr. 10. —
kad vyriausybė ginklu su^ Oporto ne. Tenai pakelta
bais, s
voliucija Portugalijoje pro-j
Į mūšiai. Yiennoje pa- ki mėnesi. I r tik paskui bus sužeistųjų nugabenti į kitus
dėjimo derybas su Vokieti revoliucija prieš dabartinę Kuomet Suv. Valstijos pa gresuoja.
s
| kelbta, kad dar vienas tuk- galima tikriau aprokuoti artimesnius miestus. Nes to
ja suspenduoja 7-nioms die vyriausybe. Nėra žinių, kaip skelbė karę Austrijai, tuo
kios daugybės nelaimingųjų
ministerių stantis italų paimta nelais skaitlių aukų.
noms. Tuo metu talkininkai ten sekasi revoliucionie būdu atvėrė kelią eiti pagel- Portugalijos
negalima vietoje slaugoti,
pirmininkas Costa jau pra vėn. Reiškia, ra ten turėtu
Sužeistųjų skaitlius yra
bon italams.
turi pranešti savo nuomone riams.
nėra net tinkamų vietų.
but paimta išviso 16.000.
taipe 5,000 ir 7,500, iš'ku
Vietos oficialiuose rate šalintas iš užimamos vietos.
apie rusų su vokiečiais gin
iškasinėjo
Per tas tris mušiu dienas rių 2,000 žmonių sunkiai su Jurininkai
Oporto mieste sukilimui liuose kalbama, kad, regis, J o vieton laikinai nuskirtas
klų sudėjimą. Talkininkai
griuvėsius uosto pakraš
pradžią davė brangus mais bus pasiųsta amerikoniška D r - Sidonio Paes, buvęs italai dėjo yjsas galimas žeista.
turi pasakyti, kokią pozici
čiais, kur surado apie 2O0
tas. Minios žmonių išplėšė kariuomenė italu frontam j Portugalijos
Koroneris išleido atsibo
pasiuntinys savo pastangas, kad atsilai
ją jie užima šitam klausime.
kareivių, jurininkų ir dar
kyti prieš teutonus, šitie
krautuves,
duonkepyklas.
Vokietijoje.
Trockis pranešime be kit Smarkiai susiremta su poli
bininkų lavonų.
, .. .
.
, . .. damas
pimą i kitus
miestus,
prasvPaes
podraug
paskelbtas
pristatyti
5,000
kar
7
ŽMONĖS
NUSKENDO
ko tvirtina, kad jo vyriau cija. Gatvėse pasiliejo krau
frontą ir atidaryti kelią j V _**•
. . užmuštieji
7 7 " ZJ> ,tuo Šimtai lavonų suguldyta
ir laikinuoju respublikos butmai non ten sulauzvti stų.
Pažinti
EŽERE.
sybė nesutiks vesti ginklų jas. 60 žmonių sužeista ir
laikinose lavoninyčiose. Ši
Italijos lygumas.
jaus bus laidojami.
prezidentu.
sudėjimo derybas ir po su vienas vvras ir viena mototas aplanko tūkstančiai
Italai, talkininkų kareivių
Praeitą šeštadienį Michitartimi nepasirašys, jei Vo riškė užmušta.
Benamiai
nukentėjo
nuo
žmonių, ieškodami žuvusių
paremiami, dar -vis atsilai
r u e translation filed \vith the postkietija neprižadės, kad ji iš Gauta paskui žinių, kad gan ežere, priešais Oalumer Inuister
vėsulos.
saviškių.
at Chicago, III., on December ko.
Bet nežinia, ką atneš
upės uostą, pervirto ir nu 10, 1917, a s reąuired by the act of artimiausios dienos.
rusų fronto savo kariuome miestas aprimęs.
Sužeistųjų
ir
benamių
Šimtai darbininkų užimti
October 6. 1917.
nės nepasiųs į kitus frontus. Oporto ' gubernatoriaus skendo garlaivis 'Desmond,'
gelbėjimą aną dieną apsun griuvėsių
atkasinėjimu.
SUIMTA VISA ĮGULA. True translation filed viith the po.-t- kino pakilusi baisi vėsula su
prilioduotas
smiltimis.
Trockis sako, kad jei tal Įsakymu uždaryta visos vie
Ypač smarkiau darbuoja
iraster at Chicago, 111., on December
Iš
įgulos
7
žmonės
žuvo,
kininkai atsisakys bendrai šosios vietos. Gyventojams
10, 1917. as reąuired by the act of sniegu.
masi prie dviejų mokyklų
October 6, 1917.
HALIFAX,
gr.
10.
—
D.
gi
6
išgelbėta.
su Rusija veikti ginklų su uždrausta pasirodyti gatvė
Kanados kareiviai ir Suv. griuvėsių, kur žuvo daugelis
Britanijos
karės
laivyno
žiJEKVADOR
PERTRAUKĖ
dėjimo reikale, tuomet tegu se po 9:00 vakare.
Valstijų jurininkai nuo ka vaikų. Sakoma, iš dviejų di
True translation filed with the post- nybos Įsakymu čionai suim- j RYŠIUS SU VOKIETIJA,
jie aiškiai pasakys savo to
rės lai vii deda visas pastan delių mokyklų tik 70 vaikų
master at Chicago, 111.. on December
10. 1917, as reąuired by the act of ta visa išsigelbėjusi laivo
lesnio kariavimo tikslus, del True translation filed with the post- October
gas, kad 30,000 benamių gyvų išėjo.
6, 1917.
a Imo"
įgula. Įgula paimta Brazilija suvaržo Vokietijos
master at Chicago, 111., on December
kurių Europos gyventojai 10,
žmonių, netekusių pastogės.
Atkasta su viršumi 1,600
1917, as reąuired by the act of BOLŠEVIKŲ IR VOKIE
Britanijos karės laivau ir
pavaldinius.
verčiami lieti kraują jau October 6. 1917.
kaip nors sutalpinti i kokiu* j lavonų. Iš jų vos keli šimtai
ČIŲ REIKALAVIMAI. prasidės tardymai. " I m o "
ketvirti metai.
PRANEŠTA, KAD PABĖ
nors namus, nes jie neturi j saviškių pažinta. Didžiumos
yra tas laivas, kurs susidauGuaquill, gr. 10. — Ofi reikalingų rūbų ir todėl;nebus galima pažinti.
GĘS BUVUSIS RU
Vokietijos vyriausybė pa
PETROGRADAS, gr. 10. žė su "Mont Blanc" ir už
cialiai paskelbta, kad ros- ' d a n f f k o n ^ a nnĮ
g ^
skelbė perspėjimą rusams,
SIJOS CARAS.
Iš visų kraštų su paskuba
— Bolševikų delegacija iš traukė baisiausią nelaimę
publika
Ekvador
pertraukė
p
_
r
a
l
l
ž
u
s
p
c
r
ndestą
xėt
kad jų lakūnai neskraidytų
siunčiama pagelba.
fronto, kuri tarėsi su vo-1 a n t " š i o į į į
diplomatinius
ryšius
su
Vo
ant vokiečių pozicijų ir ne Buvusi carą saugoja bolše kiečiais ginklų sudėjimoI
kietija.
mėtytų socialistiškų atsi
vikų kareiviai.
reikale, pranešė sovietų pil- j N P P R A 1 r T T e 1 C A arn<iTJ
SURINKTA 50,000 DOL.
SIAUČIA DIDELIS
domajam komitetui savo ir NEPRAKTIŠKA S i Ų s ^
šaukimų. Vokiečiai sako,
PAŠELPOS.
ŠALTIS.
Rio de Janeiro, gr. 10. —
KARIUOMENE.
jei tokie lakūnai bus sugau
Washington, gr. 9.—Va vokiečių sąlygas.
Brazilijos kabinetas nutarė
ti, tuojaus bus sušaudyti. kar valstybė.s departamen
Štai tos ginklų sudėjimo
rhieagos majoras išleido Vakar nakti termometras
TOKYO, gr. 10. — Japo imties sekančių priemonių
Anglijos užsienių reikalų tas gavo žinią nuo ameriko sąlygos:
nijos vyriausybe oficialiai Vokietijos pavaldinių žvilg proklemaeiją, surištą su ne
rodė žemiau O.
ofisas pranešė bolševikų niško konsulio iš Tifliso, Iš rusų puses.
laiminguoju
atsitikimu
Hasniu:
užgina,
kad
jinai
turėtų
sių
ministeriui Trockiui, kad Felix'o W. Smitbo, kad te
1. Ginklų sudėjimo laikas
sti savo kariuomenę | Euro Uždrausti visokia tiesio- lifax'e. Paskatino piliečius Ohicagoje siaučia baisus
suimti Anglijoje Rusijos pi nai pasklydęs gandas, jogei turi tęsties 6 mėnesius.
liečiai Tčetčerin ir Petrov buvęs Rusijos caras pabėgęs 2. Ginklų sudėjimas turi pą. Sako, tas daryti butų j ginę ir netiesiodnę preky- nešti pagelba nukentėju šaltis. Prasidėjo praeitą šeš
siems.
nebus paliuosuoti.
iš Tobolsko.
tadieni. Nakti prieš sekma
apimti visus frontus visose labai neparanku ir neprak bą tarpe Brazilijoj gyvoPraeitą
šeštadieni,
po
protiška.
nančių
svetimžemių
ir
priedieni termometras rodė 2
J ų paliuosavimo reikala Sekretorius Lansing tai šalyse; negali but armijos
šininkų
pavaldinių,
gyvo-i
klemaeijos
paskelbimo
15
laipsniu žemiau O. Praeitą
vo Trockis. Pagrūmojo už žiniai priduoda daug svar kilnojamos iš frontų i fron
nančių
svetimose
šalyse.
uiinutu
laiku
Chicago
jo
suSOCIALISTAS
TROCKIS
naktį ir tas pat.
tai suimti Anglijos pavaldi bos. Bet paaiškinti atsisako. tus.
Suspenduoti
visokių
prei
rinkta
50.000
dol.
aukų.
nius, atsirandančius Rusijo
PRATURTĖJO.
3. Moon pertaką ir Moon
Chieagojo yra daugelis
kių išvežimą priešininkui.
Aukos ir toliaus plaukia j
je.
Londonas, gr. 9. — Sale salą vokiečiai turi apleisti.
vargšų žmonių. Atėjus šal
Tobolsko bolševikų kareiLondonas, gr. 10. — "The Internuoti visus prieši susitverusio komiteto fon čiams jie labiausia ir turi
Vokiečių pastatytos sąly
dam
ANGLIS PARDAVINĖJA I viai išginklavo sargybą, ku- gos:
Daily Express" korespon ninko pavaldinius.
nukęsti.
Pašelpos fondui komite
SVARAIS.
ri saugojo buvusį carą ir ši1. Ginklų sudėjimas turi dentas iš Geneva praneša, True translation filed with the postkad Rusijos socialistas bol- master at Chicaeo, ui., on December tas sutvertas sušauktam Labdarių draugijos daug
St. Louis, Mo., gr. 10. —j tą paėmė savo globon patu. tęsties 28 dienas.
10. 3 917, as reąuired 1>\ the :ict of
imass-mitince. kuriam dalv- darbuojasi
Čia atidaryta septynios mu- j bolševikai, anot čia apturė- 2. Tas turi apimti tik Ru sovikas Irockis, kurs dabar |october «. ton.
nieipalės stotys, kur parda-; tų žinių,
sijos frontą.
skaitosi užsienių reikalu n ii-, VISI AMERIKONAI AP-i'vavo žymesnieji Chieagos Sakoma, šaltis prasitęsiąs
_ i
_ ..
piliečiai.
LEIDO JERUZALE.
kituomet
New
3i Mažiau divizijos gali nisteriu,
vmėjama žmonėms anglis
Bolševikri vadai sumanę
kelias dienas. Begalo smar
Komiteto
pirmininku
yra
Yorke
dirbdamas
prie
vieno
but
kilnojama.
po 16c. bušelis.
buvusį carą perkelti Į kur
kus vėjas paarsima stovi.
Londonas,
QT.
10.—Tš
an
bankininkas
James
B.
Foržydų
laikraščio,
kaipo
re
4.
Moon
pertaką
ir
salą
Pirkėjams leista anglis kitur, nenorėdami, kad jis
porteris, gaudavo 12 dol. glų stovyklos Palestinoje san.
vokiečiai neapleidžia.
pirkti ir svarais. Už 10 sva butų nulinčiuotas.
— EI Paso, Te:;., gr. 10.5. Rusų kariuomenė pra savaitėje. Oi dabar jis, bū pranešta, kad visi ameriko- j
rų anglies imama 2c. Už 400
— Galveston, Tex., gr. 10 Franeisoo Yilla, kurs vado— Copenhagen, gr. 10. — šalinama iš Prancūzijos ir damas Rusijoje, paliko tur na; yra apleidę Jeruzalę.
svarų — 80c.
tingas. Jis dabar yra vertas Didžiuma tų amerikonų — Sudegė čia vienas vieš vauje 5,000 meksikonų plėAnglių stotįs atidarytos Atkeliavo grafas von Lux- Makedonijos frontų.
6. Rusai ir turkai aplei suvirs 600 tūkstančių dolie yra žydai, kurių visoj Pa-j būtis. Gaisre žuvo vienas j šikų, užėmė Chihuahua
visomis dienomis, išėmus burg, buvęs Vokietijos pa
1
rių.
džia Persiją.
sekmadienius.
siuntinys Argentinoje.
lestinoj bus apie 600.
priemiestį.
I nepažintas kareivis.

Pakilo revoliucija Portugalijoj

r

True translation filed with the postmaster at Chicago, 111., on December
10, 1917, as reąuired by the act of
October 6, 1917.
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"DBATTGAS*

i mių, tai K A. a dėjo tik 16 vietų, kur reikia prili- <s TAUTO* FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA
gailestingumu žiūrime į jau
iiiino pastangas, bet nesusitaj>rasmc, kuri tinka vien pinti taupymo ženklelius.
Lietuvių Kataliku Dienraštis
U2 I^PKRIT?, mr;
jam pagelbėti,
Eina kasdiena itekyrus nedeldic prantame
i t i f t a m skaitymui, prie ku- Taupymo karte itnkiriiii
nius.
kad jisai
galėtų atsiekti sa- TREČIOJI SKAITYMO t rio pridėtas žodvnėns.
$105,973.84
PRENUMERATOS KAINA:
.
, „ ,
(War Savingsi Stampa). Iki kpkri&a 1, 1917, T. F. inplaukė
l
GA
s k i
^ į * * \ Trečioji kninga teikiama
Metams
*5.oo i vo troškimus I r tas, žino- *S™ >
Lapkri&o 7, Chicago Heighta, DL — 79 sk.
7.25
Pusei metų
$3.00 mas daiktas, mūsų tautai; *****
yi
Kaip
veikiai
jūsų
taupy
Amerikos 1**™* vaikams penkto ir šešto sky
7. Chicago, BĮ. — 31 sk.
50.00
Perkant atskirais numeriais po 2c.
Prenumerata mokasi iškalno. Lai padaro didelius nuostolius, mokykloms. Surinko K. A. riaus, kur lietuvių literatū mo blanką bos pilnai nuli>>
12, Brooklyn, X. Y. — 13 sk.
11.00
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
pyta
taupymo
ženkleliais,
Dažnai
ir
pragaištingas'•
"•
>
>
ne n\.o Naujų Metų. Norint permai
ros istoriją dar nėra reikalo
12, Minersvifle, Pa. — 26 sk.
200.0Q
1
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
tuomet
gafite
įgyti
taupy
pavydas
lošia
labai
svarbią!
Lietuviai
katalikai
gali
mokinti,
todėl
joje
pirm
senas adresas. Pinigui geriausia sių
12, Spring VaUey, I1L — 51 sk.
50.00
sti
iSperkant
krasoje ar expresc rolę tuo žvilgsniu.
mo kares ženklelį (Wa» Saįaugti
ir
pasigirti
s
a
|
i
t^faiio
įv*iv
i
s
f
c
o
mv
Bimik
12, Brooklyn, N. Y. — Kate*? dovanos 100.00
"Money Order" arbu įdedant pinigus
vo mokyklomis.
Bet va*- ^ ^
į ^ t f t . viags Stamps). Tuomet jū
j reg»sm>r>ig lai.M?*. •
:0::
T o k k l budu
14, Waterbwry> Cona. — 40 sk.
60.00
Redakcijai prisiųstieji raStai ir ko
Žiuiint į Amerikos lietu kams tose mokyklose reikia i p o ^ ^ eihų ft j K v e y s _ sų pinigai ima jums nešti
respondencijom negrąžinami, jei au
>>
14, Philadsliiia, Pa. — Kun. I. Žimtorius, atsiysdanms tokį raftlą. neketvirtą nuošimtį, aprokuoviu
prekybą
reikia
tiesiog
I
kningų.
Per
dešimtį
metu
j
{
y
^
k
į
į
^
'
Taip
;
u
i
š
S
etim
paiy.ni r neindeds krases žer.k!<"-lio
blys ui kningas
35.00
jąmąjį kas bertainis metų.
sugrąžinimui. Visok tis reikalais krei- šypsoties.
Pas
mus
dažnai
:prieš
karę
tėvynėje
pasiro-i
p a t i r p r o z o s apsakvmėliuo>>
piantres adresuoki*, ;:
M, Brooklyn, N. Y. — Is Kaupo-Pak^ e n o ' žmogaus Bet galite tuos taupyino ka
žvmi
DRM'CVS PLBUbULSG
CO„ INC. taip yra: batsiuvis palieka jdė kelios mokyklų kningų-Į s e
što prakalbų, 13 sk.
110.00
1SOO \V. 4«th street, Chi<ago, I!!inoJ> mėsininku, gi mėsininkas—! tės, ale jų toli negana. Ame- p m n j T s n a
Tečiaus K. A. S. rės ženklelius gauti užmo
>>
14, Eport, ^ . — 9 1 sk.
,?9.15
Pbone MvKinley C i 14
saliunfninkn.
Tr iiti^m
: — : i- _: — J
— kant g a t a ^ i s pinigais. Tų
saliuiirninku.
ištikro, irikoie vra tam tikru reika-! rūpinosi
>>
tą vienodumą pa
14, Našlių-našlaičių fondas sugr. pask. 500.00
apart saliunu, "groserniu, lų, kuriuos turi patenkinti | '„^į^ ' įdėdamas""dvi I š  taupymo karės ženklelių
»>
16, Donorą, Pa. — 15 sk.
70.00
kaina yra nevienoda. Tas
"DRAUGAS" "bučemių" ir kur-nekur ki skaitymų kninga
traukas iš Duonelaičio, ket priklauso nuo laiko, kada
16, Lawrence, Mass. — 87 sk.
170.00
Litliuauian I>a:Jy Frk-nd
tokių
krautuvėlių,
mes
dau
K.
A.
S.
apsiėmė
parupin-1
i
a
s
A.
Jakšto
eiles,
tris
v
e
r
Published dai'y exccpt Sundays by
20, Kewanee, TU. — 45 sk.
2.75
juos perkate.
Šito gruo^
DRAUGAS PIBLISHING CX>., INC. giau nieko kaipir neturime, j ti skaitymo kniagą lietuvis-j Ks. Vanagėlio straipnelius,
26, Chieagojni. — 32 sk.
45.50
1800 \V. 4Cth street, Chi<a«o. Iliinois
džio ir sausio mėn. 1918 me
Pbone. McKiuley 6114,, Kstabl. I9ii» (ii ir tie, katrie paminėtus• koms mokykloms Ameriko-1 vieną gan ilgą Vaiančaus>5
20, Paterson, N. J.—Iš K. Pakšto pr, 140.00
tų vieno tokio ženklelio kai
TERMS OF SICSCK1PTION:
"biznius" Įsisteigia, yra ne je. Jis gerai padarė, kad ko, vieną Šatrijos Raganos na yra keturi dolleriai ir
»»
20, Chester, Pa. — 17 ak.
26.00
One Ycar
$5.00
StmSL':.'.'
'.". S S ' s a v o užsiėmimo žinovai, bet ne perdaug gaudė origina- j apsakymėlį, trejas Vieno- dvylika centų. Paskui kai
M
22, Du Bois, Pa. — už kningas
2.50
•iiuiKday's Edition
S2.oo dažnai apie tuos užsiėmi- liškumo. Pedagogijos dar- į žinskio, vienas Maironio na kas mėnuo vienu eentu
>>
22, Pittsburg, Pa., pridavg kun! Kuli
asine rates on appikatio.;.
raus
neturi-supratimo,
i bas sekasi tik tada, kad KI- ; vienas Vaičaičio,
|
didėja
ligi
pabaigos
1918
m.
4:140
kauskas
vienas
Nestebėtina
todėl, jei j tų prityrimai sunaudojami. Margalio eiles.
IHKIIIilHIttfHHimifllUniiffiftififflIHtmi
>»
Iš to trum- Skirtumas tarp jūsų tau
27, Cambridge, Mass.—Iš Pakšto pr. 270.00
kiekvienas mūsų "bianie-j Amerikoje yra begalės j po surašo matome, kad Tre
M
27, Brooklyn, N. Y — auka K. Paliones 5,00
pymo blankos
card),
T
ipvino
DianKos (thrift
itn:
>>
27, Mahaaoy City, Pa. — Prisiuntė
:
irius" yra išnaudojamas. J i s : katalikiškų mokyklų ir s k a l d o j e Skaitymų K n i n g c j e l ^ ^ r e p r e z e n t u o ia keturis
27.00
ir taupymo karės
kun. Augustaitis
į
inenusipirks reikalingų prę-|tymu kningų literatūra la- vaikai galės priprasti p r i e ' dolierius,
- 7.25
>>
27, Cnicago, 111. L. Vyčių 35 kp.
į
kiii taip pigiai, kaip profe-'bai turtinga.
Tai-gi buvo į užtektinai įvairių stiliaus ženklelio apmokamas gata
83.00
vais pinigais.
Tas skirtu
27, Sa. Mancnester, N. H. — 49 sk.
|
j sionalis pirklys.
j kuomi naudotis. Toje pa-! pavyzdžių.
ti
328.74
28, Worcester, Mass. — 30 sk.
Leiskime tatai mūsų vai-j vyzdžių ir prityrimų gausu- j g į m t a s šešiolika- apsaky mas yra tik keliolika centų.
kus
mėlių
pajudina
labai
daug
10.25
Reiškia tai, kad jei, pav.,
tiKiitiiiaiiiuiiiiiiiifiii iiuimttiituiiiiiiiii tus mokyties ir pratinties|moje žymiai skiriasi du t i - ; m ė l i l ] ^iudi™* U\,»\ Ą»n<r
28, Sbeboygan, Wis. — 27 sk.
prekyboje. Jei kartais kat-jpu: "Catholie Readers" su i įvairiausių daiktų: gamtos
ti
21.50
norite įsigyti taupymo žen
MUMS YBA REIKALIN ram bernaityje pastebiama j įvairiomis atmainomis ir
28, BentleyviUe, Pa. — 88 sk.
!
ir
tikėjimo
mokslus,
tevyklelį
gruodyj
1917
metų
ar
n
28, Waterbury, Conn. — Piln.Bl. 1 kp. 10.00
GA PREKYBA IR
palinkimas prie prekybos, j vokiškų, katalikiškų moky- ! nes meilę ir šiaip dorą, pro- jba sausyj 1918 m., induoda110.00
28, Waterbury, Conn. — 40 sk.
PRAMONĖ.
leiskime tokį jei ne preky-jklų. Skaitymų kningos. A - | t o i r gį r( ji es lavinimą.
te savo taupymo blanką
>»
30, Washington, D. C. — Aukavo Br.
| bos mokyklon, tai nors į di-! bejos tos kningų rųšys priPradžioj Trečiosios Skai- (thrift card) ir primokate
J. Bielskis
10.00
Suvienytos Valstijos y r a | d e s n e s krautuves, kur jisai j tyrusių ir gerai išlavintų j t y m u Kningos yra puikus dvylika centų.
Vasaryj,
30, Sew Britain, Conn. — Iš Pakšto pr. 71.00
prekybos ir pramonės šalis. įgalėtų sistematiškai pramo- j pedagogų sustatytos; abe-|g v> Kazimiero paveikslas. 1918, turite primokėti try
30, Kenosha, TVis.7S sk. ą
23.02
Čionai
kiekviena
n
tauta,|kti, kaip reik vesti "biznį."Įjos
puikiai atspausdintos. J i s v r a n u į m t a s nuo vieno lika centų ir taip toliau kas
kadir mažiausia, turi išsi-,
Vieną pavyzdį reikėjo išsi- j garsiausiųjų renesanso arti- mėnuo vienu centu daugiau.
: :o:::
dirbusi šiokią-tokią preky-i
2^613-31
i s t l ^ or i^inalo. Yra ir kitų Tasai kas mėnuo vienu cen Viso per lapkritį^ 1917,, inplaukė
Prekybos žvilgsniu mes. rinkti ir mums.
$108^87J-5
bą ir pramone, žmonės čia ! s t o y i m e ^
k i _,
Angliškosios
skaitymų: gražių
paveikslėlių
toje tu skirtumas reiškia uždirb Viso labo iki gruodžio 1, 1917, inplaukė
Kaiys Pakitaą
lenktyniauja tuo žvilgsniu. ; t ų t a u t l j L
Į jas su-1 kningoje
Im^me
p a v y z , j taungos didesnės.
tą nuošimtį, kurs bus išmo
Tautos Fondo Sekr.
Belenktyniaudami ir besi- ^ ^ k a ^ r t u o s
^ - , rinkti patis
puikiausieji
kėtas podraug su visais su
:
rvaip
spauda,
taip
i
r
ap
varzydanų
i n t. e. k. m c v.^.
456 Grand St.„ Brooklyn, N. Y.
du&
^ ^ j , isigija
prozos ir poezijos gabalė- darai tos kningos estetiški. taupytais pinigais.
v •
kaip prekvboje, tam šalies: 4
.,
\M- , •
. .
Luobeliai papuošti lietuviš Taip sutaupyti pinigai eentą už mėnesį už kiekvie- j Pauliuška, bešokdamas tru>
lia1
kunc
yra
n
politikoje
i Amerikos prekvba, jei n e ! '
P emami kos juostos raštu.
bus sugrąžinti sausio- 1 d. ną taupymo karės ženklelį, j pntį susižeidė. AutomobiKas gi.reikia pasakyti a ^ ^ t a i - ****** ** dalis j y a i k a m s - ^ ų ^ a s k s žiede, Turėdami šitą knrngutę, 1923 metais, kuomet vyriaulm
prilipytą
ant certifikato. Kus pasijutęs esąs liuosas,
pie lietSvius ?
! ^ ž y d u r a n k o s e . Nes ž v - 1readers"
angliškuose
* *€athrfie
yra daugiau
negu į m e g
j
kultu-jsybė už kiekvieną taupymo Ant antros kiekvieno tau Į drožė pakalnėn, kur pasitai
m%{^
1
Mes čia neiurime nei pre- l ^ j S l * ? £ * ^ ^
""
•
^K^^ _ •
.
•_
^ _ si preUbos sakose. Jie su vokiškuose "Lesebeucher." ringiems kitataučiams.
Tik ' ženklelį išmokės penkis do pymo karės certifikato pu kė duobė 30 pėdoj gylio. Ten
kybos nei pramonės.
Ko
liažu kapitalu pradeda šio- Tečiau K. A. S. išsirinko reikėtų -pataisyti spaudos lierius ($5.00>.
sės yra pagaminta lentelė, *jis galą gavo—sudegė. P .
del? Todėl, kad neturime j k į ^ k j "Manį."* Bet"turė-j : ° k i š k a " P ^ ; Z d i , n e s K t o - | ™ ^
Jų yra vis-gi per
automobiliaus
Taupymo karės certifikatai iš kurios galima sužinoti, Pauliuška,
tam reikalui tinkamai isla- d a m i a p s u k r u m a i r žinoda-l k l s ^ a an%l° ^ ^ ^ u z d a " '
vmtų žmonių, katne turėtų | m i b u d u s ^ a i į e i k p r e k e s j vinys Amerikos mokykloje, daug. Ypač mokyklų vado (War Savings Certificate>. kiek yra vertas nepilnas savininkas sako, kad jam
K W koki
w - ; supratimą
„ « . * : _ -_-•
bent
apie- p i g i a u p i ; k t i > p a s k u i s u p d _ j o kitokis lietuvio, vokiečio, vėliuose jų neturėtų būti, Perkant pirmutinį taupy certifikatas ir kiek vertas tasai lėšavęs net 1,300 doJL
pimas, jei be laiko norima
I i automobiliaus gokff.
tas visas paslaptis, katros nu jas parduoti, greitai sa arba šiaip vaiko turinčio nes kninga turi mokinti vai mo karės ženkleli, gaunate
atgauti
pinigus.
Tečiau
dabūtinai reikalingos kiek-vie vo "biznį" praplečia ir iš' n e a n ghškąją kalbą savo šei kus rašyti be klaidų,, o čia taupymo karės certifikatą.
leidžiama, kad tąja privile
ji pati duoda blogą pavvznam užsiėmime.
lipinate
ant
jo
taupymo
mynoje
to turtėja.
gija žmonės pasinaudos tik
dį.
Lietuvis bernaitis arba
karės ženklelius.
Kuomet labai svarbiuose reikaluose.
Tam tikslui Trečioji Skai
Kun. Pr. Budys.
mergelė, kaip veik apleidžia
visas certifikatas nulipytas
Amerikoje mūsų gyvena tymų Kninga prie skaitymo
ženkleliais, jis yra vertas Kur galima gauti ženklelius
mokyl lą, tuojaus j šimtai
tūkstančių. Žinovai I i r rašymo uždavinių turi
^pradinę
^
litai tūkstančių.
ir certifikaiua.
šimtą dolierių ($100.00) ga
tėvų siunčiami iziškan dar- j tvirtina, kad čia mųs bus Padėjusi
lietuviškai angtavais pinigais sausio 1 dL, Ženklelius ir certifikatus
ban kur į kokią dirbtuvę, j daugiau
pusės iwilįLf>nA jISsTcns žodynęlins. Kadan1923 metais.
Tėvai nori savo vaikų lėšo- j Daugelis turi įsigiję ir n e - į ^ anglų kalboje vienas žogaMma gauti pirkti visose
dis
mis palengvinti sau gyveni- mažai kapitalo.
Bet m e s !
dažnai turi daug prasKą mokate ir ką apturite. pastose, bankuose, kai-kuriose gelenžinkelių stotyse,
mą arba susikrauti daugiau I kaip stovėjome, taip ir te-j
•
Jei
ant
taupymo
karės
krautuvėse,.
dirbtuvėse,
pinigų. Ne vienas bernai-1 bestovime visų kitų užpa- j draugijų ir organizacijų. Si
certifikato
visose
dvidekliubuose; draugijose, orga
tis, protiškai gerai išsivys- kalyje.
Ypač didesniuose!tos savo pinigus dažniausiai
Musų šalis veda karę. Ši- ž i m t s vietose bus prilipyti nizacijose ir daugel kitose
tęs, kartais jaučia savyje!miestuose šiandie mes turi-'padeda į bankus, kur gauna
ta karė turi-but laimėta, taupymo karės ženkleliai tame reikale įgaliotose vie-^
pašaukimą palikti pirkliu, jme jau daug nejudamų nuo-1 mažus nuošimčius.
Daro- Reikalingiausias
daiktas p ^ gruodį, 1917 m., arba tose.
Bet pamina po kojų savo į savybių.
Tečiau netenka si aiškus nuostoliai.
Bet karės laimėjimui — pinigai.
p e r sausi> 1918 m ^ p e r k a s
geruosius troškimus, ka-! užeiti kokio nors plačiau iš- Ijei mūsų organizacijos ir vi- Tuos pinigus turi pristatyti, taupymo karės ženklel. už
Gvarantija.
dangi taip nori tėvai.
j sivysčiusio biznio.
J suomenė tuos pinigus indė- šalies gyventojai.
Kad kiekvieną užmoka po $4.12,
Tėvai Tatai blogai daro, j Atrodo lyg lietuvis yra | tų pramonėn, tuomet ir lie- juos pristatyti ir paskolinti j arba dvidešimtį kartų po Taupymo karės ženkleliai
(War Savings Stamps), i r
jei jie savo vaikus verčia | sutvertas tik fiziškam dar- tuviškų prekybų atsirastų. vyriausybei, uždirbti nuo
prie tokio darbo, koks vai- j bui.
O juk dažnai tenka Tečiau visa tai butų gali- šimtį ir būti užtikrintu, tH- $4.12, ty. 82.40 už Visą eer- taupymo karės certifikatai
tifikata.
Sausio 1 d. 1923 (War Savings Certifieate)
kams nepatinka. Tėvų pa-1 pastebėti, kad mūsų taipe ma padaryti tik tuomet, rite taupyti.
metais
vyriausybė
paims nekuomet nenustos savo Į
reiga 'visuomet žiūrėti, 2>ric yra ir gana gabių žmonių. kuomet mes savo visuome Lengviau yra sutaupyti
atgal tokius certifikatus ir vertės. Už juos atsako visi
ko vaikai turi didesni pa I r jei mes pasiliksime visų nėje turėtumėm profesiona mažesnes sumas, kaip dide
už kiekvieną jų sugrąžins Suv. Valstijų turtai, visa
linkimą, kokį jie myli užsi kitii užpakalyje, tai tik dėl lus pirklius ir pramoninin les.
Kad pagelbėti kiek- $100.00. Reiškia, kad cer šalis.
Jašą pinigai tari būti pfe-1
ėmimą, prie kokio amato to, kad mums trūksta susi kus.
j vienam taupyti, sugalvota tifikato savininką? apturi
dett geroje migloje
arba profesijos jie labiaus pratimo ir drąsos. Mes ne Jei kitos tautos, veikda- j būdas, su kurio pagelba ga $17.60 gryno pelno už savo
tijos baakej*
linksta.
Iš ^rti ypač tė- sirūpiname savo tautos pa mos bendrai, gali pasiga-hįte pradėti taupyti su dvi- paskolintus vyriausybei pi NELAIMINGAS ATSIKIMAS.
mijant mūsų ."aunimo gyve kėlimu.
Mes dažniausia minti reikalingą kapitalą ir {dešimts penkiais centais ar nigus.
nimą ir palinkimus, galima pasitenkiname tik tuo, ką šu juo steigti net dirbtuves, j ba kvoteriu.
Jei anksčiau norėtumėte . Eockdale, M. — Gruod.
pastebėti, ypač tarp bernai turime, atsižvelgti į ateitį kodcl lietuviai negalėtų pa
Taupymo
ženkleliai
ir
tau
gauti savo pinigus.
2 d. du jauni vaikinai, lietu
čių, kad jų didžiuma jau iš mums nerupi. Mūsų darbo daryti ko panašaus.
pymo
blankos
(Thrift
mažens linksta prie preky vaisiais naudojasi svetimže- Juk visi turime lygias
Jei kartais jums prisiei viai, J. Vilkas ir V. Pau
stamps
and
thrift
bos ir pramonės.
miai.
Besinaudodami, ži teises. Turime progą. Tai
tų • anksčiau gauti (prieš liuška, važiuodami automo
cards).
;'. '.o'.'.'.
nomas daiktas, jie ir pasi kodėl tuomi negalima pasi
1923 m.) savo sutaupytus biliu iš Cnieagos Jolietan,
pfcoJtna
Ištikro, ne vienas beruiu- i juokia iš mūsų apsileidimo, naudoti?
Perkate taupymo ženklc- pinigus, galite juos visuo papuolė vargan. Bevažiuos
IS
Parsiinifiame pinigai |
kas pašvęstų viską, bi tik! Argi taip visuomet turė- Leiskime savo vaikus į j lį už dvidešimts penkis cen- met gauti sugrąžinus pilnus jant užsidegė gazolinas. Va
Saropę ir gaHm gsatt |
palikti pirkliu. Gi mes vy-1 tų būti?
prekybos ir pramonės mo- j tus ir prilipinate jį ant tau- ar nepilnus taupymo karės žiuotojai negalėdami auto
. LaivoIarUa.
resnieji nors matome savo Į
— •CSJOJj;.
Vyriausybė mobilio sulaikyti, nutarė
kyklas. Tie vaikai paskui,pymo blankos.
Tą.taupy- certifikatus.
jaunimo prie prekybos pa-j Augščiau minėjome, kad į pradės ir praplės prekybą, mo blanką gaunate, kuomet sugrąžins jums viską, ką. į- šokt iš jo, gi tasai tegul sau
linkimą, daynai nežinome mūsų čionai yra nemažas; Tuo būdu jie ir mūsų tautą perkate taupymo ženklelį.' mokėjote ir be to "'dar iš eina kur nori. J. Vilkas la •tork? ir BondR I>«rk&m! Ir Pm.Maoreiklus darbas. Andr«w» A COkas veikti. Su didžiausiu skaitlius.
Turime daugelį' pakels svetimtaučių akyse. Ant blankos yra pažymėta įmokės nuošimtį — vieną bai pasekmingai iššoko, bet dimi
198 So. IJL Salle nt . u M A l f « * ^

NAUJI RASTAI,

"DRAUGAS"
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Pirmadienis, gruodžio 10 d.

TAUPYMO ŽENKLELIAI •
TAUPYMO KARĖS
ŽENKLELIAI

SEGUBITY BANK

•
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Kraa&taiB. gruodžio 10 i

"OaAV0il u

r
riaktf, bet apie apau- [Petrukmtė,
D . Striasgiene,,
S
jdą pasakoti.
Kad ir žmo^O. Dailydžiutė, O. ŠimkausPRISIDEDA ZK KITI nnj btivo tik 60, bet dolierie MenS. Ifar jasdejo i š savo
MIKTAl
jie s v n t t ė net 71.00 dolierį kuopos iždo ir nulipdė ly
Vos priminti jiems tereikė^ giai 25.00 dolferius.
Br. A.LBtaualMM.
j&. Štai tie drąsuoliai:
Bet vistiek, tai dar ne visCia yra Jua^ progjL
Bol. Jonavičius
$10.001
kas.
Moterų
Sąjungos
2&
Caati c a n a a darb« Ir
Otttao
Adysoa
nuo
»
16
ryto
tat
>
Žmonės blaivininkai pini
daugiau pinigų.
vai.
vakarė
K
e
d
a
i
l
r
i
n
9
iki
U
Kar.
Gutauskas
10.00;
kuopa
t
i
k
i
š
neiyciu
uikluVtour veikaMaga duug
Visiems savo prietenasns patariama skaityti ir platin
M O So. A*aluod A T ^ Kamp. «T 8t.
gu neprageria, tai ir dova-1
klcp^it tnukfcriii. raakoJurgis Šūnoliunas 10.0D|jp*a s u d ^ > $25.00. , O ka
Tele*ma» T«Mtl 4817.
ti
mūsų išleistas knygas.
nŲ užtenka ne tik sau, ale;
rtrj. Mteatt) fr skylučių
UUnilUMIUIHi
Kuu. E. Grikis
įt»Bi<j» Tavpgt
p r ešeriu
10.06
j
dar
aukoą
U
i
su*kw
jspėti.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
ir Lietuvai. Taip, Pilnųjų j
ir sluvėįu; elektros maSiVei\ Savtilieae*
merį
ir vardą- Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant
5.00
j
l
*
k
"svietas''
pradeda
kal1
aoiius. tMebal laukia. At
Blaivininkų 1 kuopa ėmė ir
eikite
dMaeoiii
arba
Tkmoney
order arba registruotame laiške. Mažiaus doleAg. Nevulietie
5.00. bėti, kad j i pralenks visas
karai« £itagrl mokeafilai.
• a i p 1—11 n Išsimoky
sumetė Kai. fondan $9.06, oi
o- galima siųsti fcrasos ženkleliais.
Spcctanal kursu; mer
Ona Gudieniene
ti k M N S % U i k a per
5.001 moterų kuopas i r draugijas.
ginoms formų kirpime
kaip tik tie pinigai Brookflfo. 3& Brafžrneffai. Tai labai įdomios apysakaites.
Agn. Simniškiutė
prttaiktntsaa U siuvime
5.0© \ Didis 24 kuopos patrijotizPrivtttHtal
Ir kleecf
lyną pasiekė, tai Pakštas su
—
HkOfc
lekcijy
JUit Simlkos
RTalbą lengvi Parašė Skruzdė. Chicago, m 1915. ..45
Tam. Staškevičia
5.0©, raas.
niauJuttBOs £iuUM9 i r
DjaaAajU diplomai.
Kaupu ir prilygino juosi
No.
82. Hucklebtrry Finnas. Mielam laiko praleidi
LarjjionJJos>,
orUrstru.
Patrenos daromos pa
Br. Matulevi&utė
5.00'
Praktiko*
pnu*a*jc,
mui patartina Šią apysaką, kalba lengvi i i knygos
gal Jųsų m»«ra — bile
Philadelpnia ūžtelėjo.
prie $10.00, lygiai be kau-; Rožė Bar.šienė
pri.HlraS>k*ae.
stailės arba dydžso,
iš
1.00
Į
iatalpo interesuojanti, verte Jonas Kmitas
75
po.
Tai ir pasidarė $10.00.
jr»ojag«4inl.;k& Ifa—prrmto»«f
Ule madų kaygea.
Čia nesenai veikia smar
!
Ko. 197. Oaivena Twiota&> Tai viena iš geriausiai nu
Tikimės, kad Waterbury,
MASTER DESIGMUIG SCBCX>L
FJa*X& BACJ>*U N Aft
Viso labo
kus Tautos Fondo skyrius
$71.00
Direktorius,
t. F. aSasnicka, PerdėtinUi
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles
taip "slaunas" miestas, ant
334* S o . Uaao» Ave., CMcvfo,
i » » . I * SaUe gaga*. aVumbarr^
m.
Dickens. Apysaką, kurią myli senas ir jaunas, bied
411-41?. Patea CMg Hali.
Pasitaikė, kad greitasis No. 21. Kaip tik jis užgir minim
dešimkės vistiek nesustos ir
nas ir turtuolis; neapsivilti gavęs šią knygą.
pradės kada nors šimtukus traukinys atnešė i š Wask- do: ką tai reiškia Kalėdų
Tertė Jonas Kmitas, 530 pusi
$1.00
skaitvti. Ir gerai padary-, i n gtono Brooklynan Lieta dovanos Lietuvai, tai terkšt
No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis.
visą šimtinę
is
! vos atstovą J)r. J. BieUkį. ir paklojo
5 Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą*
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas
Sutinku jį lapkričio 30 d.1 ($100). .Vyrai, taip ir rei § OOMM M * » & Tj«wttr Sk,
Vėgėlė. Tinkąs
veikalėlis
3tĄ
•c* sc, a*mgm, Bt
Woreesteri« ir Bostonas ' Tiesiava
— rankas sveikintis, I M a ? ° k o č i a * a t r k t ^ fr
nao » iki l » valrrto
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinliturit
ir nuo 4 iki 8 Tai. rakaro. N«tranšėjas kasa,
\Q jo čekis ir atsidūrė tarp kiti skyriai 21 pavyzdį tu S3 dėldieniaia
aeenai leagviai sulošiamas vaisdeilis,
15
nuo 9 iki 1S T. ryto.
3
Telefoną* Caaal U11
net dulkės rūksta. Neauki 3° i* mano ranku.
A n t t o rėtų s e k t i
tpfo. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksiuėiis
*mnmn***mm*m*mmmmmm\
iš liaudies gyvenimo
15
viens antram pasiduoti Bj&kio « * * » parašyta "10.- Waterbury vel sukrutėjo.
00
Tai buv0
Mo. 181 Karia Kitu. Vaiadelis ia lietuvių gyvenimo
Worcesterio jokių žinių ne-' -"
lietuviškas
Apie Vyčių
smarkuma
3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai
.15
gauname, nes viršiausi '] ^ " ^ " 7 Bond.
eia nereikia i r aiškinti, nes . .Tai BUSI GRAJU81 J | JldirNo. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas
bi Menth*l»tum C». Pritt elrfwt
štabas jokių paslapeVų išj
jie patys pasiaiškina. Štai galt
Brooklynas bando
ijtepk
Teidą
motčit
per
k»
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkas wufaw i?
ten neišduoda, o ir Šnipu
Vyčių 7 kuopa iš Waterbu- ia vakaru*, o padkryi reidą tyr% AKIŲ AJMŲ NOSIES IR
atsigauti.
suaugusiems, 112 pusi
..25
ten nesiranda. Tai iš Worjry ėmė ir sudėjo $18.25. O ir tkmitčiu baitu.. Toji uo«Ua
GERKLES.
No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
linu plėniai raudonai, jaodai ar
Ligos Gydomo* n«r patyru*!
cesterio žinutei pasprukti L G ™f d a <> 2 ** Central U±,
. . . . . ,__-...
- • «*-**
kad .butų
lygiau, .tai
Pakš įba fiakm ir praialina ruokiuc
(Autonomija ar Savivaldai) parašė J. Gabrys,
10
B
o 0
e
yra daug sunkiau, kaip kup-i ^
^
atsilankė T. F . tas su Kaupu ir vėl aptašė •poogoa cao veido. Kaina dėšaNo. 822. Lietuviu Tautos Hemorijalas. Parašė ir iš
tė« 50c. ir $1.00. Pinigai galit
ranugariui per adatos ski- sekret oriu s ir nedideliam}
be aiuati ir atampomii.
davė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibub
eliu
ly8W1
m
M
lutę išlysti.
Kaip worces- j » f
f žmonių papasakojo Į J J ^ " *
j . RIMKUS.
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš
terieeiai pradeda šaudvti iš ; apie įsteigimą I ^ e t u v o s E e
HoUntMku Ma»
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkes Barre, Pa., 1911,
Tai per savaitę Kalėdų ?. O. Bor 3fc
sunkiausių armotų, tai tik: spuMikos.
Čia daug zmo- dovanų suplaukė $270.00.
pusi. 12
.10
tada -svietas" pradeda kai- m u *™ c u k r a u s <b*btxvė- Tai prie to nieko neturiu
No. 843. Tiesos žodis Socifolittamt. Parašė Kunigas.
bėti, kad "Woreesteris ei- f : v K a l P c u k r u s i t i r P s t a ' bepridurti, vien didelį ačiū
Akyalai pritalkonU
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažymimai kas
Praktikuoja M m«uu
m
ayranlsiaa ir OHm»
n a . - Tai **tyti, kad VVor-i^P ^ < « ! * » £ £ * * « * visiems geraširdžiams pasa
20 metų ant State Sat.
tai yra tie mūsų hetuviskieji soerjalktat bei "ci114* S. Morgan Bk kert* l t ak
•tai keleiaa aptUriSklmų silpnų
oilistai". Su paveikslais
.10
cesteris turi savo H i n d e n - , P i m ^ . Tai ir Kalėdų do- kyti ir paprašyti tų, kurie
CAlcago, m .
'
AW«.
c a n edau
su
Ar tava aky* alaroja a r dagaT
SPECIALISTAS
No. 95©. Užkrečiamųjų ligų Iisipktojiso Bodai ir
burgą.
O tasai vokiečių:™J* J
f
f J ° - dar neaukavo, kad prisidė
+
Ar Uu' f aiva akavaaT
»»«ertfkV,
Vyriika f T a l k i
B e t ff c i a a t s i r a d o
dres
Kova Ss Jomis. Sutaisė Dr. Graičiuaas
.15
Ar tau akyse maiaoaif
taktikos prisilaiko: užpuIti|
^
~ tų prie aukavusių kompani
Taipgi Chroniškų l i g * .
Pasikalbėk M rnsmlm. Orattaa
I
No.
959.
Apsvarstyk!
Atlikusiems
misiją
paminklė
niu,
kurie
nenusigando
irf
staiga ir smarkiai.. Betgi
Palengvininiaa
OFISO VALAlCDOSt
jos.
Dividendus gausite
lis; parengė Tėvas Kapueinas
:
5
Antros lubba arti Palr Krautuvė*.
Iki t ryto, nuo I I iki * po piat
man teko sužinoti nors vie davė. Štai jie:
Iiietuvos Respublikoje, kai
ir B U « ( iki » : ! • rak. IHSattOM t P . O.
OsUalUL
o. 1020. Plati iv. Istorija Seno ir Naajo fr**ij*Q,
JLun. A. Kodis
ną paslaptį, kurią eia ir pa
$10.00 l pirmas prezidentas jau bus fflU Takarala ofiaM uMarytaa.
1M SO. U A T E ST.,
Talepbona Tardą «IT
i
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį' E-mą kun.
VALANDOS: auo S—T, Kedčlloskelbiu -svietui/* kad ap Stasys Rakauskas
5.00 ^išrinktas.
VJ8Z&8&Z
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kasiau***. *n pa
•fuo x$ m i».
J. ABumavieius
sisaugotų. O tai štai: arti
5.00
Pirmiau
paskelbta
850.00
veikslais perspausta sulyg J. Zavadskio 1905 m.
*m^m*m — m •
leristas Pranas Zataveekas[ v y&u. 49 kuopa
5.00
Per. sav. inplauke $270.00
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi...$1.001|
šaus 'iš 20-ties centimetrų Jonas Sabaliauskas 2.00
No. 1082. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Istaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais. ..25 f
armotos, kurios tik vienas Po $1.00 aukojo: J . Šliiis,
Tai ir pasidarė $1,120.00
—
yra
tai
—
II
A.
Mackevičius,
D
.
Zabels.
šūvis atseina $20.00 ir dau
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Skubinkim krauti antrą
Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis t Mirštan
giau.
Tai ir viskas. Dau kis ir P . Puodžiūnas.
Kazimiero dryos. leidinį
3
tūkstantį!
giau nieko iš ten ir nesuži Po 5 0 c : A. Gadeikis, J.
tiems Ramybė!
o. 1099. Krikščioniško Mokslo fUtHntflt. dalis 1.
K a s y s Pakštas,
nojau.
• ZaJankauskas, EL P 3 o n i u - i
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores KoaciliT. Fondo Sekr. t
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas.
Ot, Bostonas, tai kas kita. tė, Barb. Goščiukė, Juzefai
Tūkstančiai Lietuvią Katalikę priguli prie šios
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
Jam vadovauja
smarkus Vidremskiutė ir Brooklyno
organizacijos
ir
tūkstančiai
kas
metas
prisirašo
naują
kytus
pradedamiem šiem s skyriams. Kaina
.15
Tel. McKlnley 5764
Joffre'as, kurs palengvel ei Eksai.
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šią organizaciją
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekiamas, dalis
na, bet niekad nesustoja. Viso Kalėdinių dovanų
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintuei ir jie naudotis
Dr. i K. RUTHUSMS
11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Konta laime, kurią teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo priguKasdien bent mylią Lietu sudėjo $34.00.
Ovdo visokias Ligas
cilijaus, pagal anglKka, sutaisė kun. F. B. Serafi
lintiems.
3457 S o . VHBSHPSS •SaSfe
vos žemės priešui i š po kojų
nas.
Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
K a m p a s W . SS gbC
Bet dar neviskas!
išplėšia ir prie Vilniaus pri
štai ka šioji organizacija veikia ir kokia naudą neša: i
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
Skleidžia apšviety — išleisdama, išdalidama gerus ras- "
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina
.25
kergia.
Bene smarkiausia Nuo senų laikų L. R. K.
f
#»s*%*s«**s>*s«**^«*«^»s««*
Mo
tus
savo
nariams
ir
siuntinėdama
jieihs"
organą
Bostono gvardija — tai Vy-| *- Sąjungos 24 kp. patNo. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Oranaatika. Su
i
DR. J. J. VIZGIRDAS I
riotizm
K "GAKSĄ" dykai.
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vietinis Liečių 17 k p su savo kapito-:
as Tautos Fondui žiLIETUVIS GYDYTOJAS
f
IR CHIRURGAS
f
noma
į tuvių Kalbos vadovėlis tinkąs mokyklose ir paPlatina dorybe — suteikdama gerus patarimus ir nu
nu Bendoraičiu. Žinios m a - |
s . Pernai Kalėdų fonSS37 S o . Broadwsy
M
IT
tiems per save mokinties, poperos apd.
35
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.
9t. liOCIS, MO.
no ausį pasiekia, kad Bos-;<*an 24 kuopa sudėjo net
Telefonas— Bell Sidney 401
|NO. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Dami
Kinlocb Victer 59S
tonas galybes amunieijes 4&0O'doa, O dabar taip at
Aprūpina ligonius — suteikia pašelpą sergantiems na
Gyvenimo
vieta:
jonaitis, drobės apdar
.25
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas
gamina ir apie Naujus Me-l s i t i k o: kada Kalėdų fondan
S2S7 P t X A S K I STREET
No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
Tel. Kinloch Victor »8»—I*.
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
tus pradės generalį šturmą J tik 025 prie $1000 tetruko ir
OFISO VALANDOS: 10 iš ryto
mijonaitis, dalis 1.1
.3$
rašęs.
iki 12 — 4 p o pietų iki 8 rak.
Taip bent kariškieji kores tą paslaptį išgavo 24 kuo
Nedėliomis 10 išryto iki 12 p:et.
No. 1135. Vaikų Žraigždutė. Bendoriaus, dalis 1,
Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
pondentai spėja.
Laikyki pos pirmininkė, o poni O. ^ > « * » « ^ « ? S * J S * S « ^ 4 ^ « ^ H ^ ^ ^ S *
kieto poperos apdarais.
.25
moka jo šeimynai arba artimiausiems giminėms
Bendaravičienė,
taip
ir
ne
f
JNo.
1136
Vaikų
Žvaigždutė,
dalis
11,
kieto
poperos
tės vyrai!
$150.00, $250.00, $500.00, $?50.08, flOOO.OO pomir
apd
.35
Kariškuose rateliuose bu iškentė ir pranešė savo kuotinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
08 k a d i r
No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais,
Dr. POVILUS ŽILVITIS "
vo pradėta nugąstauti dellP
neskaitlmgam
draudęs.
susinnkimui
Tai
parašė Dr. A. L. G^raičiunas; kiekvienai motinai
Lietuvis Gydytojas Ir
Chicagos likimo. Visi m a n ė , j
- ,
kuopos
Chirurgas,
Šelpia
negalinčius
narius
ir
našlaičius—
skiria
aukas
šį
knygelė patartina perskaityti,
20
kad£hicaga ims rusu t a k t i - ! n a r ė s a n t žut-but pasirįžo
vargingame
padėjime
esantiems
Susivienijimo
na
3203 S o . H a l s t e d S t , Cuicago.
|No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanelė. Parašė kun. Dr.
Tel Drover 7179
kos pavyzdį: trenks gink- i Pabaigti tą pirmą tukstanriams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė.
rę ir gyvi bodami prigulėjo j Susivienijimą.
lus į žemę ir danu bėgti,: * i r Pabaigė. Ir kurgi neKiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsijJ
gyti
Vyčių
Dovanėlę.
Chieago,
IH.
1915,
posi.
28..
..10
kdek kojos neša.
Bet be-pribaigs, kad jos geriems
Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių
No. 1219. šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
reikalo nugąstauta.
Prieš darbams pinigu nesigaili.
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
Štai
ją
aukos:
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia
mane guli pranešimai, kur
ti šį knygelę
3b
veikėjus, dirbančius del Lietuvos labo. Apgina lie
sakoma, buk pačio centro O. Bendaravičienė
tuvius
ir
lietuvių
vardą
nuo
visokių
užpuolimų
ir
LįiNo. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo
štabas nutarė nepasiduoti, K. Dumbliene
skleidžia
kiltą
dvasią
apie
lietuvius
tarp
svetim
™ kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų
tik»visa nelaimė, kad pieti A. Judickienė
taučių.
lietuvių kalboje. Cia rasi daugelį paveikslų mū
nėje ir kaip kuriose kito O. tTuotsevičiene
sų veikėjų; aprašymą lietuvių organizacijų, para
Įstojimas į Susivienijimą lietuvių R K. Am.
se armijos dalyse privisę J. Kirdeikienė
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių informacijų,
labai pigus. Mokestis u i apsaugą ir pašelpą labai kiek
O. Majauskienė
nemenkai patvirkusią bol
L
U
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno Ketuvio grįČrovienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami
M.
Jankaitė
je
privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd... .75
ševikų. Jeigu pavyks bol
gauti informaciją apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės i
A.
Milušauskienė
Drūtais drobės apdarais
$120
ševikus išmoti, tai Chicagos
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik
Užsisakydami
virš
minėtas
knygas
ar
klausdami
in
A.
Krušinskienė
situacija bu? išgelbėta. Vėlietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai, į Centro raštinę
formacijų adresuokite:
P. N"avickiutė
šiuo adre*.:
lijam kuogeriausio pasise
P. Arcikauskiutė
kimo.
K. Lazauckieng
i:
New Britain, Conn.
M. Plaušiniutė
Susiv. Liet Rymo Kat. Am. Raštininkas.
Lapkričio 29 d. T. F. sek. V. Ališauskienė
Po 50c. aukojo: M
retorius pakliuvo į
Britain, tik ne Kalėdų do-navičiutė, A, Kavickiutė, M.
*rt#*-

umį

DOVANOS. Į

JTIB^

skaneios Knygos Gauna
mos "Draugo" Knygyne.

KAilJAS iSiuDIMAS

NUSIPIRK MOSTĖS

Dr. € L N . G U «

Susivienijimas Lietiviy 1 . 1 Arneakeli
• <

Paul Mulevičius

456 Grand St.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46tb St,
Chicago ULĮ

Brooklyn, N. Y j i

"DRAUGAS

r

••••K

CHICAGOJE

i

Pirmadienis, gruod. 10 d. Sv. Eulalija.
Antradienis, gruod. 11. d.frr.Damazas.
BRIDGEPORTAS.
Tautos Fondo skyriaus susi
rinkimas.

Pncumonia platinasi.

Sveikatos komisionieiius
Robertson penktadieuio ra
Tautos Fondo 32-rojo sky porte paduoda 19 naujų apriaus prieŠmetinis susirinki sirgimu plaučių uždegimu,
mas įvyks šiandie, gruodžio daugiau negu ketvirtadie
nio raporte.
K) d., 7:30 vakare, Šv. Jurgio
Sveikatos komisionierius
par. salėje, ant 3-čių lubų. Vi- ^ į į į l a i k y 1 T p r a ^ i r u s " l a n
si nariai ir nuolatiniai aukoto- I g ^ m į e gkambariu naktijai kviečiami būtinai atsilan-1 mis.
J i s sako, apsiklokite
kyti į šį susirinkimą. Taipgi i gerai eidami gulti, tuomi
prikalbinkite ir atsiveskite su apsisaugosite nuo užsišalsavim kuodaugiausiai naujų | dymo.
narių.
Kadangi Lietuvos laisvė REDAKCIJOS A T S A K A S

Ryžiai svarui:
Ryžiai gerieji 10% — 14e.
Ryžiai mėlyne 10 — 13c.
Kumpiai (Hams) svarui.
10—12 sv. — 33 — 37c.
14—16sv. 311/2—35 Vz c.
Lašiniai svarui:
Geriausi 45—49 J /4c
Vidutiniai 40—44c.
Slyvos svarui:
No. 50— 60
13—17c.
60— 70
13—16c.
»
9O—100
11—14c.
»

M

Pirmadienis, gruodžio 10 d.

AUKSUOTI ROŽANČIAI

TAI MŪSŲ DARBAI i

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 i r Ameri
koje.

TAUTOS IŽDO VAL
DYBA
Pirmininkas, kun. F. Ke-į;
mėšis, 3230 Auburn Ave., Chicago, 111.
So. 1437. Karoliai (vairių spaln.i. Relkalaunant pamint kiu- k o 
No. 1439. Galima gauti (vairiu
Pirm. pagelb. kun. J . J.
kius spalvos pageidaujate. L e n 
spalvų karoliais. Kryželiai "Ro
ciūgėlis Ir kryželis storai a u k 
m a n Gold". Gvarantuotl a n t 5
Kaulakis, 324 \Vharton S t , suoti kaina s u prlsiuutimij 7 5 c
metu. Kiekvienas atskirai įdė
No. 143h. Balto Akmenėlio k a 
Philadelphia, Pa.
roliai. Storai auksuotas lenciatas gražioje dėžutėje. Puikiau
gelis Ir kryželis.
O \ ai a rituoti
si dovana dėlei giminia. Su pri
Raštininkas, L. Šimutis,
ant 5 metu. Kaina su prisiunsiimamu
f2.00
timu t i k
f 1.25
3230 Auburn Ave., Chicago,
Užsisakant paminėkite numerį i r kokios spalvos norite. Pinigus
111.
galite siusti išperkant Money Order, registruotame
laiške, arba
. * t. «. * . »
Iždininkas, kun. S. J. Ce- viencentiniais krasos ženkleliais. Adresuokite: . . v
panonis, 318 So. Fourth St.,
Homestead, Pa.
Iždo globėjas, kun. J. Jaki 1800VV. 4 6 t h S t r e e t
C h i c a g o , III.
stys, 421 Cleveland Ave., Harrison, N. J .

šypsosi mums, ir kadangi Lie
Brighton P a r k o Pranui
tuvos laisvės Fondui kaip tik
dabar yra renkamos Kalėdinės K. — Tamsta savo koresaukos, užtai kiekvienas lietu- pondeneijoj ^ nepranesėtę.
vis tėvynainis privalo aukot I ^ a s *osč> ką, lošė i r kur lose.
savo dalį šiam Fondui. Brid- Malonėkite aiškiau parašyt
ujiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuniiiiiniii^
geportieciai,
kaip visuomet,
ILLINOIS
VALSTIJOS
|
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
taip ir šiame prakilniame dar
RAKTAS PASISEKIMUI
MAISTO
KAINOS.
be stengkimės but pirmoje vi e-1
|
Jei trokšti įgyti tikrų šviesą, užsisakyk laikrašti
toje!
Amerikoniškas stropus gy
Kurkinai
svarąvenimas reikalauja geležinio
Kviečiame kuo: kaitlingiau- Švieži
32 — 38c.
sudėjimo, kuris remiasi ypa s karį .skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
siai susirinkt i Tautos Fondo Šaldyti
24 — 31c.
tingai ant vidurių.
|
šviesos parodyti keli*
skyriaus susirinkimą.
Vištos
svaras
Geri viduriai reiškia svei
"6'vTESA" rašo labai daug pamokinančio apie žmo
Šviežio 2V2 — 4 sv. 24 — 29c.
A. N., Rast.
katų ir pasisekimą, o prasti
gaus pažangumą,
Saldy t. 2V2—4 s v.
19—25c
viduriai lemia ankstyvą senat- į " Š V I E S A " daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
KATALIKŲ SPAUDOS SA Šviež. 41/0—5 sv. 19—25c
reikalais.
vę ir prapulti.
Šaldyt.
4V
—5
sv.
19—25c
2
VAITĖS REIKALAI.
" Š V I E S A " kainuoja metams tik 50 centų.
Gyduolė, kuri visuomet pa
Gaidžiai švieži
19—25e
laikys jųsų vidurius gerame
Visokiais reikalais kreipkitės adresu r
Westsaidiečiai pradėjo vei Antįs, svar. — 27—32c.
stovyje
yra
Trinerio
Ameri
kti ir rengties prie K. Spaudos Žąsįs svar. 23—28e.
"ŠVIESAI
koniškas Kartaus Vyno EliSavaitės apvaikščiojimo. Pir
Taukai
3 46 Congress Ave., Waterbury, Conn.
svaras ziras.
%
mas vakaras bus gruodžio 11 Poporos baksuk.
Jo sudėtinės karčios gy HIIIIlllltllillIllllllfillfllIliiliitlUISI!llIIIIIIIIIfllIlllilllIIIHIHIlIUllIIIIlllllIIIlllllllHII«r
32—38c
&T, antras gruodžio 13 d., M. Palaidi
31—36< duolės žolės ir tyras naturališMeldažio svetainėje, 2242-44
kas raudonas vynas tą įsten
Taukai čysti
W. 23 Place.
Palaidi
30—35c gia atsiekti.
Trinerio
Amerikoniškas
Pradžia
lygiai 7:30 vai.
Taukai maišyti svaras.
Kartaus Vyno Elixiras pada
vak. Bus prakalbos ir kiti paPakelis
24%—31c rys galą jūsų
kentėjimams
marginimai.
nuo sukietėjimo, nenoro val
-Cukrus svaras
Tatai kviečiami visi lietu
D r a m a t i š k a Vienoje Veikmėje Operete
Minkštas
7%—8%e gyti, galvos skaudėjimo, ner
viai ir lietuvaitės kuoskaitlinviškumo, nemiego etc.
šebelbonai
svaras.
Parašš
PRANAS
giausiai į tuos vakarus atsi
Jeigu reumatizmas arba
Navy
171/2—20y2c
neuralgija išsemia jūsų fiziš
lankyti.
Lima
16—20c
Kaina ĮO centų
ką ir protišką veikmę. Trine
r
Panga bus 10 c, užtai kiek
Corn Meal svaras.
rio Lini:nentas yra gyduolė,
vienas eidamas svetainėn gaus
GAUNAMA
Balta
6—€34"c kuri visuomet suteikia savo
gražią dovaną.
Geltona
6—7c užduot'.
A. Valonis.
Maišinė košė pakas
6—7e
Duot'a greitą palengvinimą
atsitikime strėnų diegimų, ti
Kvietiniai miltai.
STOKA A N G L I Ų MO
5 sv. maišiukas
32—35c nimui, suvargusiems musku
KYKLOMS.
lams :r kojoms. Aptiekose. Jos
Miltai (Advert. Brands)
Triner, Išdirbėjas-Chemikas,
^bačkos
2.80—2.95
. rSią. žiemą viešųjų moky
1333-1343 So. Ashland Ave.,
Vgbačkos
1.40—1.49
klų vaikams vakacdja bus
Chicr.go, 111.
5
svarai
maišiukas
33—37c
visa savaitė pailginta del
(Apg.).
5
svarai
Graham
30—35c
stokos anglių.
Tą reikala
Amerikos Lutuvių B.-K. MoksUięię
8nti;
vimą padavė Cook pavieto
P
A
I
E
Š
K
O
J
I
M
A
I
.
Ruginiai miltai.
ORGANAS
Anglių Taupimo Komitetas.
(Bohemian Style).
TMnatinit mėnesiai! lietuviu, mofcileiviu. laikraitU
V
bačk.
maiš.
1.20-135 Reikalingas vaikas del oge-Jaigi, šįmet viešosios mo- 8
Jame telpa gabiausiu, moksleivių raitai.
1.35—1.45 fiso i r spaustuvės, pabaigęs
dtyklos bus uždarytos nuo V8bačk. juodi
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 s.
pradinę
mokyklą
(public
5
svarai
maišyti
32—35c
I
Užsisakyk tuuja«a:
gruodžio 21 d. iki 7 sausio
5 svarai juodi
29—34c school). Gera proga pra
Pr. JrJkaitis, 20 Webster St, Montsllo, Haas.
ateinančių metų.
mokti spaustuvės darbo. At
Pienas (Kondensuotas)
sišaukite tuojaus Į "Drau
13—15c
Šiaurinis polius artinasi. Nesaldus
go" Administraciją, 1800
Kondensuotas:
W. 46 St.
Senas
raudonskruostis Hi^li crrades
16
22c.
Reikalaujame kambario del vie
šaltis pradėjo stiprinti s a v o | M e į g r a d e s
1 6 % _ 181/>e
nos ypatos, turi but Šiltas, šildomas
garų arba pečiumi, gali but; tarpe
pozicijas apie Chicagą. Pas-1
Syiest0 svarai.
35-tos ir 12 gatv<s, maloni Uite a t 
sišaukti pas:
kutinemis dienomis gana! p .
48—53c
W. JODEI.IS.
skaudžiai užatakavo visus
47—53c
Plytelėse
termometrus (šilumos rody
Vyrai — Išmokite barzdaskutystčs.
Butterinas svarui:
I keletą savaičių. Diena ar vaka
tojus). Penktadienio nak
rais. Padarykite didelius
pinig-us.
32—35c Gaunama nuošimtis arba nuosava
tyje šilumos registeriai a t  Cartons
Atvažuokite arba ra
31—34c barzdaskutykla.
sitraukė iki 16 laipsnių aug- j Rolls
šykite.
39—33c
MOIOT BarlKT Collcjrc
ščiau zero, o iš penktadie- į Rolls & Bulk
105 S. 5th Ave..
Švieži kiaušiniai tuzinui.
nio į šeštadienį nupuolė net
6 kambariu nau
Estra's
53—59c jas Parsirandavoja
iki 13 laipsnivi.
namas su visais įtaisimais a n t
antrų lubų. Atsišaukite:
Kiaušiniai iš šaldytuvių.
4448 Lawlor Ave,
•"Tai buvo šalčiausios nakTelefonas McKinley 3354
Exra's 37M> — 44y2c.
tįs po praeitai žiemai. Šim
No. 1 36—42c.
Parsiduoda labai pigiai pučernttai neturtingų žmonių kurie
Paleskau savo žmopos Manjonos. iŠ n a m u Mickevičiukė — AtkočiuSu poperine dėžute lVzc. ir grosernė lietuvių apgyventoje vie
neturi pakuro n e i pinigų,
toje, biznis gerai išdirbtas per ilga nienės, kuri apleido mani išbėgdama s u svetimų vyrų (kuris yra čia ant
brangiau.
laiką, to paties žmogaus. Priežastis paveikslo). Bronislovas Bagdonos. Taipgi išsivedė s u savimi 2 metų
veržiasi į pavieto agento
pranešusiam
pardavimo, savininkas važiuoja a n t mergaitė Thevedora ir. dabar nežinau kur būna. P i r m a m
farmos. Meldžiu tuoj atsišaukti pas: apie tuos ponus duosiu atligynimo $20.00.
Bulvės:
"VVilliams Ehmann'o ofisą,
IGNACAS A T K O t t l - N A S
"DRAUGA55,
10T54 IniUana A ^ o .
R o - c U n d — ChtcajTO. III.
IPeck'as arba 15 sv. 33— 39c.
1800 W. 46th S t , Caicago. 111.
reikalaudami pakuro.

DRAUGAS PUBLISHING CO.

j

"ŠVIESA"

Tiik Išėjo Iš Spaudos

"AUŠRELE"

•
_
•
•

DRAUGAS PUB. CO. :
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois :
ttiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

<€

Chicago, III.

PIRMUTINIS IR VIENATINIS
LAIKRAŠTIS

T

>
—mr

i

i s " i f f 'i '•SPĮMi,

..

L_

ILIUSTRUOTAS
AMERIKOJE.

JAUNIMO

Kainuoja metama $1.50; pusmečiui 75c.
Lietuvos Vyčiu organiza
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis,
•drąsas:

I

"VYTIS"
1800 W. 46 S t ,
* ::
::
Chicago, I1L
5
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, ploj§ tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą "VYTĮ"..
Jo uždos vinių yra išbudinti Amerikos hetuvių jaunimą, užinteresuoti Įs
| didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- §
i vos reikalų.
s
5
5
iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

niiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j

"PAŽANGA"

f

| Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenes Žurnalas. §
S
Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni =
|
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
=•
|
"PAŽANGA" atsižymi rimtais straipsniais, gražia i
s kalba ir puikia išvaizda.
=
E
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras §
| numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
=
s
Adresas:
E

I

614 W. Mahasoy Ave.,

Mahinoy City, Pa.

i
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"TIKYBA ir DORA"
Laikraitls leidzismas Kunigy Marijonų Chicago)*.
eina

i

i\
•I

"MOKSLEIVIS"

•

I

VYTIS,,

L I E T U V O S VtfeiTj O K G A N I Z A C U O S O R G A N A S

"Draugo" Knygyne

1800 W. 46th St,

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,
Baliams, Piknikams ir
tt;
Programus, Kon
stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar
bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Mūsų
Pavedus m u m s
U T O bile
koki
spaustuvė pripildyta nau
spaudos
darbą
jausiomis mašinomis ir naun e slgallesit
. jausio styliaus raidėmis.

l

karta { m : a e s {

Baso apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus \ visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities,
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio - - 5c.
Agentams až metinę prenumeratą duodame 30c^ až
pavienius numerius po 2c
Adresas:
"TIKYBA
1631 W . N o r t h Ave.

IR

DORA"
C h j c a r o , III

Kas nori gauti vieną numerį, turj atsiųsti l c krasos

ženklelį.

C0FFEE

GARSI SANTOS KAVA.
Visur p a r d u o d a m i p o 58c. i
po 50c.

-18C

SVIESTAS
•met(
ar jn» z*'
Vtumctl

45 c

I CWK8T B1DK
1S7I MllwmakM> » T .

i
||

10M M . ! w i u w • » .
1MC W MaJI'oo i t ,
tjSO W MadiMo l t .

H ŽlAt

COCOA

Plikis i ' i l a m

Orrt»ottc4 m i t e * .
12c rvrt&t, « 1
p«r*(dnod» *•

Otrlaacte B aun k n
tnlygtoctn
bent koki*.

1M4 W Cbir»»rr. »T.
;S"-f B! o* :»l»r-l »v.
i- .i W. Ncrth <».
:2".T >. H»'«*«H >«u
18C S. H»I«t«J »t.
ISli- W. 121-h »t.

»!3BW. E » d r u U Į

•to

M a*

14c

B O r T H B IDE
U t : ?. H»l»tad i t .
i"l» S. Ashland »».

o K i H aiumt
«0« W . U(Tl«tOB »t.

?2r m. North »»'
VMi I. nrotn » » .
S2<4 I.lBrtrtn » » .
: M13 K. Omrk 3 t .

I

