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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie po pietų gražus oras 
ir šalčiau; rytoj irgi gražus 
oras, tik kiek šilčiau.

Vakar augšiausia tempe
ratūra 48, žemiausia — 43 
laipsniai.

Saulė teka 6:45, leidžiasi 
4:26.

Mėnulis leidžiasi 5:51 ry
te.

METAI XVII (Vol. XVII)

Bulgarai, sakoma, paėmę Monastirį
Prieštaraujančios žinios 

iš Serbijos fronto
Francuzai gerokai 
apkulę Bulgarus

Berlyne giriamasi pergalėmis
LONDONAS, laprk. 19. 

— Čionai pranešta, kad bul
garai jau užėmę serbų svar
bų miestą Monastirį. pieti
nėj Serbijoj. Tečiau ofici
aliai toji žinia dar nepa
tvirtinta.

PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS IŠ SERBIJOS.
Londonas, lapkričio 19.— 

Visos pareinančios iš Ser
bijos žinios labai priešta
raujančios. Jos paeina iš 
privatinių šaltinių ir visi tie 
teutonų ir bulgarų laimė
jimai, taipgi menkas ser
bų stovis ir talkininkų ne
pasisekimai oficialiai nei iš 
vienos pusės kol-kas nepa
tvirtinami. Tik vieni vokie
čiai oficialiai skelbia apie 
teutonų laimėjimus visu 
austrų-vokiečių frontu. Bet 
kas dedasi pietinėj Serbi
joj, nieko tikro nežinoma, 
nes visi pranešimai kiti ki
tiems yra priešingi. Bulga
rai giriasi savo nežmoniš
kais laimėjimais, kad tuo 
tarpu Paryžiuj kitkas skel
biama.

Iš tų pranešimų paaiški, 
kad ten visomis pusėmis 
verda smarki kova ir tik 
po kelių dienų bus sužino
ta tos kovos pasekmės. Tik 
po kelių dienų paaiškės, ko 
yra verti tie bulgarų pasi- 
girimai kas link briovimosi 
į Monastirį ir į kur kitur.

Pietinėj Serbijoj apart 
serbų juk veikia keli šim
tai tūkstančių francuzų ir 
anglų. Vakar dideli tran
sportai į Salonikus atga
benta italų karuomenės. 
Taigi bulgarams nebūtų 
lengva prieš tokią galybę 
atsispirti.

Gal artimiausios dienos 
pasakys, kaip ten dalykai 
stovi ir kas mušius laimė- 
ja.

I --------------
PRANCŪZAI SUMUŠĖ 

BULGARUS.
Paryžius, lapkričio 19. — 

Havas agentūros korespon
dentas iš Atėnų praneša, 

kad pietinėj Serbijoj fran
cuzai su anglais bulgarus 
įveikę. Anot pranešimo, 
bulgarai pralaimėjo Kastu- 
rino, kurį iš jų atėmė fran- 
cuzai po dviejų dienų kru
vinam mūšiui, bet dar an
glai bulgarus nustūmė į 
Valandovo-Rabrovo frontą.

Sulyg pranešimų į Atėnų 
laikraščius, francuzai lai
mėję labai svarbų muši. Ta
sai mušis ėjęs frontu Tit- 
chirkovo - Schevo - Krushe- 
vatz. Mušis tęsęsi s dvi die
nas ir naktis. Francuzai 
nebuvo skaitlingi, bot jie 
labai sumaniai prieš bulga
rus panaudojo savo trijų 
colių anuotas. Bulgarai po 
ilgam laikui francuzų ug- 

i nies neatlaikę ir buvo pri
versti persimesti ant deši
niojo upės Vardai* kranto.

Ta pati žinių agentūra 
praneša, kad serbų padėji
mas esąs aršus. Perlepe 
veikiai turės pulti. Serbai 
bėganti Ochridos link. Ba- 
buna tarpkalny serbų bū
riai dar atsiranda ir jiems 
grasias iš bulgarų pusės ne- 
išvengtinas pavojus, jei 
veikiai nepasprųs kur į kal
nus.

Desperatinis mušis einąs 
aplink Perlepe ir į pietus 
nuo to miestelio. Bulgarai 
žygiuoja Krushevo link, no
rėdami atkirsti serbams ke 
lią pabėgti į Albaniją.

Šiaurinėj Serbijoj aus
trai-vokiečiai labai paleng
va gali slinkti pirmyn, ka
dangi už kiekvieną žemės 
pėdą eina arši kova. Ser
bai pašėlusiai gina savo po
zicijas. Bet vietomis nega
li išlaikyti pragarinės vo
kiečių sunkiųjų anuotų ug
nies ir priversti traukties 
kiek toliau. Paskui išnau- 
jo seka baisus susirėmimai. 
Ir taip nuolatos. Serbai tu
ri didelius nuostolius, bet 
teutonai dar didesnius, ka
dangi serbams gelbsti pri
gimtosios vietos, gatavos 
ant kalnų tvirtovės.

BERLYNE GIRIAMASI 
PERGALĖMIS.

Berlynas, lapkričio 19. — 
Austrų-vokiečių armijos 
visu frontu stumia pirm sa
vęs savo priešininkus. Ka
ro ofisas oficialiai skelbia, 

Austrijos val
džia teisinasi.
Washington, lapkr. 19. — 

Suv. Valstijų ambasadorius 
kad austrai-vokiečiai ūžė-j Viennoje Penfield valsty
bę serbų miestelį Kursum-’bės departamentui prisiun- 

Itė austrų valdžios oficiali 
raportą apie garlaivio “An
cona” torpedavimą. Aus
trijos valdžia savo raporte 
tvirtina, kad austrų subma
rinas į “Anconą” išpradžių

lya.
Teutonai ten paėmę ne

laisvėn kelis šimtus serbų 
ir kelias anuotas. Teuto
nų armijos dabar pasieku
sios liniją, einančią nuo Ja- 
vor, netoli Černogorijos sie
nos (į rytus nuo Raska) li

gi Kursumyla, Radau ir 
Oruglica.

Pasirodo, kad teutonai iš 
šiaurių pusės Serbijos gi- 
lumon jau pasivarę 100 my
lių.

SERBAI ATMUŠTI.
Atėnai, lapkr. 19. — 5,- 

000 serbų, kurie gynė Ba- 
buna tarpkalnį, perėjimą, ir 
ilgas laikas stipriai laikėsi 
prieš 20,000 bulgarų, paga
liau buvo priversti apleisti 
savo pozicijas ir pasukti 

link Perlepe, anot žinių iš 
Saloniki.

ITALIJA SIUNČIA 
KARUOMENE.

Berlynas, lapkr. 19.—Iš 
Konstantinopolio čionai 
pranešta, kad Italija, pen
kiais transportiniais laivais 
į Salonikus prisiunčius sa
vo karuomenę. Išsodinta 
karuomenė siunčiama į pie
tinę Serbiją.

VOKIEČIAMS TRŪKSTA 
VARIO.

Londonas, lapkr. 19. — 
Reuterio telegramų agen
tūros korespondentas iš Co
penhagen praneša, kad vo
kiečiams trūksta vario ir 
šis metalas iš visur, kur tik 
galima, imamas. Visoj Vo
kietijoj nelikę nei jokio va
rinio indo, nei mažiausio 
varinio daiktelio. Nekuriu 
katedrų variniai stogai nu
plėšiami.

PAROLIUOTAS OFICIE- 
RIS SUIMTAS.

Londonas, lapkr.' 19. — 
Šiaurinėse jūrėse ant vieno 
Danijos garlaivio anglai su
ėmę vokiečių leitenantą 
Henri Koch, kuris iš S. Val
stijų. buvo pabėgęs su ki
tais vokiečių oficieriais, pa- 
roliuotais nuo skraiduolio 
Prinz Eitel Friedrich.

Amsterdam, lapkr. 18. — 
Nuskendo norvegų garlai
vis Ulriken. Nuskendo 5 
žmonės ir įgulos. Nusken
dęs nuo plūduriuojančios 
minos.

paleidęs tuščią šūvį, ty. šo
vęs del persergėjimo, kol 
buvo pradėjęs torpeduoti. 
Nežiūrint to vienok “An
cona” pasileidęs bėgti. Tai 
veikęs sulyg Italijos admi- 
ralicijos įsakymų. Italijos 
admiralicija būtent visiems 
savo pasažieriniams lai
vams buvus įsakius užtik
tus submarinus naikinti, ar
ba nuo jų pabėgti.

To akiveiždoj submari
nas bėgantį “Anconą” jau 
tikrai ėmęs apšaudyti • ir 
krfomet garlaivis sustojęs, 
buvę duota 45 minutes lai
ko išsigelbėti pasažieriams 
ir įgulai. Thi buvę daug 
laiko išsigelbėjimui. Bet 
ant laivo “Ancona” gimus 
baisiausia betvarkė. Įgula 
ne pasažierius gelbėjo, bet 
pati stengėsi pirmiausia į 
nuleistas valtis sulipti. Be 
to buvę nuleista tik šešios 
valtis ir į anas įgula lipus, 
nepaisydama pasažierių li
kimo. Delei tokios betvar
kės ir turėję daug žmonių 
nuskęsti.

Praėjus 50 minučių, sub
marinas pamatęs ištolo pri
siartinantį kokį tai laivą, 
todėl veikiai panėręs ir pa
leidęs torpedą į “Anconą.”

Kas link skleidžiamų I- 
talijos valdžios žinių, kad 
submarinas paskui dar ap- 
šaudęs valtis su išsigelbė
jusiais žmonėmis, tai austrų 
valdžios raporte sakoma, 
jogei tai esanti nelaboji me
lagystė, jau kadir tuo žvil
gsniu, kad submarinas ne
gali apsirūpinti dideliu iš
teklium amunicijos, gi ko
kią turįs, tai ir ta jam esan
ti labai brangintina. Ir to
dėl submarinas negalįs sa
vo menko amunicijos iš
tekliaus eikvoti be jokio 
reikalo šaudant į valtis.

Raporte neatmainomai 
tvirtinama, kad kuomet 
“Ancona” sustojęs, tai į jį 
nebuvę paleistas nei vienas 
šūvis.

Taip teisinasi Austrijos 
valdžia./ Bet iš tikrų vėr-, 
smili kaip tik priešingai 
tvirtinama. Ir priduriama, 
kad “Anconą” nuskandi
nęs ne austrų, bet vokie-

Talkininkų pie
nai Balkanuose

Londonas, lapkr. 19. — 
Balkanuose vieši D. Brita
nijos karo sekretorius Kit
chener, kuris ten su kitais 
savo generolais pienuoja, 
kokiuo budu gelbėti Serbi
ją ir patiems apsisaugoti, 
jaigu prisieitų prieš teuto
nus ir bulgarus neatsilai
kyti.

Pirmiausia norima talki
ninkų karuomenę nuo Gal
lipoli perkelti į Balkanus. 
Paskui imama spausti Grai
kiją, idant ji savo sumobi
lizuotą karuomenę paleistų. 
Talkininkai turi gerą išro- 
kavimą. Jie Graikija ne
pasitiki. Jie spėja, kad jei 
teutonams su bulgarais pa
sisektų sumušti franeuzus 
ir anglus, tuomet pastarie
siems pasitraukimą atgal į 
Salonikus labai lengvai ga
li užkirsti kelią Graikija. 
Ji netikėtai gali persimesti 
teutonų pusėn ir taip pada
ryti. (

Tuo žvilgsniu taigi ir 
reikalaujama, idant Grai
kija sumobilizuotą karuo
menę paleistų. Gi tas bu
tų talkininkams svarbiau
sioji gvarantija. Kuomet 
Graikija taip padarytų, tal
kininkai Balkanuose turė
tų liuesas rankas ir prasi
dėtų smarksenis veikimas 
Serbijos apginime.

REVOLIUCIJA SIRIJOJ.
Londonas, lapkričio 18.— 

Iš Atėnų į Exchange Tele
graph depeša praneša, kad 
Turkijos karo laivyno mi
nister] s Djemal paša sukė
lęs revoliuciją prieš turkų 
valdžią. Jisai Sirijoje sa
vo pusėn patraukęs fanatiš
ką religijinę ,druzų sektą. 
Sekta susinešusi su arabais 
ir bendrai sukilę išreikšda
mi talkininkams didį prie
lankumą. Valdžia priešais 
maištininkus pasiuntė bau- 
džiantįjį būrį.

POLITIKINIAI PA
SITARIMAI.

Berlynas, lapkričio 18. — 
Vokietijos princas Maximi
lian von Baden viešįs pas 
Švedijos karalių Gustavą ir 
dažnai lankąs karaliaus rū
mus su vokiečių ambasado
riumi. Rodos, kaizeris mė
gina šin karan įpainioti ir 
Švediją, patraukiant aną 
savo pusėn.

čių submarinas.
Tuos klausimus turės iš

rišti Suv. Valstijų amba
sadorius Austrijoje.

MOTERIS PLIKAI 
IŠRENGIAMOS.

Paryžius, lapkričio 18.— 
Depeša iš Genevos prane
ša, kad Austrijos vyresny
bė austrų-šveicarų pasie
nyj labai atkakliai daranti 
kratas pas keliaujančias 
moteris, kadangi paaiškė
jo, jogai tarp tų keliaujan
čių moterių esama daugy
bės šnipų ir jos su savimi 
kartais gabena svarbiuo
sius militarinius dokumen
tus, kuriais priešininkas 
paskui naudojasi. Per sie
ną keliaujančios moteris už
daroma į specialius kamba
rius ir tenai ne tik plikai 
išrengiamos, bet dar nu- 
mazgojamos karštu vande
niu. Tai daroma todėl, ka
dangi ant nekuriu moterių 
kūno buvo susekta prilipy
ti plonos poperos lapeliai 
su visokiais pranešimais.

Daug moterių areštuota.
Moterims atsinorės po 

Europą keliauti karo viešn
ios metu.

PREMIERAS PRIEŠ 
TALKININKUS.

Berlynas, lapkričio 18.— 
Žinoma vokiečių agentūra 
/‘Overseas News” paskel
bia žinią, buk Rumunijos 
premieras, M. Bratiano, aš
triausiais žodžiais pasmer
kęs “nedidelės” rumunų 
lyderių grupės politiką, ku
ri apsiėmė aliantų su Ru
munija tarimosi metu pa
gelbėti aliantams pertarti 
valdžią. Bratiano apreiš
kęs, jogei jis turįs savo ran
kose dokumentus, kurie aiš
kiai liudijanti apie tų ly
derių nedorus darbus, kad 
išnaudoti rumunų tautą, 
parduoti ją aliantams. Tarp 
anų “parsidavėlių” esąs ir 
Take Jonescu, buvęs Ru
munijos vidurinių reikalų 
ministeris ir karštas alian
tų šalininkas.

VILLA SUŽEISTAS.
Nogales, Ariz., lapkr. 19.

— Čionai apturėta žinia, 
kad žinomas Meksiko avan- 
turistas Villa esąs sužeis
tas mušyj su carranzistais.

HILLSTROM SU- 
ŠADDYTAS.

SALT LAKE CITY, U 
tah. lapkr. 19. — Joseph 
Hillstrom, poetas ir filoso
fas, I. W. W. narys, šiandie 
ryte sulyg teismo nuspren
dimo sušaudytas. Jis atras
tas kaltu už nužudymą gro- 
serninko J. G. Morrison ir 
jo sunaus sausio 10 d. 1914 
metais. Nieko negelbėjo nei 
prezidento Wilsono užsisto
jimas. Gubernatorius bu
vo nepermaldaujamas.

Vokiečiai at
naujina o- 
fensiH

Petrogradas, lapkr. 19. — 
Rusai oficialiai skelbia, kad 
Rygos-Dvinsko fronte vo
kiečiai stengiasi išnaujo 
stoti ofensivan prieš rusus, 
bet jiems visur nesiseka 
tas padaryti.

Ant Mintaujos vieškelio, 
į pietvakarus nuo Olai, vo
kiečiai buvo stoję ofensi
van pereito antradienio va
kare, bet rusai savo artile
rija ir kulkosvaidžiais juos 
atgal atbloškė.

Ant kairiojo upės Styr 
kranto, išilgai Kovel-Sarny 
geležinkelio, teutonai irgi 
buvo pradėję ofensivą nuo 
Medviežie, tečiau ir tenai 
l’USų anuotų ugnies buvo 
sulaikyti.

Viennoj skelbiama, kad 
rusai panešę didelius nuo
stolius Čartorisko /apylinkė
se. Ten teutonams tek il
sios svarbios rusų pozicijos 
ir visokie prisiruošimai prie 
žiemavojimo.

VOKIEČIŲ LAIVYNAS Į 
ŠIAURINES JŪRES.
Londonas, lapkričio 18 — 

Iš Copenhagen į Exchange 
Telegraph kompaniją pra
nešta, kad vokiečių 25 tor
pedinių laivų flotilė ir vie
nas didelis skraiduolis pra
plaukė pro Helsingborgą, 
pietvakariniu Švedijos pa
kraščiu, Šiaurinių jūrių lin- 
kon.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
IEŠKO VOKIEČIU 

FLOTILĖS.
Londonas, lapkričio 19.— 

Anglijos karo laivyno dalis 
išplaukė į Šiaurines jūres, 
kur manąs susidurti su vo
kiečių flotile, kuri vakar 
praplaukė Švedijos pakraš
čiais.

ESĄ PERDAUG 
LAISVĖS.

Londonas, lapkričio 18.— 
Andai lordas St. Davis par
lamente pasakė indomią 
kalbą. Jis pažymėjo, kad 
už anglų karuomenės ne
pasisekimus prisieina kal
tinti perdaug didelę laisvo 
ir palaidumą anglų karuo
menės. Kur gi karuome
nė gali mušius laimėti, jei 
oficivriai per naktis lošia 
“bridge” ir ant rytojaus 
nieko negali veikti. Ang
lų karuomenė, sakė jis, dau
giau atsidavusi sportui, ne
gu dabartiniam karui.
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Artinasi Kalėdų šventė, 
Naujieji Metai. Tai džiau
gsmo ir linksmybės dienos 
visiems tiems, katrie toli 
nuo karo viesulus gyvena, 
katrie turi pastogę, turi ko 
pavalgyti ir kuo apsideng
ti. Jau šiandie lietuvių 
namuose daug rūpinamasi 
tuo, kaip čia savo pažįsta
miems ir draugams suteik
ti kalėdines dovanas atėjus 
tai linksniai šventei, kaip 
savo vaikučius dovanėlėmis 
aprūpinti, kaip jiems pada
ryti džiaugsimi, smagumų.

Artinasi Kalėdos, o Lie
tuvoje, kaip ji ilga ir pla
ti, te viešpatauja vienas 
skurdas, badas, mirties pjū
tis. Kuomet čionai šiltuo
se ir gausiai Dievo dovano
mis aprūpintuose lietuvių 
namuose blizgės tūkstanti
nėmis šviesomis papuoštos 
eglelės ir aplink anas ap
stoję vaikučiai linksminsis 
— tenai šimtai tūkstančių 
lietuvių šeimynų be pasto
gės, be duonos kąsnio, be 
drabužių nuo ’šalčio ir ba
domi turės mirti, ant visa
dos skirties su šiuo nelai
minguoju pasauliu. Čionai 
šeimyninė kaitra, gyvybė ir 
džiaugsmas — tenai badas, 
šaltis ir mirštančių aimana
vimai.

Prastos bus Kalė
dos Anglijos 
lietuviams.

Anglijoje trumpu laiku 
ms įvestas priverstinas ka
reiviavimas. Tai dar per
eitų savaitę vyriausias re- 
krutavimo direktorius bu
vo paskelbęs. Kadangi An
glijos karuomenėn laisva- 
noriai nenori įstoti, Angli
jai trūksta karuomenės 
grumties su galinguoju 
priešininku. Valdžia todėl 
priversta imti prievarta 
tinkamus vyrus. Tam tik
slui įstatymai dar neišleis
ta, bet rekrutavimo direk
torius paskelbė, kad jei iki 
šio lapkričio 30 dienai ne
atsišauksią užtektino skait- 
liaus rekrutų, tai prievarta 
imsiu visus, kokie tik pa
pulsiu po ranka. Sakoma, 
imsiu ir Rusijos pavaldi
nius, katrie tinka karei
viauti. Gi tarpe Rusijos 
pavaldinių Anglijoje gyve
na daug ir lietuvių, kurių 
didžiuma gal tyčia iš Lie
tuvos išbėgę, kad nepatek
ti Rusijos karuomenėn.

Ne kokios tai butų ten 
lietuviams šiemet Kalėdos.

Bet kad tas viskas ne iš 
piršto išlaužta, tai liudija 
kadir paties “Rankpelnio” 
tuo reikalu atsiliepimas. 
Jame štai kas rašoma:

“Londone, o gal ir kito
se vietose, vyriausias rek
rutavimo direktorius Derby 
siuntinėja visiems Rusijos 
pavaldiniams pakvietimus 
savo noru stoti į karuome- 
nę, jei savo noru nestosiu 
pakankamai žmonių, tai, 
sako, galinti prievarta į- 

vykti. Žmonės susirūpinę, 
kas čia bus. Daugelis ren
giasi Rusijon keliauti arba 
kur kitur važiuoti, bet tin
kamiems karuomenėn vy
rams kitur keliauti negali
ma gauti leidimo. Kas lie
ka daryti? Pirmiausia, ne
reikia karščiuoties, o šaltu 
protu kiekvienas žingsnis 
svarstyti. Priversti musų 
stoti į karuomenę dabarti
niais Britanijos įstatymais 
negali; negali taippat į Ru
siją varu varyti. Bet, gal
būt, jie norės įstatymus 
pakeisti? Gal but, dar la
biau ims rupinties privers
tinų tarnavimų karuomeiiėj, 
konskripeijų, įvesti? Jei 
jos iki šiol neįvedė, tai pir
miausia bijodami didelio 
darbininkų pasipriešinimo 
tam įvedimui. Britanijos 
darbininkai visomis spėko-

Baisus tai palyginimas, o 
tečiau šventa tikrenybė. 
Argi, to viso akiveizdoj, ne
priderėtų paskatinti visus 
lietuvius išeivius, idant jie 
visi kaip vienas šiemetai 
savo vaikučiams jokių eg
lelių nerengtų, bet tam tik
slui skiriamus pinigus skir
tų bile katram lietuvių fon
dui su pažymėjimu, kad už 
tuos pinigus Lietuvos vai
keliams ir vargdieniams 
butų parūpinta šilti drabu
žiai, avalai ir kitkas? Tai 
butų labai didelė ir bran
gintina nukentėjusiems del 
karo kalėdinė dovana. Ta 
sumanymų ištik ro galėtų 
surealizuoti geri), musų tau
tos veikėjai ir, be abejonės, 
kiekvienas tai mielai pa

remtų ir prie to aukomis 
prisidėtų.

Vokietijos spauda nuolat 
užimta taikos klausiniu. 
Pusoficialiai organai gar
siai išsireiškia, joge i vokie
čiai taikos labai pageidau
janti. Socialistų organui 
“Vorwaetrs”- nuolat lei
džiama rašinėti apie taikos 
klausinių ir kritikuoti Vo
kietijos valdžia ir po to del 
žmonių akių laikraštis kon
fiskuojamas arba kelioms 
dienoms suspenduojamas. 
Bet šalę tų gyvuoja dar ke
li laikraščiai, kurie apie tai
kų nenori nei klausyti. Ska
tina savo valdžių kariauti 
taip ilgai, kol talkininkai 
nebus įgalėti. Bet didžiu
mos vokiečių opinija nori 
taikos, kadangi visoj Vo
kietijoj vis labiau platina
si skurdas, nepakeliamas 
vargas.

mis su tuo kovoja, nes ži
no, kad priverstinas tarna
vimas karuomenėj — tai 

bus nauji jiems retežiai. Ir 
mes turime eiti išvien su 
Britanijos darbininkais. 
Vertimas musų čia stoti į 
karuomenę arba į Rusija 
važiuoti — tai butų Brita
nijos laisvių laužymas, jos 
konstitucijos mindžiojimas. 
Tai svarbu ne tik mums, 
bet visiems Britanijos dar
bininkams: šiandien vienų 
dalykų atims, rytoj kita, 
poryt trečių... Dėlto mes tu
rime šaukties į Britanijos 
darbininkus, parodyti, ką 
su mumis nori padaryti 
Britanijos kapitalistų val- 
valdžia. Turime aiškinti 
jiems, kad mes neturime 
tėvynės ir neturime už ką 
kariauti. Turime šaukti 
kartu su jais mitingus ir 
ten aiškinti saviškiams da
lykų stovį ir ką neša darbi
ninkams šita baisioji sker- 
dynė. Šiandien kiekvienas 
darbininkas turi kuoaiš- 
kiausia tai suprasti ir pra
dėti kovoti su tuo piktu. 
Britanijos gi darbininkams 
turime išaiškinti, kad jie 
greta kovos su konskrip- 
cija turi kovoti ir del įvai
rių laisvių mindžiojimo ir 
ateivių persekiojimo. Lon-- 
done, gal but, greitu laiku 
bus surengtas tam tikras 
tarptautinis mitingas. Rei
kia tai daryti ir kitose vie
tose. Ar šiaip ar taip, ne
reikia išsigųsti: greitu lai
ku nepasiseks valdžiai prie
varta paimti mus į karuo
menę arba išsiųsti Rusijon 
varnoms lesti.”

Komentariai nereikalin
gi. Prisieis ir lietuviams 
del svetimo gero kur tai to
li nuo tėvynės kraujų lieti 
ir savo galvas guldyti.

Bet tai jau butų tikrai 
nežmoniškas Anglijos val
džios pasielgimas.

Amerika prieblan
doje gerų laikų.
Veltui stengtumėmės ieš

koti tamsių ir blogų šian
dieninės amerikonų pramo
nės pusių. Nors bedarbių, 
kaip apskaitoma, šioje šaly
je esama apie milijonas, te
čiau ekonomistai užtikrina, 
kad netrukus bedarbių vi
sai neliksiu. žodžiu sa
kant, darbininkų klesai 
šypsosi geri laikai.

Tuo tarpu, kaip uždar
bių laikai gerėja ir žada 
dar labiau pasigerinti, pra
gyvenimo brangumas nuo
lat auga. Kainos ant visa- 
ko sparčiai kįla. Per me
tus laiko kai-kurie daiktai 
žymiai pabrango, ypatingai 
drabužiai ir maisto dalykai.

Gerėjant laikams šiemet 
sumažėjo bankrutai. Jau 
rugsėjo mėnesyje visame 
krašte buvo 11,338 bankru- 
tų abelnoje sumoje $15,000,- 
000. Tai yra džiuginantis 
apsireiškimas, nes pernai 
tame pačiame mėnesyje į- 
vyko 1,491 subankrutijimas 
abęlnoje sumoje $28,000,- 
000.

Amerikos gerbūvį kelia 
prekyba ir pramonė. Šian
dien prekyba ir pramonė 
pasiekė augščiausio laips
nio. Kompanijos gautų už
sakymų neįstengia atlikti 

ir visiškai nuo jų atsisako. 
Didžiausius užsakymus šiuo 
laiku apturi plieno dirbtu

vės. Geležinkelių užsaky
mai didžiausi, nes atjaučia- 
ma jų stoka. Viena tik 
Pennsylvanijos geležinke
lių kompanija prieš dvi sa- 
vaiti davė užsakymą 175,- 
000 tonų plieninių bėgių.; 
Ypač Rusija dabartiniais 
laikais amerikonų firmose 
ima didelius užsakymus. 
Andai prieš keliolika dienų 
Rusija atsiėmė padirbtų 7,- 
500 prekinių vagonų ir tuo
jaus toje pat kompanijoje 
užsisakė dar 8,500 nauji) 
vagonų.

Šrapnelių, amunicijos ir 
kitokios medžiagos užsaky
mai gaunama milžiningi, už 
milijonus dolerių.

Kai-kurie ekonomistai 
tvirtina, kad apsistojus Eu
ropos karui, Amerikos pra
monė visai nupulsianti ir 
gali ištikti visą visuomenę 
didis krizis. Kiti gi, kurie 
atsargiau dėsto statistiką ir 
išnagrinėja aplinkybes, už
tikrina, kad Amerikos pra
monei ateityje jokio pavo
jaus nesimato. Amerika 
gausiai įsilobdinus, kaip tik 
turės daugiausiai pajėgų 
gaminti nusilpusioms po 
karo valstybėms įvairių da
lykų. Apie tai galima sprę
sti iš to fakto, kaip po fran- 
euzų-vokiečių karo Anglija 
iš pastarųjų per penkis me
tus darė puikų pelną.

Amerikos prekybai šian
dien dideles kliūtis darė 
Anglija, kuri, vešpatauda- 
ma ant visų jūrių, neleidžia 
amerikonų pirkliams vesti 
pirklybos su neutralėmis 
valstybėmis.

Optimistai žmonės neturi 
jokios baimės, kas link pra
monės po karui. Kas tu
rės geriausius rankoje 
“triupus,” jei ne Suvieny
tos Valstijos? — klausia. 
Jaigu taip ilgiau prasitęs, 
tai Suvienytos Valstijos su
kraus savo kišeniuosna pa
saulio pinigus ir paliks vi
sų skolintojos. Tokiuo bil
du, pinigai padės užimti 
plačias pasaulio rinkas. Ži
noma, rasis pavydas, o pas
kui kerštas. Keršys Ang
lija ir jos talkininkai, iši
mant gal Rusiją, užtai, kad 
Amerika laike karo negai
lestingai skuto kiekvienam 
odą ir traukė sau didžiausi 
pelną. Keršis ir vokiečiai, 
užtad, kad Amerika laike 
karo šelpė jos priešus gink
lais ir amunicija. Be abe
jo, jaigu vokiečiai laimėtų 
šį karą, jų pilna krūtinė 
keršto prieš Ameriką pa
šauktą pastarąją tuoj pasi- 
rokuoti. Užtad amerikonai, 
beplėšdami savo pramonę 
ir pirklybą, neužmiršta ir 
krašto apsaugojimo. Visu 
uolumu dabar dirbama, kad 
padidinti karinį laivyną ir 
sausumos karuomenę. Val
džia tuo rinitai užimta, o 
patriotai prie to skatina.

P.

Lietuviai 
Amerikoje.

‘ ‘ GABI JOS” VAK AR AS;
RENGIAMA PAMI

NĖJIMAS.
So. Boston, Mass. Lapkr. 

12 dieną lietuvių salėj “Ga
bijos” artistai, vadovaujant 
p. M. Petrauskui, atvaidi
no operetę “Adomas ir Jie- 
va.”

Adomo rolę atliko p. S. 
E. Vitaitis, Jievos — p-lė 
A. Kazmauskiutė. Abu ge
rai vaidino ir dainavo, žo
džiu sakant, operetė nusi
sekė gerai. Po vaidinimui 
buvo šokiai.

Lapkričio 24 dieną Lie
tuvos Dukterių dr-ja rengia 
balių. Pelnas nuo to ba- 
: iaus skiriama sušelpimui 
nukentėjusių del karo lietu
vių. Puikus užmanymas 
musų moterėlių!

Pas mus, So. Bostone, vi
sos srovės stropiai rūpina
si, kad daugiau surinkti au
kų nukentėjusiems. Ren
kama per prakalbas, renka
ma per vakarus bei balius, 
susirinkimus ir per vestu
ves. Jau net keletą vestu
vių buvo keliama be jokių 
trukšmų, be muzikos, dėlto, 
kad karas’ Lietuvoj. Taliai 
pagirtinas darbas!

Gruodžio 5 dieną “Gabi
ja” rengia prakalbas pami
nėjimui dešimtmetinių su
kaktuvių nuo atsibuvimo 
Politiškojo Lietuvių Seimo 
Vilniuje. Prie tų prakalbų 
rengiasi abu, didžiųjų ir 
mažųjų, Gabijos choru ir 
bus visi] trijų srovių kalbė
tojai. Gaila, kad kun. Ži
linsko nėra (?), jis, mat, bu
vo Seime ir butų daug ką 
pasakęs. Stasys.

Valstybės sekret. Lan
sing savo ambasadoriui 
Viennoje pasiuntė telegra
mą, reikalaudamas surinkti 
visas smulkmenas apie mi
nėto laivo sutorpedavimą 

ir sužinoti kieno buvęs tas 
submarinas.

Jei paaiškės, kad tai pa
darė vokiečių submarinas, 
tuomet gali gimti labai aš
trus kivirčai tarp Suv. Val
stijų ir Vokietijos,' ypatin
gai todėl, kad Vokietija 
viešai ir iškilmingai buvo 
prižadėjusi daugiau nežu
dyti Suv. Valstijų piliečių 
savo submarinais ir per
traukti ant jūrių abelnai tą 
savo korsarinį darbą.

Austrijos karo laivyno 
ministerija visupirmu tu
rės smulkmeniškai ir fak
tiškai prirodyti, kad sub- 
marinas buvo jos, bet ne 
vokiečių. Be to turės pa
aiškinti, kodėl submarinas 
šaudė į pagclbines pilnas 
žmonių valtis, kuomet “An
cona” jau skendo.

Didelis Bargenas.
Parsiduoda pigiai namas 

ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
ri būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananeviez Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius,',

pardavėjas.

Taika! Buk Ramus!

P-NO ST. ŠIMKAUS 
PRAKALBOS.

Chester. Pa. Lapkričio 
13 dieną Lietuvių D. S. 19- 
toji kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo p. St. Šim
kus — atstovas Lietuvių 
Dr-jos nukentėjusiems del 
karo šelpti. Publikos buvo 
prisirinkę pusėtinai. Užsi
laikė gražiai. Po prakalbų 
nukentėjusių naudai pada
ryta rinkimas. Aukojo šie:

Po $5.00: Jonas Mikoliū
nas ir Edvardas Albriektas.

Po $2.00: J. Sprindis, M. 
Navickas, J. Besmenas, M. 
Maskoliūnas, P. Grigaliū
nas, P. Aviža, B. Valančius, 
J. Banevičius, J. Kodis, J. 
Murauskas, S. Repšis, P. 
Tumas, J. Ružinskas, J. Ste- 
pazis, V. Tolumas, J. Čita- 
vičius, K. Karvelis, G. Va
škas.

J. Leikus — $1.50.
Po $1.00: A. Stankus, K. 

Kupšienė, J. Blažis, J. Si- 
levičius, A. Navickas. A. 
Kuklauskas, J. Baizauskas, 
S. Pusvarškis, J. Matušau- 
skas.

Kurie mažiau dolerio au: 
kojo, tų vardų nerašėme.

Viso labo aukų surinkta 
$67.33. J. Mikaliunas,

LDS. 19 kp. rašt.

TARDYMAI “ANCONA” 
REIKALE.

Washington, lapkr. 18. —- 
Valstybės departamento se
kretorius Lansing veda tar
dymus, kad tikrai sužinoti, 
kieno • submarinas ir kokiuo 
bildu paskandino Italijos 
garlaivį “Ancona,” su ku
riuo žuvo aplink 200 keliau
ninkų ir tame skaitliuje ke
liolika Suv. Valstijų pilie
čių. Didžiuma tvirtina, 
kad submarinas, kuris nu
skandino laivą, buvo vokie
čių, nors Austrijos karo lai
vyno ministerija atsidėjusi 
tvirtina, kad tai buvęs aus
trų submarinas; jis be to 
“Anconą” todėl sutorpėda- 
vęs, kad tasai laivas buvęs 
mėginęs pabėgti.
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Iškirpk šitą ir nunešk Į bile ku-J 
rį musų storų ir gauk

DYKAI puikią kala
dę kazyrų su 
$l.oo vertes 
tavoro.

B
B
B

i ■
Kada Jus perkate iš musui 
vynus ar likierius, tai Jusi 
esate užtikrinti, kad gau-p
nate gerinusį tavorą. i
Senas Port arba Henry Vynas P

Jd galiono.......... ....................... SSc g
6 metų senumo Anderson Bour- _

bon, pilna kvorta....................... 95c "
Jamaica Rumas, bonka.... ............75c i
Sena Konjakine Brande, bonka .. $l.ooB

*4 galiono..............................$1.50 g
Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz. 

keisas..............................70c P
Export Alus, geros rųšies 2 tuz... $l.ooB
Malt Stout. —s nvčes 2 tuz.... $1.70 g

Mes savo kostuineriams duodame 
puikų setą torielkų.

ČEDYK MŪSŲ KUPONUS.

OHNSTON

CHICAGO.

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo
tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Ir Dievas 
žino; Karas yra pekla.

Paveikslas—- 
“Taika--Buk Ramus”

buvo dabartinio karo įkvėptas. 
Jisai rodo apkasą verdančiame 
baisiame mūšyje. Paveikslas ro
do intemptą mūšį. Tolumoje yra 
degantis miestas. Staiga mušis 
nutįla. Kristus pasirodo ant kal
vos. Kovotojai, pagarbos apim

ti, sustoja ir persimainiusiais 
veidais žiuri į savo Viešpatį. Tai 
yra stebėtinas pavekslas. Jisai 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 25c
kuriu dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

Paveikslo reprodukcija yra pa
daryta visose jo pastebėtinose 
spalvose. Tai yra didelė 14x20 
reprodukcija ant speciališkos 16 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių pa
veikslų patįs sau. Jus galite no
rėti keleto jųjų savo draugams. 
Mes jųjų . turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlių. Mes raginame 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25c. 
už vieną arba 5 už $1.00 — su 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Horgan St. Chicago, III.

7 ŠTORAI
724 Milwaukee avo. ■

i 514 Milwaukee avė. |
g 158S Milwaukee avc.

■ 522 So. Halsted str.
® 4701 So. Ashland avc. |
B 3196 Elston avė.
B 1724 Loomis st. 1‘
I Mes pristatome tavorus j visur.

NVBEiQBsaie a Bi'B'-r.

! “PASAULIS” ■ 
I Ig Visuomenes bopartyviškas laik- g 
J rastis, išeina kas ketvergas, 4 ? 
B puslaĮiią didelio formato. P
I “Pasaulis” kainuoja i me- | 
a tus $1.00, į pusę — 65e. ‘‘Pa- "
B saulis” nui gruodžio 1 dienos P 
| bus padidintas iki 8 puslapių. | 

Kas dabar užsirašo ir užsimoka j
P prenumeratų, tai tas gauna iki P 
g Naują Metą uždyką. Adresuo- g 1 kito: g
I B■ Kentraitis Publ. Co., g

448-50 Leonard st., p
I Grand Rapids, Mich. !

Tel. Randolph 6246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, Ill.

Res. 3255 So. Halsted St.
Tol. Drover 6326

Telephone Yards 6686 I 

1 Lietuviška Drapanų Krautuve | 
fl ■

Užlaikau didžiausiame pasirin- v 
| kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, J 
8 čeverykų, batų del moterų, vyrų ir i 
I vaikų; taipgi vyriokų siutą ir over- • 
I kotų. , |

| JONAS BUDRIKAS, savininkas | 
J 3252-54 S. Morgan St f 

CHICAGO. ILL.
» utį mb i ■ ■■ 'n; > .

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. Musą moki
nimo sistema yra naujausia ir labai 
pasekminga, čia išmoksite anglišką 
kalbą greičiau, negu kitur. Pradėki
te mokyties tuojaus, o nesigailėsite. 
Mokykla atdara iki 10:30 kas vaka
ras. Nedėldieniais nuo 10 iki 2 po 
pietą.

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Parsiduoda geroje, liotuvią apgy
ventoje, vietoje buhernč ir grosernč 
už labai prieinamą kainą. Priežastis 
pardavimo — saviuiuko liga. Atsi
šaukite po numeriu:
718 W. 31st str., Chicago, Ill.

2
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Lietuviai po vi
są Rusija iš

sisklaidę.
Tverė. Pabėgėlių Tvė

rėje yra apie 5,000 šeimy
nų; lietuvių iš jų gali būti 
arti 2,000.

Latvių yra jau užregis
truota 160 šeimynų, lenkų 
—136 šeimynos, rusų —90 
šeim., lietuvių 54 šeim., žy
dų 21 š.

Šias statistikos žinias 
skaitant, reikia atsiminti, 
jog daug lietuvių yra len
kais užsirašiusių. Lietu
vių pačių nuomone, pabė
gėlių mūsiškių Tvėrėje galį 
būti apie 500—600 žmonių.

Pabėgėlių vis dauginasi. 
Vyresnybės apskelbta, kad 
mieste nesą vietų, ir . atvy
kusieji pabėgėliai siunčiami 
į sodžius. Stotyje yra mie
sto ir latviij komitetų skel
bimai. Atvykęs prieš dvi 
savaiti (8—IX) Tvėrėn, ta
riau, kad busiu vienintelis 
lietuvis, nes nė mažiausio 
pėdsako, kad lietuvių čia 
butų. Kokią savaitę klai
džiojęs sužinojau, kad yra 
katalikų bažnyčia. Skubi
nuosi. Vos suradau: stovi 
nuošaliai paprasti nameliai, 
tik ant stogo kryžius rodo, 
kad tai maldos namai. Už
einu.

Viskas taip čia artima, 
pažįstama, miela. Užmiršti, 
žmogus, esąs svetimame 
krašte! Regis, matai bran
gią Lietuvą... Nori mels- 
ties, bet mintis klaidžioja, 
lupos virpa ir... nejauti, 
kaip per veidus ašaros rie
da...

Išeinu... vėl iliuzija din
gsta... vėl vienas, svetimas 
visiems. Užeisiu kleboni
jom Ant durių parašas: 
“Ks. Jan Konopacki.” Na, 
manau sau, nieko gera! Čia 
lenko esama. Beldžiuos! 
Išeina malonios išvaizdos 
kunigas... Pagarbinu len
kiškai, prašo vidun. Nuro
do man, kur lenkų komiteto 
esama ir kur lenkai 
pašelpos ar darbo.

Tariu ačiū ir einu, 
tete ima teirauties 
ir, išgirdę, kad esu 
vis, sako man: 
kreipkis savo komitetam” 
— “Kaip tai? — sakau, — 
ar yra ir musų komitetas?” 
Pasirodo esama. Kitą die
ną vėl užeinu klebonijon, 
prabįlu lietuviškai... O-o, 
visai kitaip, kaip maniau. 
Parašas buvo tik suklaidi
nęs mane ir gal ne vieną 
suklaidino... Sužinau, kad 
pabėgėlių reikalais rūpinas 
kun. Braknė, kad jau stei
giama Tvėrėje prieglauda- 
mokykla, kad ir kaikuriuo- 
se kituose miestuose, kaip 
antai Korčevoje ir Kim- 
ruose, ketinama įsteigti to
kios pat mokyklos ir t.t. 
Bet kas man brangiausia,— 
tai “Lietuvių Ištiso” nume
ris, kad ir senokas, nes No. 
1 (kitų nebesą), tečiau kaip 
jis man brangus; skaitau 
kelis kartus ir man akys 
nušvinta, nes gaunu siūlą 
rankosna, galiu ieškoti gi
minių, pažįstamų, žinau, 
kaip vargsta ir darbuojasi 
visa Lietuva — našlaitė. O 
kiek nelaimingų lietuvių in
teligentu vra, kurie ničnie-
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1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wontworth avė 
3427 8 Halsted st 
4729 S Ashland avė

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North avė 
2640 Lincoln ava 
3244 Lincoln avė 
3413 N Clark st

Dovanu. Jeigu 
pi lite pirkti 
/linkini Svicsth 

Bankes’ Kavos sztoruose

Komi- 
manęs 
lietu- 

Tamsta!

Puikiausia Arbata AQC $5(10 S 32c ĮŠOj vertes, tiktai po | | V'JUu

gauna

Tel. Prover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS OENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedalioms pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės.

Geriausia iš visų
Arbatų, 60c vertes po ** v ** 

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

oa

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybbs tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abol- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, IU.

ko nežino apie musų spau
dą? Aš pats du mėnesiu ne
turėjau progos sužinoti a- 
pie mūsų spaudų, draugijas 
ir t.t. ii* gyvenau, tarsi miš
ke, o aplink vien vilkai ir 
meškos baubia. Ir nenuo
stabu, kad daugumas inteli
gentų, ypač mokytojų, tyli 
ir neatsiliepia į raginimą 
į darbų. Ne vienas jų niu
kso kokiame nors sodžiuje 
ir nieko nežino, kas dedas 
tarp musų. O gaila! Svar
bus, iš tiesų, momentas! 
Daug mums darbo!

Reikia auklėti savoji dva
sia tarp saviškių, ypač ma
žutėlių, kad grįžus tėvynėn 
netaptų jie svetimais...

Tvėrėje padidėjo musų 
būrelis; rengiamės darbuo- 
ties. Prieglaudoje yra jau 
mokytojas ir vedėja-moky- 
toja. Netrukus ir mokslas 
prasidės. Ruošiama 60 vai-

Riazanė. čia apsigyveno 
2,400 pabėgėliu, lietuvių — 
800. Jų tarpe yra kelios 
dešimtis valdininkų, atvy
kusių iš Suvalkų guberni
jos su raštine ir kitomis į- 
staigomis. Į apskrities 
miestus ir miestelius ligšiol 
išgabenta 8,600 žmonių.

Kiek tarp jų yra. lietu
vių, sunku sužinoti, bet vis 
tik, turi būti, jų skaičius 
nemažas. Inteligentų lietu
vių visai nėra.' Kunigas 
lenkas, lietuviškai nemoka. 
Prieš penkias savaites ap

Susipažink su Alpha—Tautos 
Naujausių ir Geriausių Svei- 

ko-Maisto Gėrimų
Jeigu jus kartą paragausite Alpha, tai 
jus sutiksite, kad tai yra stebetiniau- 
siu nasvaiginančiu gėrimu kokis buvo 
kada nors visomenei pas ulitas. Alpha 
nėra pasekme netikėto atsitikimo, 
bet metu nepaliaujami, nepailstančių didžiosios 
McAvoy Brewing Kompanijos pastangų vaisium- 
Jus privaletūte turėti Alpha savo namuose—gerki
te ją su savo valgiais—patiekite ją savo draugams—džiau- 
gites gėrimu, kurisai troškulį daro smagumu ir jojo užga- 
nčdimą džiaugsmu.

Alpha
From the Great

McAvoy Brewing Co

Nereikia Laisnių par
davinėjimui Alpha

Nereik laisnių tain, kad pardavi-
nėjus Alpha — tai yra kaip sy
kis gėralas pardavinėjamas vi
sur. Aptiekoriai, groserninkai, 
saldainių pardavyklos, “Bow
ling ales” ir “pool” bei bil j ar
dų kambariai ras, kad Alpha 
yra sparčiai parduodamu daik
tu. Tuojaus parašykite arba 
patelefonuokite mums del smul
kmenų, jaigu jus dar neturite 
užsisakę “Alpha” gėralo.
Užsakykite keisą Alpha 

į savo namus
Alpha yra visiškai tyra— 
neturi savyj jokios kenk
smingos medžiagos — nėra 
daktaruota, aptiekoriuota 
ar primaišyta. Tai yra pa
sekmingas gėrimas, nes jis 
yra geras. Užsisakikit kei
si] Alpha nuo savo parda
vėjo—susipažinkite su ste- 
bėtiniausiu gėrimu, kokis 
kuomet nors buvo pasiū
lytas. Pasidžiaugkite šiuo 
smagiu, sveiku, užganėdi
nančiu gėrimu.

McAvoy Brewing Co.
Phone Calumet 5401

sigyveno Seirijų vikaras 
(Seimi vyskupijos) kun. J. 
Markelis. Per visa savo 
buvimo laiką jis kas šven
ta diena laikydavo lietu
viams pamaldas. Dabar jis 
ketina išvažiuoti iš Riaza- 
nės, ir toks nemažas lietu
vių skaitlius liks be pamal
dų.

Riazanės pabėgėlius šel
pia pabėgėlių draugijėlė ir 
lenkų komitetas.

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas gydytojas ir chirurgas, spe

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—12 ryte, 2—a po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliomis 10—1 
po pietų. \

3358 S, Halsted St., arti 34, Chicago,

Gelbėkite Gimines!

I
per Lietuviu-Vokiečiu Biurą r

Visa Lietuva po Vokietijos valdžia, n 
todėl visi laiškai ir dokumentai turi B 
būti rašomi Vokiečių kalba, nes lie- 9 
tuviškų laiškų cenzūra neleidžia. Mes 9 
turime tiesioginius susinėsimus su Vo-B 
kietijos konsulatais ir dabartine vo- 9 
kiečių valdžia Lietuvoj. Mes padaro-(3 
me visus žemių nuosavybių raštus ir 9 
įvairius dokumentus vokiečių kalba. 9 
Suj ieškome pražuvusias gimines ir jų H 
turtą. Verčiame ir parašome laiškus || 
giminėms vokiečių ir lietuvių kalbose. S 
Toliau gyvenanti prisiųskite savo lie- 9 
tuviškai rašytus laiškus, o mes išver- Fj 
sime vokiškai. Reikale vertimus pa- 9 
tvirtiname Notaru antspauda. No- 9 
rinti išversti ar parašyti laiškus turi B 
prisiųsti $1.00. Jeigu norite kad ju- B 
sų paliktas turtas Lietuvoj nepra- g 
žūtų, tai atsišaukite tuojau. Ra- 9 
šydami platesnių žinių Įdekite stempą 9 
atsakymui. Adresuokite: x

Lithuanian - German Bureau į 
3149 So. Halsted Street, ? CHICAGO | 
Valandos vietos lietuviams: Paprastais vaka- 9 
rais nuo 6 iki 9; Subatomis nuo 2 iki 9; Node- 9 

liomis nuo 10 iki 4 po pietų.

TAI kodėl 
x mes galime paro

dyti jums tokius puikius, ran
ka darytus siutus ir overkotus 
už $15.00. šimtai pavyzdžių— 
nuo pat kraštutiniausių iki kon- 
servatyviškų — kad pasitenki
nus. Būtinai pamatykite juos.

ANS WITHCUT DPUOS M PC!*» 
INVIGORATING 
SATlrfF Y INC 

t D.NUTRITIOUS į į
. ■ fiEWE 

COLD

3

Didis Vynų ir Likierių
IŠPARDAVIMAS

Likierių namas
Chicago].

Šita Burroughs 
S125.00

Whiskey1
BOTTLED IN BOH D

HIGH GRADE

I

■

Pirkimo Pajiega iš $15.00

ai 
■

tikėjosi 
išsigydyti, 

parodyta

■ 
■

■ 
■

VRA pama- 
x tas manyti, kad 

čia jus galėsite sutaupinti $3 
iki $5 ant savo naujo siuto ar 
overkoto—geras ir rimtas pa
matas, kad jus turėtute kreip
ties Į savo sveiką protą, štai 
kas — abu aprėdalų Storai nė
ra distriktuose su augštomis 
raudomis.

COFFEE
26c vertės Kava sc 40 centiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo O 7 r* 
Kava Sviestas -T”

Kiti parduoda po 30 c_
Bankes’ geriausia
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc ^z 
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

TlYIf AI ^u0 dabar iki po Pade- 
O 1 Hrll kavones dienai, taipgi 
Subatoj, Lapkričio 27 d., mes duosi
me dykai su kožnu pirkiniu 75c. ar 
daugiau didelį artistišką stiklinę to- 
rielką.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendės, Kentucky Bourbons, Pennsylvania 
Ryes ir taipgi turime dideliame pasirinkime vynų 
ir likierių iš visų Europos šalių už negirdėtas kai
nas.

Kelios iš musų kainų del šio išpardavimo: 
Diamond Star Whiskey but. in Bond, butelis.. .63 
Kentucky Whiskey butelis in Bond, kvorta .. .73 
South Shore Club Whiskey, 6 metų senumo,

butelis in Bond, kvorta.........  ................... $1.00
Sunny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 
3 Star California Brandy, butelis........................75
Old Taylor Whiskey, butelis ............................... 69
California Port, galionas .......................................95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00 

Whiskey, Brandy ir Rum, galionas $1.50, $2.00,
$2.50,' $3.00 ir augščiau.

Taipgi turime visokių Kummel, Orange, Ro
sen, Apricot ir kitokių, kurių čia del vietos sto
kos negalima išvardinti.

Atdara dienomis ir vakarais, išimant nedėldie- 
nius. Pirkinius pristatome i visas dalis miesto, 
arba siunčiame i visas Suvienytas Valstijas.

Sekančios karų linijos siekia musų storą:' Hal
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve 
Trjs duris į vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

Jei esąte Krautuvninku 
tai jus galite vartoti Burroughs skaitliuoja- 
mų mašinų tiesiog ant stalo, ant kurio jus su
vyruojate tavorų. Teisybę sakant, šimtai 
pirklių įvairiuose bizniuose vartoja šių maši
nų kaip sykis tokiuo budu. Klerkai suskait- 
liuoja pinigus ir parduotųjų daiktų kainas 
(čienias) ant Burroughs mašinų; ir kiekvie
nam gatavais pinigais mokančiam kostumie- 
riui yra išduodama poperėlė, kuri parodo 
kiekvienų pirktų daiktų ir visų pirkinių kai
nų.

Nėra jokio pavojaus, kad bus perrokuo- 
ta arba nedarokuota, nes Burroughs mašina 
negali padaryti klaidos.

Patelefonuok arba parašyk musų ofisui 
(adresas žemiaus paduotas) ir susitark delei 
veltaus (neapmokamo) parodymo.

BURROUGHS ADDING MACHINE COMPANY 
D. F. Gillen, Dist. Mgr.

Marquette Building, 
Chicago, Ill.

STYLIUS
301

Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo
- p-f Tukst;_ėia tapo sveikais,

žmonės ologiausiame sveika- 
Mil tos padėjime, kentėdami ru-

‘\^ inatizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo 
Jiems, kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują, išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. H iV *‘Bl *M

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate.

Prekė $1.00 už butelį. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

DR. S. A. RICHMOND CO.
3247 So. Morgan St.. Chicago, Ill.

9

a

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 So. Morgan SI. kerte 32 ros, Chicago 
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiški 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare. 
Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klcsose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School o? Language*

Kiti nepaprasti brangumynai po $10 ir $25

ANDERSON & DREW CO
Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
3023-7 92nd Street, South Chicago

1741 W. 47th Street : : Chicago, "b.
731 W. 18th Street Skaitykite “Kataliką

3
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A CASE OF GOOD JUDGMENTChicagos Žinios.

CHICAGO, ILL.

aplink ],- 
Reprezen- 
300 high

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, šviną kalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

kaip 
penki 
dviem

imsi-

Reikalingas: — Kolektorius ir agen
tas del Cicero. Turi būti čia gimęs 
lietuvis ir mokėti lenkų kalbą. $15 Į 
savaitę ir commission. Turi duoti 
5 metų gryną liudijimą pirmesnio dar
bo. Atsišaukite

Room 8, Mount Vernon Building, 
Crawford ave. ir Madison gat.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parduodu savo didelį saliuną. Vie

ta yra gera ir toj vietoj biznis yra 
išdirbtas per 15 metų. Priežastis 
pardavimo — aš turiu kitą biznį. 
Atsišaukite po num.:
3001 So. Halsted str., Chicago, Ill. 

St. Dowidaitis.

vaikinu 
vaikinai 
pasmer- 
8 metus

Galą gale tei-

PAIEŠKOJIMAS.
Reikalaujame 2-jų gerų vaikų ant 

Town of Lake del pardavinėjimo pa
vieniais numeriais LD. “Kataliko.” 
Vaikai liuosu laiku gali gerai uždir
bti, netrukdydami savo mokslo lai
ko. Atsišaukite į LD. “Kataliki“ 
generališką agenutrą, 4629 So. Pauli
na str., J. J. Palekas.

Didelis Iškilmingas Balius!
Simano Daukanto Teatrališko Jaunuomenės kliubo, kuris atsibus su
imtoje, lapkričio (Nov.) 20 d., 1915 m., M. Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 Place, Chicago, Ill.. Pradžia 7:30 vai. vakare, įžanga 25c.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, kaip jaunus, taip ir se
nus, be skirtumo, atsilankyti ant musų iškilmingo baliaus, nes visi 
galėsite linksmai vakarą praleisti ir smagiai pasišokti; šis balius bus 
su įvairiais pamarginimais, kaip grand march, vestuvių šokiais ir
sniego bolėmis, prie geros muzikos — visiems žinoma brolių Sar- 
palių orkestrą. Kviečia KOMITETAS.

I

Reikalingas vyras prie duonos kepi
mo. Gera užmokestis. Darbas ant 
visados. Atsišaukite šiuo adresu: 
11749 Michigan ave., Kensington, Ill.

Reikalingas geras vargonininkas, ga
lintis vesti bažnytinį chorą ant 4 bal
sų ir tautiškas dainas. Vieta gera. 
Alga atsakanti. Atsišaukite į LD. 
* ‘ Kataliko ’ ’ administraciją.

E v

§ CARR BROS. WRECKING CO 
i 3003-3039 S. HALSTED ST.

W* <

Zasis

MAJORAS NIEKO NE
DARO Iš STRAIKO. 
Vakar rubsiuvių streiki

ninkų reikalu pas majorą 
atsilankė Miss Jane Ad- 
dams ir kiti streikininkų 
užtarėjai. Jie perstatė ma
jorui blogą, rubsiuvių padė
jimą ir prašė jo, kad jis šin 
straikan įsimaišytu ir pri
verstu fabrikantus taikin- 
ties, visą nesutikimo reika
lą pavesti arbitracijos ko
misijai.

Majorui buvo priminta, 
kad panašu rubsiuvių strei
ką, gana pasakyti, kad dar 
didesnį, New Yorke pagel
bėjo užbaigti miesto majo
ras Mitchel.

Majorui nurodyta, kad 
tūkstančiai nepilnamečiu 
merginu tose įstaigose pus
dykiai dirba, nuo persnn- 
kaus darbo vysta ir be laiko 
skiriasi su šiuo pasauliu. 
Todėl majorui butu pravar
tu tau reikalai! įsimaišyti 
ir padaryti ką gero ne tik 
pat i em s st raikuo j auti em s

> darbininkams, bet ir visuo
menei.

Daug išklota argumentu, 
ūžta rau j ančių darbininkus.

Majoras išklausęs tų vi
su nusiskundimų* ir argu
mentu, ant galo pasakė, kad 
jis šių straikan nesimaišy- 
siąs ir neturįs jokio reika
lo jin maišyties. Tam tik
slui esanti išrinkta valsti
jos arbitracijinė komisija. 
Taigi tegu ji tuo dalyku 
rūpinasi. Gi jis neturįs nei 
reikalo, nei noro abieju pu- 

. šių taikinti. '
Tai paskutinis buvo ape

liavimas į majorą šio strei
ko reikale. Visos pastan
gos nuėjo niekais. Dabar 
nežinia, kaip su tuo strei
ku toliau klosis. Aišku, 
fabrikantai majoro stoviu 
patenkinti.

JONAS ALEKSAN
DRAVIČIUS.

Šiandie ryte mirė plačiai 
Chicagos lietuviams žino
mas a. a. Jonas Aleksan
dravičius. Pastaraisiais lai
kais velionis dirbo Tanane- 
vicz Publishing Company 
ofise, kur buvo manadže- 
riaus asistentu.

JUOKAI PASIBAIGĖ 
AŠAROMIS.

Visi atsimename, 
pirm kokio mėnesio 
jauni vyrukai su 
merginom Chicago]
samdė automobilių ir pa
sileido po miestą važinėties. 
Kuomet automobili aus šo
feris pagal reguleminą pa
reikalavo užmokėti, tada 
vaikinai su merginomis šo
ferį apmušė, paėmė iš jo 
dar kiek pinigų ir patįs vie
ni leidosi galvatrūkčiais va
žiuoti. Jie nuvažiavo į Ga
ry, Ind., ir ten pakelinį vi
sokių jeibių pridirbo. Kuo
met tenaitinė policija juos 
ėmė vyties, jie padegė au
tomobilių ir mėgino trau
kiniu pabėgti. Tečiau trau
kinis nestojo ir policija su
ėmė tris vaikinus ir dvi 
mergini. Du vaikinu buvo 
pabėgusiu, bet paskui po
licija juodu suėmė.

Viena merginų iš Chica
go buvo Agnes McGrath. 
Kuomet ji buvo areštuota, 
ji į tai nei domos neatkrei
pė. Girdi, ji nieko iš to ne
daranti, bile gerus laikus 
turėjus.

Vakar Crown Point, In
diana, tos visos partijos at
sibuvo byla. Du 
išteisinta, gi trįs 
ir abidvi merginos 
kta kiekvienas po 
kalėjimam

LD. “KATALIKAS,” lapkr. M

sėjas raudojančiom mer
ginom nusileido. Jas pa- 
liuosavo nuo kalėjimo ir 
padavė Chicagos policijos 
priežiūrai; o trįs vaikinai 
nugabenta kalėjimam

Taip tai juokai pasibai
gė ašaromsi.

Regis, dabar Miss Mc
Grath nesakys niekad, kad 
ij iš to nieko nedaranti.

Merginos atiduotos prie
žiūrai: Agnes McGrath ir 
Sadie Murray; kalėjimai! 
po 8 metus uždaryta: John 
Twohig, James Conroy ir 
Tony Constantino; išteisin
ta: Joseph Dunn ir John 
Moran.

MOKYTOJŲ KONFE
RENCIJA.

Šiandie Urbana, Ill. pra
sidėjo Illinois valstijos aug- 
štesnių viešųjų mokyklą 
mokytoju metinė konferen
cija. Suvažiavę 
000 mokytoju, 
tuojama suvirs 
schoolių.

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLEES
Nuo SO metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c, buteliukas visose aptiekoso arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York, N. Y

Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

Phone Before Eleven 
beer Delivered Before Seven

John G. Capers
Žymus Washingtone Advokatas, būvąs komi- 
sionierium "Internal Revenue”, taip sako:

“Kaip aš buvau komisionierium “Internal 
Revenue po prez. Roosevelto ir Tafto admi- 
nistracia, aš turėjau daug susinešimų su ta
baku. Renkant milionus dolerių už tax’us 
aš pasipažinau su visu bizniu. Tuxedo aš 
už pripažįstu už geriausį tabaką. Rukau ji 
pats ir randu jį užganėdinančiu, švelnum 
liežiuvį ir gerklę neperštinčiū.”

‘Geriausis T abakas 
ką Padirbtas”
P-nas rūkytojau, tai yra priro- 

dyas nuo autriteto, jog Tuxedo yra 
geriausias rūkymas už visus. Ta
bakas, kurį garsus Internal Revenue Commissioner pasiskiria sau rū
kyt, nes yra geriausias tabakas, ką tik padirbtas.

Ir atsiminkit šitą vyrai: — jog išsiskiriant Tuxedo iš daugumos, 
yra faktas, jog valdžia surenka į metus $100,000,000 už muitą nuo 
tabako.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Bitas specialia KUPONAS vertas 11^ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
St Premium Dopt. 490 Broome St., New V^rk. N. T.

(Vertė kupono gera iki 31 ,d. kovo,1916).

ANTANAS PETROKAS
Antradienyje, lapkričio (Nov.) 16 d., 1915 m., 6 vai. 

| vakare “Englewood” ligoninėj mirė a.a. Antanas Petro- 
Į kas, plačiai žinomas biznierius ant Town of Lake. Ve

lionis paėjo iš Kauno gub., Raseinių apskričio, Pašilės pa
rapijos. Amerikoj išgyveno su viršum 17 metą. Buvo 
nariu 8-nią pašelpinią .draugiją, ir keliose iš ją per ke
lis metus buvo vyriausybės nariu, taipgi daug yra pasi
darbavęs del dr-ją gerovės. Velionis buvo malonaus bu
do; paliko dideliame nuliudime moterį Petronėlę, tris 
jaunus kūdikius, brolį, seserį ir švogerį.

Laidotuvės atsibus subatoj, lapkričio 20 d., 8:30 vai. 
iš ryto, bus paimtas su didele iškilme iš savo namą, po 
numer. 4328 So. Hermitage ave. į šv. Kryžiaus bažnyčią 
ir po visą pamaldą bus taipgi iškilmingai palydėtas į šv. 
Kazimiero kapines, kur bus amžinai paladotas.

Širdingai kviečiame visus gimines ir pažįstamus imti 
dalyvumą velionies ladotuvėse, taipgi širdingai kviečiame 
draugijas, kurią buvo nariu, kad visi nariai pagal savo 
išgalėjimą skaitlingai galėtą susirinkti prie paskutino pa
tarnavimo. Už prielankumą visiems iškalno tariame šir
dingą ačiū. Pasiliekame nuliūdę:

Petronėlė Petrokienė, moteris, 
Tamošius Petrokas, brolis, 
Joanna Letukienė, sesuo, 
Juozapas Letukas, švogeris.

.j
Jus pypkė bus saldi ir licžiuvis stip

rus, jaigu rukysit Tuxedo. Tuxedo ne
gali kąsti arba pūslėti. Tas viskas iš
vengiama per “Tuxedo Proess” — ori
ginališkas procesas, kurį ir kiti bando 
padirbti kaip mes.

Bandykit Tuxedo per savaitę, o ži- 
nosit, delko p-nas Capers ir tūkstančiai 
kitų garsių rūkytojų sako, jog tai “go
riausias tabakas.”
JUS GALITE PIRKTI TUXEDO VISUR
Parankiuose maišeliuo-R Garsioj žalioj blekinej</\ 
se suvyniota dregnojezW su auksinėm raidėm 1IIP 
poperoje viduryje . . tinkanti kišeniuje .
Blekes puoduose 40c ir 80c Stiklo puoduose 50cirPOcj 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY I

Kalakutas
arba

Kas pirks siutą arba o- 
verkotą nuo $10 arba aukš
čiau. Nepamirškit kad vie
ną sikj į metus suteikame 
puikias dovanos del savo 
iostumenų.

CHICAGO CLOTHING CO
1922-26 So. Hoisted St., Chicago, III
Krautuvė atdara kas vakaras lig 9 vai. iki dekavonės dienos
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