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ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

šiandie išdalies debesiuota; 
vakare laukiama temperatū
ros pakilimo; rytoj nepasto
vus oras.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 31, žemiausia 25 laip
sniai.

Saulė teka 6:58. leidžiasi 
4:20.

Mėnuo teka 12:47 nakčia.

METAI XVII (Vol. XVII)

“Tėvyne”
‘807 AV. 30th st. _ — —

Naujas Chicagos Arcivyskupas
Vokiečiai su Bulgarais 
gaminasi prieš Rusus

_ *

Rumunija stosian
ti Rusų pusėj?

Prieštaraujančios žinios apie 
Monastirio likimą

Graikija talkininkams nusileidžianti
BULGARAI UŽĖMĘ 'yra kalta apskritą 100 mili

jonų dolerių.
Nelaimė bus Bulgarijai, 

kuomet jai prisieis pasida
lyti su Vokietija likimu, 
kokį teutonams rengia tal
kininkai.

MONASTIRĮ.
Roma, lapkričio 29. — 

Laikraštis Tribūna iš Salo
nikų apturėjęs žinią, kad 
serbai ir franeuzai Monas- 
tirį gražumu apleidę ir tuo- 
jaus tą miestą bulgarai už
ėmę.

VOKIEČIAI GAMINASI 
PRIEŠ RUSUS.

Londonas, lapkričio 30.— 
Iš Bueharesto į Times pra- 
šama, kad visa Bulgarija 
priruošiama apsiginimui 
prieš rusus. Kadangi už 
dienos-kitos rusai gali pasi
rodyti Bulgarijos pasie
nyj ir palties ant savo ne
dėkingos priešininkės, todėl 
vokiečiai, kaipo “geniališ-

* kęsui,” paėmė savo žiny- 
bon visus Bulgarijos pasie
nius ir visą apsiginimo di- 
rektivą.

Į Rumunijos pasieni vo
kiečiu karuomenė gabena
ma iš Serbijos fronto. Į 
tą pasienį be to traukiama 
bulgaru karuomenės dalis 
ir turkai. Iš Austrijos Du
nojumi gabenama amunici
ja ir sunkioji artilerija. Vo
kiečiai pageidaują, idant 
rusai juos ten atrastu tikrai 
pasirengusiais.

Iš tikini šaltiniu sužino
ma, kad bulgarai šiam kare 
turinti didelius nuostolius. 
Žuvę ligšiol 50,000 bulga
rų, daugiausia nuo serbų 
durtuvų. Su kareiviais žu
vę ir daug augštesnių ofi- 
cierių. Tarp kritusių esąs 

✓ bulgarų pasiuntinio Wa
shingtone sunns ir garsus

* insurgentų vadas Černopov.
* Bulgarija iš Vokietijos 

pasiskolinusi dar $50,000,- 
000, kuinuos vokiečiai buvo 
jai pažadėję. Kadangi pir
miau tiek pat apturėta, tai 
dabar Bulgarija Vokietijai

SERBIJA BEVEIK 
ĮGALĖTA.

Londonas, lapkričio 30.— 
Iš Salonikų i Times prane
šama :

Bulgarai buvo užpuolę 
anglų pozicijas palei Valan- 
dovo, bet buvo atmušti.

Franeuzai panešė dide
lius nuostolius susirėmime 
su bulgarais tarp Krivolak 
ir Rajek.

Išnaujo prasidėjo smar
kus susirėmimai už Krushe- 
vo, kurį serbai iš bulgarų 
buvo atsiėmę. Bulgarai 
ten sau susilaukę daugiau 
pagelbos ir išnaujo puolėsi 
ant serbų ginančių tą mie
stelį.

Daily Mail koresponden
tas iš Odessos praneša, kad 
Turkijos karo ministeris 
Enver-paša ir vokiečių ge
neral io štabo viršininkas 
von Falkenhayn suvažiavę 
konferencijon mieste Orso- 
va, palei Dunojų. Konfe
rencijoje apkalbama toli
mesnis teutonų ir turkų vei
kimas prieš talkininkus 
Balkanuose. O juk yra ži
noma, kad talkininkai ten 
nemano teutonams nusilei
sti.

Kadangi Serbija jau kuo
ne visai teutonų ir bulgarų 
pavergta, tatai fieldmarša- 
las von Mackensen austrų 
ir vokiečių didžiules armi
jas iš šiaurinės Serbijos 
stumia link Rumunijos pa
sienio, Bulgarijoje. Ar 
kartais tos armijos neuž- 

jpuls Rumunijos, jei toji ga
lutinai su rusais susitaikys
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Graikijos karalius Konstantinas ir buvęs premjeras 
Venizelos. Seniau juodu buvo artimiausi draugai, bet 
dabar kits kito didžiausi priešininkai. Venizelos ka
raliui priešininkas paliko nuo to laiko, kuomet jis pa
reikalavo, kad Graikija stotų karan prieš bulgarus. 
Karaliui tas nepatiko ir Venizelos turėjo atsistatydinti

ir leis per savo teritoriją 
rusams į Bulgariją žygiuo
ti.

Berlyne pagaliau paskel
bta, kad austrai-vokiečiai 
su serbais beveik apsidirbę. 
Likęs mažas sklypelis ne
užimtos Serbijos. Bet tai 
pabaigsianti ten likusi an
traeilė austrų-vokiečių ka
ruomenė su bulgarais. Ser
bų karuomenės kadangi ma
žai likę, o ir toji nesisutvar- 
kius.

Dabar austrai-vokiečiai 
visą savo domą atkreipia į 
rusus ir į Dardanelius.

RUOŠIAMASI
PRIEŠ RUSUS IR 

RUMUNIJĄ.
Londonas, lapkričio 30.— 

Vokiečių karuomenė ir da
lis bulgarų su turkais trau
kiama į vakarinę Bulgari
ją ir Rumunijos pasienį, iš 
kur tikimasi sulaukti rusų 
užpuolimo ant Bulgarijos. 
Teutonai nepasitiki nei Ru
munija, kuri, regis, ims iš
vien su rusais veikti prieš 
bulgarus. Todėl, anot ži
nių iš Bueharesto, vokiečiai 
įsakę visiems civiliams gy
ventojams iš miesto Rušču- 
ko išsikraustyti. Minėtas 
miestas stovi palei Dunojų, 
priešais Rumuniją. Ten 
sueina svarbus geležinke

liai. Spėjama, rusų armija 
nusprendžius pirmiausia 
link to miesto pulties. Kaip 
teutonai, taip ir bulgarai 
dabar užimti tik rusus pa
sitikti.

Iš Salonikų pranešama, 
kad bulgarai Monastirio 
dar neužėmę ir mieste lai
kosi serbų armija. Ji lei
džianti visiems miesto gy
ventojams pasitraukti, gi 
paskui gal ir ji pati be mū
šių pasitrauksianti.

Katchanik perėjimas bul
garams tekęs.

Šiaurinės Serbijos armi
jos traukiasi Albanijos link, 
neatlaikydamos teutonų 
spaudimo.

RUMUNIJA PASIREN
GUS KARAN.

Petrogradas, lapkr. 30.— 
Laikraštis “Rieč” savo ka
ro peržvalgoje tvirtina, kad 
Rumunija jau pasirengus 
karau ir jos staigus pakry
pimas rusų, ty. talkininkų, 
pusėn ne vieną nustebins. 
Rumunija nenorinti ilgiau 
kęsti visokių sau pažemini
mų iš bulgarų ir turkų pu
sės.

— Londonas, lapkr. 30.— 
Švedijos karalienė Viktori
ja per Copenhagen iškelia
vus į Vokietiją.

Serbija šiaukia- 
si S. V. pa

gelbos.
LONDONAS, lapkr. 29.— 

Pažeista ir sunaikinta Ser
bija per angliškus laikraš
čius šaukiasi Amerikos pa
gelbos.

Atsišaukimas pagamintas 
šventiko Vėl Nicolai, teolo
gijos profesoriaus St. Sava 
seminarijoje.

Atsišaukimas skamba:
“Suvienytosios Valstijos 

ir Šiaurinės Amerikos Įstai
gos buvo sutaisiusios pro
testą prieš viešpataujanti 
stovi senoje Europoje. Ser- 

ibija, mažulytė Amerika Eu
ropoje, turėjo sunkų liki
mą delei savo demokrati
nės tendencijos.

“Po 500 metų juodosios 
J

vergijos Serbija pati pasi- 
liuosavo nuo mahometonų 
sultano. Bet dabar krikš
čionis kaizeris, kurs pats 
skelbia Kristaus gailestin
gumą, vaduodamasis tuomi 
nori sutremti ir pavergti tą 
mažą krikščionišką tautelę, 
kuri vos tik pražydėjus lai
svės šviesybe.

“Serbijos liaudis neturi 
neapykantos i Schillerio ir 
Goethe’s žmones, bet stebi
si, kodėl kaizeris prigelbsti 
sultanui jo naikinimo dar
be.

“Serbija ramiai, skau
džiai kovoja ir miršta. Ka
dangi jai grasia badas, ji 
šaukiasi pagelpos. Tiktai 
viena Amerika gali pasiųsti 
duonos ir drabužių išalku- 
siems, peršalusiems ser
bams, kurie dabar skau
džiai nelaimių paliesti už 
savo didvyriškumą.

“Mes šiuomi atsišaukiam 
į “laisvės šalį.”

“Ateikite ir išgelbėkite 
musų žmones vardan žmo
niškumo ir laisvės, gi Die
vas ir historija nepamirš jū
sų to darbo.”

— Amsterdam, lapkr. 30.
— Iš Konstantinopolio pra
nešama, kad Mesopotami
joj turkai sumušę Anglijos 
karuomenę ir su dideliais 
nuostoliais atstūmę atg'al.

— Petrogradas, lapk. 30.
— Visoj Rusijoj paskelbtas 
caro asmeniškas į gyvento
jus atsiliepimas apie už
traukimą naujos vidurinės 
paskolos. Caras skatina 
nesigailėti karo vedimui pi
nigų.

KAIZERIS
AUSTRIJOS 

SOSTINĖJE.

LONDONAS, lapkr. 30. 
— Romos laikraštis Tribū
na sužinojęs, kad Austrija 
skyrium, be Vokietijos, no
rinti taikinties su talkinin
kais.

Londonas, lapkričio 30.— 
Iš Berlyno pusoficialiai 
pranešama, kad Austrijos 
kabineto keli ministerial 
rezignavę.

Berlynas, lapkričio 30. — 
Vakar Vienuoli atkeliavo 
Vokietijos kaizeris. Jis at
lanko seną. Austrijos impe
ratorių Ant geležinkelio 
stoties kaizerį iškilmingai 
pasitiko Austrijos sosto į- 
pėdinis, arcik. Charles 
Francis. Miestas didžiai 
išpuoštas.

RUSAI GENA 
VOKIEČIUS ATGAL.

Petrogradas, lapkr. 30.— 
Rusai oficialiai praneša, 
kad Rygos fronte artileri
ja smarkiai veikianti. 
Šiaurvakaruose nuo Dvins- 
ko rusai vokiečius išmušę 
iš Kazimieriškių ir iš šalę 
gulinčio miško. Be to rusai, 
užėmę vieną Ulukštos prie
miesčių ir dvejas kapines; 
su dalimi apkasų. Visur' 
dažniausia veikia artilerija.

Aplink Pinską rusai taip- 
pat pirmyn pasivarę ir 
jiems ten tekę paimti du 
teutonų generolu, kurių 
vienas esąs divizijos komen
dantas, ir 3 kitus oficierius.

KARALIUS NORĖJĘS 
NUSIŽUDYTI.

Londonas, lapkričio 30.— 
Times vakar atspausdino 
depešą iš Milano, kurioj 
tvirtinama, kad serbų kara
lius Petras jau kelis kartus 
buvęs mėginęs nusižudyti, 
bet visuomet buvęs laiku 
apsaugotas. Jis baisiai su
sirūpinęs savo šalies nete
kimu ir savo karuomenės 
pra gai štin gurnu. Ka rali us 
niekur negalįs išbūti, jis no
rįs nuolat rasties su savo 
kareiviais apkasuose, mu
šiu lauke.

Bet gi ir padėjimas Ser
bijos ne bi koks.

Visi valstybės archivai, 
kad netektų priešininkams, 
liko sudeginti. Svarbiau
sieji šimtmečių tautos gy
vavimo dokumentai žuvo.

Garsus serbų novelistas, 
Milan Uskovitch, Pristinoj 
nusižudęs. Jis nusprendęs 
verčiau nusižudyti, negu 
patekti bulgarų ar vokiečiu 
vergijon.

J ___ „

Vakar vakare šv. Tėvo 
pasiuntinystė Washingtone 
paskelbė, kad busimoji po- 
pežiaus konsistorija Chica
gos nauju arei vyskupu pa- 
skirsianti Brooklyno diece
zijos auxiliari vyskupą. Jo 
Malonybę George Williama 
Mundelein. Konsistorija 
atsibusianti dar pirm Ka
lėdų.

Vakar apie tai popežiaus 
delegatas Washingtone, ar- 
civysk. Bonzano, sekančią 
telegramą pasiuntė Chica
gos archidiocezijos adminis
tratoriui. Mgr. M. J. Fitz
simmons:

“Sekančio j konsistorijoj 
šv. Tėvas vyskupą Munde
lein paskirs Chicagos arci- 
vyskupu.” t

Toji žinia visą šios pro
vincijos dvasiški ją labai nu
stebino, kadangi buvo tikė
tasi, jogei i arei vyskupus 
pateksiąs bile vienas Chi
cagos provincijos vyskupų.

Vyskupas MundeleinraF? 
46 metus amžiaus. Tai bus 
jauniausias arcivyskupas 
visose Suv. Valstijose. Jis 
yra gimęs Brooklyne. Teo
logijos mokinęsis Romoj. 
Vyskupu palikęs 1909 me
tais. Paeinąs iš vokiečių 
tėvų.

Mgr. Francis C. Kelley. 
Catholic Church Extension 
dr-j os pirmininkas, sako, 
jogei jis asmeniškai pažįs
tąs vyskupą Mundelein. 
Tai esąs labai energingas 
vyras. Jis plačiai pagarsė
jęs Brooklyne savo veiklu
mu.

Kiek žinoma, naujas ar
civyskupas arti susipažinęs 
ir su lietuvių gyvenimu ir 
stoviu.

Arcivyskupas-elektas esąs 
didis mylėtojas puošnių 
bažnyčių. Sakoma, jis Chi- 
cagoj išstatysiąs gražiausią 
Amerikoj katedrą.

JUODUKAS CAMPBELL 
BUS PAKARTAS.

Joliet, Ill., lapkričio 30.— 
Vakar čionai pasibaigė by
la nigerio “Chicken Joe” 
Campbell, vietos valstijinio 
kalėjimo kalinio, kuris at
rastas kaltu nužudyme bu
vusio kalėjimo viršininko 
Allen žmonos. Vakar pri
siekusiųjų teisėjų suolas ni- 
gerį atrado kaltu žmogžu
dystėje ir už tai jam bus at
lyginta kartuvėmis. Camp
bell kalėjimai! buvo užda
rytas už galvažudybę nuo 
vienerių metų ligi gyvos 
galvos. Ten jis paskui bu
vo nuskirtas kalėjimo vir
šininkui patarnautoju, nes 
išrodė ištikimu, ir pasitai
kius progai nužudė Mrs. 
Allen.

1
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Naujas Laikraštis.
Tuo nauju laikraščiu yra 

savaitraštis “Santaika,” iš
leidžiamas kas penktadie
nis Clevelande, Ohio. Lei
džiąs p. P. Szukys (2120 St. 
Clair avė.).

1 ‘ Santaikos ’ ’ pavyzdinis 
numeris yra keturių pusla
pių, ant kiekvieno po še
šias paprastas skiltis (13 
emsų).

Kam “Santaika” leidžia
mas, tai pasakyta redakto- 

4»nMPįžanginiain straipsnyj 
vardu “Pradedant darbų.” 
Straipsnio pradžioje sako
ma :

“Pradžia trukdo darbą, 
patarlė sako. Ir išties, pra
džia bent-kokio darbo vi
suomet esti sunki. Tasai 
sunkumas priguli, žinoma, 
nuo svarbumo: juo svarbes
nės rūšies darbas, juo sun
kesnė yra jojo pradžia. 
Mes, kurie augome Lietu
voj, gerai pamename, kaip 
sunku buvo varyti pirmą
ją vagų arba traukti dalgiu 
pirmąjį kirtį. Mergaitės 
gal dar taipgi neužmiršo, 
kiek kartų inatušė daužė 
pirštus už nelygiai suverp
tus siūlus arba už audime 
padarytus ožius. Bet pana
šių darbų pradžia, tai tik 
mažmožis, sulyginus su te
kino darbu, kaip išledimas 
laikraščio. Čia mes patik
sime legionus įvairiausių 
nuomonių žmonių; gausim 
šimtus visokeriopų klausi
mų; reikės išrišti daugybę 
užduočių politikoje, žodžiu 
sakant, darbo kalnai stovi 
prieš musų akis. Vienok 
tas mus nebaugina. Idea 
šventa bus mums už neper
galimą vadovą. Nelemtas 
musų tėvynės likimas šau
kia mus prie darbo.

Toliau sakoma:
“Tiesa, ne visi tie laik

raščiai esti naudingi. Tą 
parodo jų gyvenimas. Vie
ni tik ką spėja pasirodyti, 
ir jau vėl pradingsta; kiti 
ištesi mėnesį, metus ir tą
syk miršta; o dar kiti lai
kosi net ir keletą metų, bet 
paskui, pasijutę, jog ne sa
vo vietoj, užmerkia akis. 
Dar aiškesnė priežastis to 
trumpo egzistavimo yra ta,

jog leidėjams ir redakto
riams panašių laikraščių 
stoksta atsakančio prie taip 
svarbaus darbo prisirengi
mo, stoksta pažinimo musų 
žmonių psychologijos, kas 
neprileidžia jiems atsakan
čiai patarnauti. Vieton 
prisitraukti kuodaugiausiai 
skaitytojų, jie kišdami no
sis į nesavus reikalus, suke
lia prieš save armijas prie
šų. Jų tikslas ne apšvieta, 
sukėlimas prakilnesnių i- 
deų musų žmonelių tarpe, 
bet tušti besikoliojimai, 
pjudynės, vienas kito besi- 
kandžiojimai ir aklas bėgi
mas paskui tų rundinąjį do
lerį. Stoka rimtumo, ener
gijos, broliškos meilės ir 
tyro mokslo.”

Iš tų žodžių galima nu
manyti, kad “Santaika” 
išleidžiamas ne mirti po 
kiek laiko, bet ilgus, ilgus 
metus gyventi ir darbuoties 

svietai, prakilnių ideų 
•p lietuvių platinimui ir 
i gražu ne dolerių rinki-

Jei jau “Santaikos” tok
sai prakilnus uždavinis, rei
kia tokiam laikraščiui ir 
palinkėti kuogeriausiojo 
pasisekimo ir tarp lietuvių 
prasiplatinimo.

Deja, tik tie prakilnus 
pažadėjimai kartais ne iš 
pačių leidėjų noro negali 
būti pildytini arba išpildo
mi. Visi laikraščiai pra
džioje guldomi ant apšvie
tos, prakilnumo, bet paskui 
visa tai niekais nueina.

Bet “Santaikos” pažadė
jimams mes tikime. Tiki
me kadir todėl, jog jis bus 
leidžiamas katalikiškoj e- 
tautiškoje dvasioje. Gi tas 
daug ką lietuviams reiškia. 
Todėl ir velijame pasiseki
mo.

Vokiečiai remdavo 
Huertą.

New Yorko federaliam 
teisme vedama kelių vokie
čiai suokalbininkų-šnipų by
la. Jie kaltinami už šios 
šalies neutralybės peržen
gimą, už kurstymus ir pro
vokacijas, idant šių šalį į- 
velti europiniu karan.

Bylos metu paaiškėjo, 
kad Vokietijos valdžia pi- 
nigiškai rėmusi buvusį Me
ksiko diktatorių V. Huer
tą, kad šis naują revoliuci
ją Meksike sukeltų. Jei 
tasai tikslas butų buvęs vo
kiečių atsiektas, ty. jei Hu
erta Meksike butų sukėlęs 
naują revoliuciją, tuomet 
Suv. Valstijos butų buvu
sios įveltos karan, o tuo
met, žinoma, Europos tal
kininkai iš Amerikos nebū
tų gavę nei ginklų, nei a- 
municijos, nes tai visa bu
tų buvę reikalinga turėti 
savajai šaliai. Vokietijai 
tuomet butų palengvėję. 
Nes kuomet talkininkai ne
turėtų pakaktinai ginklų ir 
amunicijos, vokiečiams bu
tų lengva į visas puses ne
sulaikomai briauties.

Visos tų vokiečių val
džios pienų smulkmenos su
sekta dokumentuose, pope
liuose, kokie atrasti pas 
Huertą jį areštuojant, kuo
met jis savam laike buvo 
mėginęs pasprųsti Meksi
kai! ir ten sulyg tų pienų 
pasielgti. Iš dokumentų 
patirta, kad Vokietija tam

ikslui ir pinigų nesigailė
jus. Buvus paskyrus net 
70 milijonų dolerių, iš ku
rių 10 milijonų jau buvo su
naudota. Taippat patirta, 
<ad tame suokalbyj svar
iausiuoju iš vokiečių pusės 
veikėju buvęs nekoksai mi
lijonierius Franz Rintelen, 
kuris į Suv. Valstijas atke
liavęs tuo pačiu laiku, kuo
met Huerta pribuvęs iš 
Barcelonos, Hispanijoj. Hu
erta išpradžių buvo apsi
stojęs New Yorke ir ten jis 
su vokiečių valdžios agen
tais taisęs suokalbius — pa
gimdyti naujų revoliucijų 
Meksike ir kuoaštriausiai 
pasistatyti prieš Suv. Val
stijas.

Pagaliau susekta, kad 
vienas vokiečių ambasados 
Washington© valdininkas 
tame suokalbyj irgi daug 
veikęs. Jis šioj šalyj su- 
pirkinėjęs ginklus ir juos 
slapta siuntęs į Meksiku, 
be to per savo agentus ga
minęs ten Huertai šalinin
kus.

Lietuviai
Amerikoj.

VAKARIENE;
NEUŽBAIGTAS 

PASILINKSMI
NIMAS.

Worcestr, Mass. Lapkr. 
21 dienų vietinė SLA. kuo
pa surengė vakarienę. Pel
nas nuo jos paskirta nau
dai nukentėjusių del karo 
lietuvių.

Žmonių buvo susirinkę 
gražus būrelis, buvo ir sve
čių; kiekvienas gavo šį-tų 
pratarti. Vienas labai ma
loniai padainavo ir viena 
maža mergaitė, narė SLA., 
gražiai padeklemavo. Iš- 
tikro, programas buvo labai 
dailus ir vadovams šitos 
kuopos reikia ištarti nuo
širdų ačiū už tokį puikų pa
rengimų.

Po vakarienei prasidėjo 
įvairios žaismės. Visi su 
pamėgimu judėjo ligi 8 vai. 
vakaro. Minėtoje valando
je visi turėjo nurimti, nes 
susirinko socialistų choras 
ir pradėjo praktikų. Vieni- 
neturėdami ką veikti, iš
vaikščiojo, kiti pasiliko pa
siklausyti, kaip mokinasi 
dainuoti.

Toks pasielgimas truputį 
keistas. Juk dainų repeti
cijas galima buvo atidėti 
kitam vakarui ir neatimti 
susirinkusiems salės, kada 
buvo patėmyta, jog čia gra
žus pasilinksminimas. Iš
rodo, kad Worcesteryje yra 
žmonių, kurie su kitais nesi
skaito ir negerbia, o žiuri 
vien savo ypatiškų dalykų.

Svečias.

KAUKINIS BALIUS.

Visi tie dokumentai bus 
inteikti teismui, kuriam 
bus nagrinėjama byla prieš 
Huertų. Toji byla veikiai 
atsibusianti San Antonio, 
Texas’e.

Vokiečiai, lyginai kaip ir 
žydai, visur ir visados vo
kiečiais pasilieka.

Ne visur tečiau jiems pa
siseka tikslas atsiekti. -

Pakakliniai darbo.
Pučia vėjas iš rytų. Die

na giedri. So. Chicagos gy
ventojas, žiūrėdamas į va
karus, nemato nei mažiau
sio debesėlio, kuris priešais 
jo akims užklotų skaisčių
jų padangę. Šypsosi, nes 
pati viena giedra jį sura-
mina. Nusisuka jis į ry
tus, šypsojimas palengva 
nyksta. Bet tiktai trum
pam momentui. Nes prisi
mena, kad tie tiršti durnai, 
iš fabrikų kaminų besiver
žianti, norints nepadabina 
gamtos ir apylinkės, bet yra 
aiškiu prirodymu, jogei 
darbininkai turi darbą ir 
geresnius laikus, kad nauji 
pinigai po apylinkę išnaujo 
kursuoja, kad ilgai laukia
mieji gerieji laikai pagaliau 
ir tą miesto dalį pasiekė.

Ilgas laikas, po krizini 
1907 metais, visokie gandai 
buvo pasklydę apie Illinois 
Steel Company fabrikus. 
Visur visaip buvo kalbama. 
Pasakota, kad paminėta 
kompanija savo fabrikus 
apleidžianti, kadangi jai 
perdaug lėšuotų juos sulyg 
naujų reikalavimų pertai
syti. Kiek tuose ganduose 
buvo teisybės, galima numa
nyti iš fakto, jogei nesenai 
tos korporacijos direktoriai 
paskyrė pusketvirto mili
jono dolerių nupirkti nau
joms mašinoms del Illinois 
Steel Co. So. Chicago.

Taippat pirm kokių metų 
kuždėtasi, jogei lokalės 
plieno dirbtuvės turėsian
čios būti per porą metų už
darytos delei užsakymų sto
kos. Visi darbininkai tu
rėję netekti darbo. Gi šian
die lokalės plieno dirbtuvės
— Illinois Steel Company
— turi tiek užsakymų, kad 
dirbama jose dienomis ir 
naktimis ir tai dar nespėja
ma užsakymus ant paskir
to laiko atlikti. Gi nauji

Kiek pasaulyje 
katalikų?

“Allgemeine Missionszeit- 
schrift” paduoda indomias 
skaitlines kas link katalikų 
dauginimosi.

Sulyg minėto laikraščio 
skaitlinių — Europoje 1905 
metais katalikų buvo 180 
milijonų, 1915 m. — 192 
milijonu. Amerikoje 1905 
m. buvo 70 milijenų, o 1915 
m. — 90 milijonų. Visame 
likusiame pasaulyje: Azijo
je, Afrikoje ir Australijoje 
1905 metais katalikų buvo 
12 milijonų, 1915 m. — 15 
milijonų

Tikrumas privestų skait
linių nėra patikrintas, nes 
siaučiant dabartiniam di
džiajam karui šiuosmet ne
galima buvo pravesti nuo
seklios statistikos. Abelnai, 
1915 metais katalikų skait
linė priduodama 297 mili
jonai (1905 metais buvo 
priskaitoma 262 milijonu) 
reinianties ant kasmetinio 
prieauglio. Tokiuo budu 
per 10 metų katalikų skait
lius visame pasaulyje už
augo 35 tūkstančiais.

Europoje per 10 metų 
žmonių skaičius pakilo 50 
milijonų. 12 milijonų iš 

tos skaitlinės priklauso ka
talikams, o likusieji 38 mi
lijonai — įvairioms kitoms 
tikyboms

Indomios skaitlinės pa
duota iš praeities.

1895 met. iš 381 milijono 
Europos gyventojų — kata
likų butą 176 milijonai, e- 
vangelikų — 92 milijonu, 
pravoslavų — 65 milijonai, 
žydų, mahometonų ir kito
kių — 16 milijonų.

Amerikoje ' katalikystė 
sparčiausiai auga. Per de
šimts metų pakilo 20 mil. 

Cleveland, Ohio. Lapkri
čio 25 dieną dr-ja DLKV. 
po globa š^*'" Povylo, šau
liai ir rateliai, surengė kan
kinį balių.

Žmonių atsilankė labai 
daug; skaitlingai pribuvo 
svečių iš kitų artimų mie
steli]. Maskuotos publikos 
buvo neperdaugiausia, bet 
visi buvo įvairiai ir gudriai 
apsitaisę. Apdovanota net 
10 asmenų. Dovanos buvo 
puikios ir visi jomis pa
tenkinti.

Tvarka buvo pavyzdinga. 
Labai gražiai užsilaikė ne 
tik lietuviai, bet ir svetim
taučiai. Linksmumo buvo 
daug. Jaunimas prisišoko 
ligi pat ausų. Muzika gro
jo LT. Beno, vadovaujant 
p. K. B. Garbė komitetui, 
kuris taip gražiai rūpinosi 
vesti tvarką. Ten buvęs.

TEISME.
Teisėjas: — Aš tikiuosi, 

kaltinamasai, jog mudu 
daugiaus čion nesusitiksim.

Tik-ką išteisintas kalti
ninkas: — Ar Tamsta, po
nas teisėjau, meti tarnystę?

užsakymai iš visų pusių 
nuolat plaukia. Pirm vie- 
nerių metų dirbtuvėse dir
bo aplink 3,500 darbininkų, 
gi dabar aplink 8,000.

Tatai ir nenuostabu, kad 
So. Chicago gyventojas šyp
sosi, pamatęs besiveržian
čius iš augštų kaminų tirš
tus durnus. Nes tie durnai 
reiškia gerbūvį, ne kitką.

X.

Iš darbo srities.
Keletas dienų atgal New 

Yorke atsibuvo pramoni
ninkų susivienijimo konfe
renciją, kurioje buvo at
stovaujami 1,500 fabrikan
tų. Plačiausiai buvo apkal
bėtas darbininkų klausi
mas, nes pradedama many
ti,. kad po europinio karo 
atsirasianti didelė stoka 
darbo rankų, užtat buvo ta
riamasi, kaip išrasti būdas, 
idant nenusilpninti savo 
pramonės.

Mašinistų straikas. Tren- 
tone, N. J., apie. 200 uniji
nių mašinistų išėjo į strai- 
ką. Reikalauja 8 vai. dar
bo dienoje arba 48 vai. į sa
vaitę. Daugiausiai mašini
stų streikuoja sekančių fir
mų: De Laval Machine, 
Turbine Co., William H. 
Thropp Co. ir John E. 
Thropp’s Sons Co.

Vienas streikas užsibai
gė -— kitas prasidėjo. Trįs 
tūkstančiai darbininkų Le
high and Navigation Co. 
firmos Tamaqua, Pa., lapk
ričio 17 dieną sugrįžo prie 
darbo. Tą pačią dieną 2,- 
600 darbininkų “Spring- 
Tunnel,” Nesquehoning” ir 
“No. 10.” kasyklų išėjo 
streikam Straikas kilo dė
lei neteisingi] suspendavi
mų anglekasių.

350,000 darbininkų statys 
reikalavimus. Eina žinios,

kad 350,000 geležinkelių 
tarnautojų Suv. Valstijose 
pareikalausią 8 valandų 
darbo ir užmokesčio, kaip 
už 10 valandų. Šitas sąly
gas maną pravesti nuo 1 ko
vo dienos, 1916 m.

Straikiniai trukšmai. Cle
velande, Ohio, atstiko truk- 
šmas. Theodoro Kundzo 
automobilių dirbtuvės per- 
dėtiniai per eiles pikietuo- 
jančių streikininkų mėgino 
pervežt streiklaužius. Strei
kininkai tai patėmiję pakėlė 
trukšmą. Jie tvirtina, kad 
iš streiklaužių pusės į juos 
iššauta. Policija areštavo 
ir nubaudė 8 streikininkus, 
vengrus, už nepritinkantį 
viešoje vietoje pasielgimą. 
Streiklaužių visai nejudinta 
ir nepatraukta į teismą. 
Laike sumišimų sužeidimų 
ir kitokių užgavimų neat
sitiko. W. Kormendy, ge- 
neralis dirbtuvės manadžie- 
rius sako, kad straikas su
laužytas. Majoras Baker 
veda tardymus, kad ištirti, 
ar teisingi skundai paduoti 
per Louis Loebla (iš paėji
mo vengres), jog iššaukėjas 
streiko buvo gausiai apmo
kėtas iš užrubežio.

Nauja gaminimui kanuo- 
linių šovinių del vokiečių 
dirbtuvė. Gruodžiu 1 die
ną Bridgeport, Conn, bus 
atidaryta dirbtuvė Bridge
port Projectile Co., kuri iš
dirbinės po 75,000 kanuo- 
lėms šovinių į savaitę. Bus 
pavartotos pastangos, idant 
šitą karinę medžiagą galima 
butų pristatyti vokiečiams 
per vieną kurią nors neu
tralių šalių. Lėšas minėtai 
dirbtuvei duoda .nekuria C. 
Heyman, advokatas ir fi- 
nansistas iš New Yorko. Šis 
Heyman Bethlehem Steel 
Co. firmai už įvairias ma
šinerijas ir kitokius reika
lingus aprūpinimus užmo
kėjęs $2,000,000. Ši nauja 
kompanija renka akcionie- 
rius, ypatingai tuos, kurie 
yra prisidėję prie dirbtu
vių, kurios išdirba amunici
ją ir ginklus talkininkams, 
ir prižada jiems dvigubai 
didesnį pasipelnymą. P.

AMERIKOS 
GARLAIVIUS

GAUDO.
Washington, lapkr. 30. — 

Dėdei Šamui prisieis paga
liau daug susipykti su An
glija, kurios karo laivai ant 
jūrių gaudo Suv. Valstijų 
pirklybinius laivus ir tokiu 
budu trukdo šiai šaliai pir- 
klybą su pasauliu. Anglija 
jau net ir protestų nežiū
rinti.

Pastaraisiais laikais val
džia apturėjo oficialę žinią, 
kad Anglijos skraiduolis 
Macedonia užpuolęs Ameri
kos garlaivį Kankakee ir 
jį pavilkęs.

Seniau Anglija yra pavil- 
kus laivu Hocking ir Gene
see.

LORDAS KITCHENER 
PARYŽIUJE.

Paryžius, lapkričio 30. — 
D. Britanijos karo sekreto
rius lordas Kitchener iš I- 
talijos sugrįžo Paryžiun. 
Čia jis atliko konferencijas 
su prezidentu Poincare ir 
karo niinisteriu, gen. Gaili
em.

Iš Atėnų apturima žinia, 
kad Graikija talkininkams 
nusileidžianti ir mėgįsianti 
savo karuomenę nors dali
mis paleisti.

MOKYKLOJE.

Mokytojas: — Jurgaiti! 
Pasakyk man, koksai skir
tumas tarp žaibo ir elektros 
šviesos?

Mokinys: — Už žaibą ne
reikia mokėti pinigų, o už 
elektros šviesą reikia, po
nas mokytojau...

AŠAROS.

Kur bakūžė samanota,
Kurioje gimiau,

Obelis kur augalota, 
Ką sode mačiau?

Kur upeliai platus, sraunus, 
Tekanti smagiai?

Kur tos myslįs mano jau
nos, 

Linksmos kaip drugiai?
Ta bakūžė jau supuvo, 

Obelies jau nėr’,
Ir upeliai jau išdžiuvo — 

Vargas vien tebėr’...
P. Vaičaitis.

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, valkų ir 
visų chroniškų ligų.

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

3358 S. Halsted St., arti 34, Chicago,
33.si.-3T

B----------- --------- -. .. ~ .. .. .. “ i
Tel. Drover 7042. j.

! Dr. C. Z. Vezelis;
LIETl'VYS DENTISTAS

" Valnndos: nuo H i; to iki 9 vak. '
Nedalioms pagal sutarimą. g

■ 4712 So. Ashland Avė. o
B arti 47-tos gatvės. B

■MIIIMnilIHIlIMIUIiaillllMIIIIIHin'IMIMIIIHIHIIIIIIBilIlIiaillllIli

Oleko- Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių. Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, polijikinės 
ekonomijos, pilietystos, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
33*60 Emerald avė., Chicago, Ill.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerta 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 687.

Extra
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
Tananevicz Savings Bank, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager.
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Daugybe intaria- 
miĮ šnipų prade

dama tardyti.
Žinomas vokiečių šnipų 

pėdsakų sekiotojas ameri
konų dienraštis “Providen
ce Journal,” išeinantis Pro
vidence, R. I., pastaruoju 
laiku paduoda J. Goricaro, 
buvusio austrų-vengrų kon- 
sulio apreiškimus. J. Gori- 
cer apreiškia, kad vokiečių 
suokalbininkų veikimas yra 
užtrauktas ant kiekvieno 
Suv. Valstijų miesto ir mie
stelio. Sulyg Goricar liudi
jimo, naikinimui dirbtuvių 
ir abelnai vedimui visos šni
pinėjimo sistemos išleista 
nuo 30,000,000 ligi 40,000,- 
000 dol. Šita šnipų kom
panija turi savo tikslu iš- 
kompanija turi savo tikslu 
šaukti amunicijos ir ginklų 
dirbtuvėse straikus, atlikti 
net tokius darbus, kuris 
priešingi ne tiktai šalies į- 
statymams ir žmonių tei
sėms, bet stačiai pavojingi 
šalies stoviui. Visos pas
tangos dėta vyriausiai tuo 
tikslu, kad tik suturėti 
siuntinėjimą karinės me
džiagos talkininkams—vo
kiečių priešams.

Goricar patvirtina, kad 
austrų konsuliai tarpe dar
bininkų turėję daug geres
ni pasisekimą, negu vokie
čių, užtad pirmieji per Dr. 
Duinbą ir vedė visą propa
gandą. Savo apreiškime 
Goricar intaria suokalbių 
vedime sekančius asmenis: 
konsulį Ernestą Ludwigą 
Clevelande, konsulį Schwe- 
gėlą St. Louise, konsulį 
Hauserą Pittsburge, konsu
lį Grivicio Philadelphijoje, 
konsulį Silvestrą Chicago- 
je, konsulį Prochniką St. 
Paul. Austrų-vokiečių pro
paganda, sulyg Goricar, da- 
sigavo ir į savitarpinės pa- 
šelpos organizacijas, iš ku
rių tie, kurie dirba amuni
cijos ir ginklų dirbtuvėse, 
metami lauk.

Goricar sakosi, jog pats 
prieš penkiolikę metų bu
vęs austrų konsulio tarny
boje; tarp kitų jis buvo au
strų konsuliu San Francis
co, tečiau rezignavo, kaip 
jam buvo įsakyta būti šni
pu ir nuiminėti pienus for
tifikacijų San Franeisce ir 
pakrantėmis Ramiojo van
denyno. Kada jis ant to 
nesutiko, tuoj buvo perkel
tas į Berlyną, o po penkių 
mėnesių austrų valdžia pa
reikalavo išdavimo rapor
to. Manydamas, kad čia 
negeruoju kvepia, jis pabė
gęs Romon, iš ten paskel
bęs rezignaciją ir išvažia
vęs Suv. Valstijosna.

Austrų valdžia drovėda- 
mosi paaiškinti tikrąjį da
lykų stovį kas link perse
kiojimo Goricar, kada kiti 
konsuliai pradėjo teirauties 
ir stebtėies, tada valdžia tik 
paaiškino, buk užtad pava
rė jį iš San Francisco ir 
Berlyno, kad varęs pro-sla- 
vinę, o ypač pro-rusinę pro
pagandą.. Neskelbė apie tai 
viešai, nes valdžia gėdijosi, 
jog atsakomoje užrubežyje 
vietoje ji turi žmogų, kuris 
jos neklauso.

Tečiau kaltinamųjų šali
ninkai kit-ką kalba apie 
Goricar įskundimus. Baron 
Zwiedlinek, įpėdinis grafo

Dumbos Washingtone, sa
ko, kad piniginis godumas 
pastūmė Goricar prie tokių 
išmistų ir intarimų. Jis 
vienam austrų konsulini 
New Yorke prižadėjo ne
daryti blėdingos vokiečiams 
agitacijos, jaigu tas užtai 
mokėsiąs jam kas mėnup 
po $30 arba net $20. Tas 
pats Zwiedlinek tvirtina, 
kad Goricar yra susidėjęs 
su talkininkų agentais ir jų 
tikslams atsidavęs tarnau
ja-

Ką-gi Suv. Valstijos var
dan visuomenės ketina pra
dėti, kad išdraikyti įvairius 
trukšmadarius ir gundyto
jus. Tie visi dalykai ima
ma jau atydon ir pradeda
ma tardyti. Valdiški de- 
tektivai apkrėtė visus inta- 
riamuosius asmenis, tik pa
ties Goricar ilgai negalėjo 
prieiti. Jaigu pasirodįs, 
kad jo visi tvirtinimai yra 
teisingi, tai to paties liki
mo, kai Dumba, susilauks 
visa eilė austrų-vokiečių 
valdininkų; kiti, be abejo, 
bus patraukti atsakomy
bėn ir bus nubausti sulyg 
šalies įstatymų. Jaigu Go
ricaro tvirtinimai pasirodys 
melagystėmis — atsakys jis 
pats ir “Providence Jour
nal” redakcija. Ligšiol 
svarbiausius dokumentus 
skundų, . paduotų prieš au- 
stro-vengrų ir vokiečių kon- 
sulius turi surinkęs virši
ninkas tiesos departamento 
A. Bruce Bielaski. Suokal
byje ėmė dalyvumą Ham
burg;-America kompanijos 
viršininkai.

Tuo tarpu, kai pradeda
ma tardymai intariamų as
menų,,..pradėta taippat uo
liai nagrinėti priežastįs 
daugybės gaisrų ir išsprog
dinimų amunicijos ir gink
lų dirbtuvių, kur buvo dir
bama talkininkams karinė 
medžiaga.' Gali galų gale 
ir paaiškėti, jog tie milijo
niniai nuostoliai padalyta 
ačių tos kompanijos veiki
mui, kurią Goricar savo 
sensacijiniuose apreiški
muose išvardina. X.
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■nvi/ATpuikia kala4 " IJI h fl I dękazyriisui * ***** 31.00 vertes! a——tavoro.
e------------- !

■ Kada Jus perkate iš musų f 
I vynus ar likierius, tai Jus f 
j esate užtikrinti, kad gau-| 
|nate geriausį ta vorą. | 
| Senas Port arba Henry Vynas a 

l/i galiono.. ................... 55c |
16 metų senumo Anderson Bour-
| bon, pilna kvorta.......... ...... . 95c “
g Jamaica Rūmas, bonka................75c J
b Sena Konjakinė Brande, bonka .. $l.oo | 
I H galiono.............................$1.501
jį Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.g keisas.................................. 70c |
s Export Alus, geros rųšies 2 tuz... $l.oo |
I Malt Stout, geros rųšies 2 tuz..... $1.701
f Mes savo kostumeriams duodame g

v puikų setą torielkų. v
ČEDYK MUSŲ KUPONUS. “

I

HICAGO.

724
514

OHNSTON

Didis Vynų ir Likierių
IŠPARDAVIMAS

Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 
Likierių Namas Chicagoj.

Pranešimas.
Pradedant gruodžio 15 d. 1915 m. ir 

iki sausio 1 d. 1916 m., mes duosime Už- 
DYKĄ su kiekvienu pirkiniu, vertės $1 

ar daugiaus, bonką Tyro California 
Vyno, puikų Dailės Kalendorių, 15x22 
colių. Kalendorius parodo didelėmis 
raudonomis skaitlinėmis visas valsty
bines šventes ir kitas svarbias dienas 
visame mete, taipgi stiklinę su paro
dytomis ant jos mieromis ir Kamščių

high

PASTEBĖK, visi iš kitų 
vįetų gaunamieji užsakymai 

^bouZbon MioMkn. ™
Whisket

BOTTLED Di BOND

■
I
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i 
i
|
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7 ŠTORAI
Milwaukee avė. 
Milwaukee avė. 

1588 Milwaukee avė.
522 So. Halsted str. 
4701 So. Ashland avė. 
3196 Elston avė. 
1724 Loomis st.

Mes pristatome tavorus j visur.

I 
■ 
■

šilton lovon, duok ką šilto 
ar degtinės gerti arbatiniais 
šaukšteliais, laikyk šviežia
me ore ir ramiai.

KAIP GELBĖTI 
PRIGĖRUSĮ.

1) Atliuosuok drabužius, 
jei jie yra. 2) Išvaryk van
denį iš plaučių, pagirdyda
mas prigėrėlį ant pilvo ir 
keldamas, paėmus per juos
menį taip, kad galva nusvir
tų žemyn. Pakratyk kūną 
kelis kartus. 3) Ištrauk 
liežuvį su skepečiuke, jei 
reikėtų. 4) Nuduok alsavi
mo judėjimą suspausdamas 
ir išskėsdamas žemutinius 
šonkaulius kokią dvidešim
tį kartų per minutę. Paei- 
limn pakelk ir nuleisk ran
kas nuo šonų viršun augš- 
čiau galvos, kas padilgins 
plaučių veikmę. Tas reikia 
daryti švelniai, bet be ati
dėliojimo. 5) Dėk šiltus 
daiktus ir trink kojas ir 
rankas. 6) Ištraukus lie
žuvį, užėmus nosį ir paspau
dus “Adomo obuolį,” gali
ma pabandyti tiesiog kvapą 
įpusti.

Pritrauk gerai oro ir 
pusk smarkiai prigėrėlio 
bunion, suspausk krutinę ir 
išvalyk orą, atkartodamas 
kelis kartus. 7) Nenustok! 
Žmonės buvo atgriebti po 
valandų kantraus ir griežto 
užsispirimo. Ligoniui pra
dėjus kvėpuoti, paguldyk jį

LEMPA IR DEGTUKAS.
(Iš Sollogub’o pasakų).
Ant stalo stovėjo lempa. 

Nuo jos nuėmė stiklą; pa
matė lempa degtuką ir ta
rė:

— Tu, mažyti, atsitrauk, 
aš kenksminga, aš tuojaus 
užsidegsiu. Aš kas vaka
ras žiebiuosi; juk be manęs 
negalima dirbti vakarais...

— Kas vakaras! — tarė 
degtukas — žiebtis kas va
karas, — tai baisenybė!...

— Kodėl gi? — užklausė 
lempa.

— Bet mylėti juk tegali
ma vienkart! tarė degtukas, 
žybt—užsidegė ir mirė...

APELSINAI.
Gerai nuo dusulio, bifon- 

chito, kepenų ir širdies li
gų. Rytmetinis pasivalgy- 
mas apelsinų (orendžių) 
sunkos per kelias dienas 
bus labai naudinga tiems, 
kurie serga nerviškumu, ka
dangi šita sunka puikiai va
lo kraują ir sustiprina or
ganizmą. Nereikia jų val
gyti su didžiausiai kaulė
taisiais vaisiais ir su cuk
rum.

VAI, TIK DABAR 
PATIRIAMA.

Miesto žemlapių superin
tendentas J. D. Riley va
kar miesto taiybai pranešė, 
jog Chicago j esama 30,000,- 
000 pėdų viešosios žemės, 
kuriąja privatiniai asmenįs 
ir firmos naudojasi be jokio 
už tai miestui atlyginimo.

Ir tik dabar sužinota. Pa
vyzdinga miesto valdymo 
tvarka!

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rišfk paaiškinimų. Dovanai 

American School of Languages 
731W. 18th St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.
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PASTEBĖK. Visi iš kitu miestų ir 
i nuo da

bar galės gauti' augščiaūs minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 
nis Money Order’is. Mes pasiunčiame 
tavoms į bile kurią S. Valstijų vietą. 

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 
Old Taylor Whiskey, butelis ... 
California Port, galionas ...........
Russian Vodka, butelis 75c., 6 ghteliai už .. $4.00 

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

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

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

Sekančios karų linijos siekia musų štorę: Hal
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatves.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Trįs durjs i vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

.75

.69

.95

Atsakanti gyduolė dėl Reumatizmo
Tukstazeia tapo sveikais, 

žmonės ologiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
•tiems, 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. ¥

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.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musą agentu iroselande, Ken

singtons, Pullmane, W.est Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Kataliką” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratą ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ir 
spaudos darbus.

AID. “Kat.” Administracija.

JONAS KULIS, :
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko. ’ ’ Dabar lankosi po Michigan 
ir. Indianos valst. ir užrašinėja “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį (galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako 

“Kataliko” admin.

Stebėtinas Pelnas Automobilių Biznyje!
Karas padvigubino pinigus, darančius biznio progas, kurios jau 

padarė daugiaus pinigų, negu koksai nors biznis padarė Į tą patį lai
ką, kaip pasaulis stovi.

Per pusantrų metų visos automobilių dirbtuvės pasaulyje, išski
riant Suv. Valstijas, yra uždarytos del karo. Toji aplinkybė pagim
dė “automobilių badą,” prie kurio palengvinimo visas pasaulis šau
kia Amerikos dirbtuvės.

Automobilinės dirbtuvės šioje šalyje visuomet buvo taip užimtos, 
atlikdamos amerikoniškuosius ordereius, kad, su keliais išėmimais, jos 
nesistengė gauti užrubežinio biznio, taip kad Europos išdirbėjai iki 
šiolei aprūpindavo automobiliais faktiškai visą pasaulį, Išskiriant Su
vienytas Valstijas.

Tvanas užrubežinių orderių, dabar ateinančių į šią šalį iš Pietų 
Amerikos, Afrikos, Australijos, Azijos ir Jūrių Salų, rado Amerikos 
automobilių dirbtuves didesnėje dalyje einančias dieną ir naktį, kad 
atlikus naminius orderius. Todėl Amerikos automobilinės kompanijos 
daro didesnį pelną, negu koksai nors kitas biznis darė, ir jųjų “sto- 
ck’o” kainos kasdien kįla augštyn. šios aplinkybės dabartinįjį lai
ką daro parankiausiu visoje pramonės historijoje naujai kompanijai 
tapti greitu laiku didelio dividendo mokėtoja.

Automobilinė kompanija Chicagoje, kuri įgijo keletą šimtų šė- 
rininkij ir turi taip daug žadančius prospektus, kokius kokia nors 
kompanija turėjo kuomet nors, pasiūlo jums trumpam laikui progą 
pirkti aprubežiuotą skaitlių šėrų pigiaus, negu šėrai verti. Jus galite 
spręsti apie tai, kas gali būti automobilių išdirbystėje, iš to, kad 
šėrai Saxon Automobile Kompanijos, du metu senos, suiyg pranešimų, 
pasirodžiusių nesenai, yra apkainuojami po $700 už Bėrą. Chandler 
motoriniai šėrai, kurie pora metų atgal buvo siūlomi už mažiaus, ne
gu nominale jųjų kaina, nuo to laiko pardavinėta po $500 suvirš už 
šėrą. Mes tikime, kad ir musų šėrai bus taip pat pasekmingi.

Jus galite sužinoti apie musų kompanijos pienus ir pasitiki
mąjį pelną, parašydami laišką ar atvirutę į 

Automobile Manufacturer, 
c/o ‘ ‘ Katalikas, ’ ’ 

3249 So. Morgan str.,

II
■

Chicago, Ill.

STYLIUS 301

I
Tel. Randolph 6248

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

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

Res. 8255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

Šita Burroughs 
SI 25.00

Nuostuolių Jus Niekad Neatgausit
Klaida, kurią jus padarote kai, kostumie- 

riui laukiant, jus sudedate pinigus, arba 
klaida, kurios jus nepastebite, paduodami 
sąskaitos lapelį — tai yra nuostoliai, kurių 
jus niekad negalite atlyginti.

Kiekviena klaida pati savim gali būti ma
ža—tiktai keliuose centuose—tečiaus įmetus 
laiko susirenka didelė pinigų suma.

Vieton to, kad skaitliavus protu pinigus ir 
pardavimus ant skolos, sudėdinėkitc juost pa
gelta šios Burroughs mašinos. Mašina negali pada
ryti klaidos. Vartokite ją tiesiog ant counterię,..Kaip 
kad šimtai biznierių daro. Ant mašinos jus galite 
sudėti sumas daug greičiaus, negu dirbant protu, ir 
jus esate apsaugoti nuo piniginių nuostolių, kįlan- 
čių del klaidų suskaitliavimuose.

Patelefonuokite arba parašykite i artimiausį musų 
ofisą, kad jūsų biznio vietoje butų jums uždyką pa
rodyta, kaip veikia šioji mašina.

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

Marquette Building, 1 ■ ' < I
Chicago, Ill.

I
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LIETUVIS GRABORIUS į
Geriausias gra-įĮ 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie-g 
ka darbą geriau-g 
šiai. g
Prie kiekvieno | 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va-I 
ną palmą. g

Tek Drover 4139!

j A. MASALSKIS ■
Į3308 Auburn Ave., Chicago!

I

miTiM.iirwir ■

Telephone Yards 6686 į 
Lietuviška Drapanų Krautuve į

Užlaikau didžiausiame pasirin- | 
kime vyriškų apredalų, skrybėlių, J 
čeveryką, batų del moterų, vyrų ir j 
vaikų; taipgi vyriškų siutą ir over- • 
kotų. |

JONAS BUDR1KAS, savininkas j 
3252-84 S. Morgan St !

CHICAGO, ILL.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi šioj mokykloj sučė- 

dysite pinigus ir laiką. Musų 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 
pietų. '

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai huo
F. AD. RICHTER & CO. 

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

DANKEST 
i—COFFEE

tar ■ w1 -i

r

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien
Bankes’puiki Santos-f Bankes’Dairy staloKava lwC Sviestas .. “OC Arne

Kiti parduoda po 30 c Puikiausia Arbata Aftr* X*11111
Bankes’geriausia 99<* 60e vertes, tiktai po TUL VVUU
Creamery Sviestas .. O'* V Geriausia iš visų

AUVU - —
Kiti parduoda po 3U c

Dovanu. Jeigu 
Kalite pii’kti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos storuoseGeriausia iš visų Cfir* 
Arbatų, 60c vertes po

Vakarine dalis.
1310 W Madisou st
2830 W Madisou st
1836 Blue Island avė
1217 S pakišd St
1832 S Halstad st

Goresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinO dalis.
1644 W Cuicagc >•
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee are
2054 Milwaukee avė 
2710 W North are

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

1816 W 12th Bt
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth avė 
3427 8 Halsted st 
4720 s Ashland avė

[Į -r- , ■ - ■— ■ ' .1,11’ į. J ■ II —Vrį==

Į Apskelbimai “KATALIKE” ameba gera pelną
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Chicagos Žinios CASH
JUODOSIOS RANKOS 

AUKA.
Vakar ryte darban ėjo 

Joseph Lombardo, 247 W,. 
24 gat. Nežinomi piktada
riai iš užpakalio užpuolė ir 
jam šešias revolveriu kulip- 
kas suvarė. Tas susmuko 
ir mirtinai sužeistas nuga
bentas ligoninėn.

Kaimynai tvirtina, kad 
tai busiąs Juodosios Ran
kos darbas.

Piktadariai nežinomi ir 
niekas jų nėra matęs.

Lombardo yra italas ir 
jis per 10 metu nuolat dir
bo Paving Co., 109 gat .ir 
Calumet River.

GELEŽINES SPINTAS 
PLAIŠINA.

Piktadariai Chicago j ju
da labiau, kaip dar nekados. 
Jie nepasiganėdina ant pra
eivių užpuldinėjimais, krau
tuvių ar Saliniui registerių 
ištuštinimais, nes tai, mat, 
vis mažas, menkas uždar
bis; prisieina galva pavo
jui! statyti, gi menkai kiek 
pagriebiama. Todėl jų su
manyta didesnio pelno ieš
koti. Gi tasai didesnis pel
nas kaip sykis gali Imti 
plaišinant geležines spintas 
ofisuose; nes tokiose spin
tose visgi gali rasties jei 
no tūkstančiai, tai nors šim
tai. Už tokias sumas negai
la kadir kulipką gauti kur 
i minkštimus.

Nakčia prieš pirmadienį 
todėl plėšikai suplaišino not 
dvi spintas: Maudei Bro'- 

-tbers delivery stoty j, 0256 
No. Halsted gat., ir Evan
ston Railway Co. ofise. Pa
imta daugiau $1,000.

Kaip vienur, taip ir ki
tur panaktiniai išginkluota.

Policija ieško vėjo lau
kuose.

PABĖGO IŠ LIGONINĖS 
IR PKLIUVO PO 

VEŽIMU.
Walter Brocherd, 20 me

tų, iš Truman, Minn., St. 
Elizabeth ligoninėj buvo o- 
peruojamas nuo appendici
tis. Kiek pasveikęs vakar 
iš ligoninės pabėgo ir ant 
Milwaukee avė. pateko po 
sunkiuoju vežimu. Liko 
sužeistas. Vežėjas areštuo
tas.

(Bet ligoninės slaugoto- 
jos ir taniai, per kurių ne
apsižiūrėjimą ligonis iš ten 
pabėgo, ar bus areštuoti, 
nežinia ir apie tai angliški 
laikraščiai užtyli).

10 MUŠEIKŲ TRAUKIA
MA KRIMINALIN 

TEISMAN.
Už rubsiuvių Micheal 

Guškovski primušimą, ku
ris po to veikiai mirė, trau
kiama kriminalin teisman 
10 mušeikų-galvažudžių. 
Policija 7 jų jau suėmus, 
gi trijų dar ieškoma.

DAR DU KAPITONU 
SUSPENDUOTA.

Andai Chicagos civilės 
tarnybos komisija suspen
davo miesto detektivų biu
ro viršininką kapitoną O’
Brien už taip vadinamą 
fondą “slush fund,” kuris 
buvo gaminamas prasižen
gusių policiantų apginimui 
teismuose.

Toji pati komisija dabar 
suspendavo dar du polici
jos kapitonu, buvusį poli
cijos viršininką Gleason ir 
Ptacek. Abudu kaltinamu 
už prisidėjimą prie to fon
do.

Bet kapitonas Gleason 
kaltinamas dar už tai, kad 
jis būdamas policijos vir
šininku leidęs tą fondą ne 
tik įsteigti, bet dar jin iš 
savo kišeniaus paaukojęs 
šimtą dolerių.

Tasai fondas buvo įsteig
tas miesto autoritetui nie
ko apie tai nežinant, todėl 
nėra legalis, nes jis buvo 
naudojamas prasikaltusių 
policiantų apginimui.

Pasklydęs gandas, kad 
komisija suspenduosianti 
dar ir kapitoną Zimmer.

Komisija ir toliau veda 
tardymus prie uždarytų 
durių, o todėl ir jos veiki
mas plačiąjai visuomenei 
nėra žinomas.

Tardymų metu atidengta 
naujas sensacijinis faktas, 
būtent: kad tasai fondas 
nebuvo renkamas išimtinai 
prasikaltusių policiantų ap
ginimui, bet juomi buvus 
apmokama ir moteris-de- 
tektivas, kuri šnipinėjo 
burtininką James Ryan, ki- 
tuomet gyvenusį Bradley 
viešbutyj. Ryan, kaip ži
noma, yra svarbiausiuoju 
prokuratori j os 1 iudin inkų 
policiantų bylose.

Gi ligšiol buvo žinoma, 
kad fondas buvo panaudo
jamas apmokėti advoka
tams, kurie teisme gynė ir 
gina buvusį kapitoną Įlai
piną, buvusį poručninką 
Tobiną ir b. detektivų vir
šininką O’Brien.

Tau fondan policiantai 
pinigus rinkę vidurmiestyj 
nuo saliunininkų ir visokių 
‘ ‘ cafe ’ų ’ ’ savininkų.

REIKALAUJA 
DAUGIAU

POLICIANTŲ.
Policijos viršininkas Hea

ley vakar miesto taryboje 
pareikalavo 1,392 polician
tų daugiau, nes su dabarti
niu policijos skaitliumi jau 
nesą galima apsieiti.

Dar reikalauja 150 naujų 
motorciklių ir 25 automobi
lių del policijos. Be to ki
tokių daugybę pagerinimų, 
pataisymų.

Netikėk niekieno žodžiais, 
viską pats apgalvok ir pri
imk tik tai, kas su protu 
sutinka.

Misijos North Sideje.
Šv. Mykolo bažnyčioje (1644 Wabansia avė.) bus 

8 dienų Misijos. Pradžia seredoje, gruodžio 1 d., 7:30 
vai. vakare; užbaiga Nekalto Prasidėjimo šventėje (8 
dieną gruodžio) išryto. Per tas dienas bus sakomos 
konferencijos ir klausoma išpažinties vakarais 7:30 v., 
o išryto nuo 8 valandos.

Misijų vedėjas — Kun. Vincentas Kulikauskas iš ku
nigų Marijonų vienuolijos.

•PRANEŠIMAS.
Nedėlioj, lapkričio 28 d., 1915 m. 

Walsh svetainėje, ant North Noble ir 
Emma gatvių, atsibuvo didelis poki- 
lis (bankietas) ir susirinkimas “The 
Providers Life Assurance Co.” šėri- 
ninkų, tarpe kurių randasi daug ir 
lietuvių. Po geros vakarienės buvo 
prakalbos. Kalbėtojų buvo iš įvai
rių tautų. Lietuviškai kalbėjo Dr. 
M. Bozinch. Po visų atskaitų pasiro
dė, kad dar neparduotų Šerų yra
I, 500. Taigi dar yra proga lietu
viams pasinaudoti, kad senatvei tu
rėti sutaupyti} pinigų ir tokiuo budu 
apsisaugoti-nuo vargo ir skurdo. Kas 
iš gerbiamųjų tautiečių norėtų gau
ti kokių žinių apie šitą korporaciją, 
malonėkite atsišaukti pas
J. J. Paleką, Assist. Superintendent, 
4629 So. Paulina str., Chicago, Ill.

Reikalingas: — Geras pardavėjas. 
Turi kalbėti lietuviškai. Gera mo
kestis; pastovi vieta.

The 12th Street Store, 
12th and Halsted sts. Chicago, Ill.

Išrausta
WHITE ROCK\

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

LD <fKATALTKA^,., lapk r- 1915.

, Paieškau Domicėlės Mozrametės ir 
Onos Seretauskiutčs, paeina iš Kauno 
gub., Telšių apskričio, Plungės pa
rapijos, Luknienų sodos; paieškau 
tųipgi Kristijono Gurinote;. paeina iš 
Kauno gūb., Telšių apskr.; paieškau 
Igno Vaiciekausko ir Mykolo Bur- 
nauskio iš Tverų parapijos.

Zuzana Raukienė, 
12233 Union avė., W. Pullman, HI.

SAULE
Ml«a Kas utarp.inKas ir petnyfla

11200-4 Michigan Ave., Roseland 
3023-5-7 — 92nd St., So. Chicago

$20.oo
' Ir kitokių nuo $10.00 iki $35.00

9100 coupons

Pair Diamond Ear-rings 1Q

ĮRittenhouse and 
BEmbree Co.
Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
pard Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOX

case, each 25-100 kt.

Taika! Buk Rainus!

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo . minėtuose atsitikimuose, 
tai imk white Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųėkite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kernus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

! PARSIDUODA
VISUR

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 speeiališkos 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. Mtrjan St. Chicago, III.
DELE! ŪKIŲ LIETUVIŠKOS KO- 

lionijos Arkansas ir Louisiana val
stijose kreipkitės j Imigracijos Biurą 
Rock Island geležinKeno. Yra daug 
prog’? įgyti geros žemės už mažą 
kainą. Mes galime suteikti jums be
šališku teisingų žinių apie ūkininka
vimą žemes plotuose, kuriuos mes tei
kiame. Rašykite savo kalboje prie 
L. M. Allen, Passenger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 718 
La ■ Salle Station, Chicago, Ill. (1)

Kaina 25c
TANANEVICZ PUBLISHING CO

3249 So. Morgan Street, Chicago, Ill

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas 11 nĮ 
f Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo

damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

L THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome 8t, New V^rk. N. Y.

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

Diamond 
Scarf 
Pin 
in 

Case, 
25-100 kt. 

5100 
coupons

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. SOO coupons

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARETAI. 
YPATINGOS KALi“ DU DOVANOS L z

Nebo Kiipofios sr bakseiiiį viršelius- Taupykite juos,
Nebo baksuko viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę prie gavimo 

dovanų.

Piniginis Kuponas k©žnam bakse.
Reikalaukit Katalogo Dovani).

NEBO DEPARTMETAS
95 First Street, Jersey Citv. N.J.

P. Lorillard Co., Inc., New York City. Ėst. 1760. Efflerson w

PRIIMK MU
SĘ PASIU- 

LIMA
ir įsigyk sau musų nau
ją eilę drabužių ir ap- j 
siaustų. Del nešiojimo Į 
mes turime visokių rūšių I 
pasirinkimui. Švariai pa-1 
sinti musų drabužiai turi1 
puikią š va iždą. Panašios į 
rūšies drabužių niekur j 
kitur negausi. į

ANDERSON & DREW 
COMPANY

DU-KART SEDELINTS LAIKYTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KASTUOS ----- ——

AMERIKOJ f “eSe”mU2$?2s
EUROPOJ r Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

(joj ir Škotijoj 15 š Prusnose 15 m

iRaiyk o gwsn riieaą laameirį dyfc"n,

W. 0, Boczkauskas & Go.
S3NMŽI Wn Suuth lli0O Manoy City® Pae

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio 
Darų, lentų, lentelių, rėmų, iviaak&lvių daigtų ir stogo popieros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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