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Iš suiručių Bal
kanuose.

Serbijos karalius-valdo
vas be šalies; lordas 
Kitchener sako, talki
ninkai laimėsią Balka
nuose; kaip Rusai pa
sielgsią.
Londonas, gr. 3. — Bul

garai paėmę serbu miestą 
Prisrend, paskutinę Serbi
jos tvirtovę, dabar visu 
smarkumu užtels priešais 
franeuzus ir anglus, kurie 
laikosi ant mažo Serbijos 
sklypelio. Todėl veikiai 
prasidės smarkus veikimas 
Graikijos pasienyj.

Taippat apturima žinia, 
kad bulgaru karuomenės 
dalis pasiusta į Gallipoli 
pusiausalį turkams pagel- 
bon.

Sugrįžęs Londonan lordas 
Kitchener pranešė, kad tal
kininkai Gallipolio neaplei- 
sią ir ton toliau kariausią. 
To pusiausalio, Kitchenerio 
nuomone, negalima apleisti 
todėl, idant turkams neduo
ti liuosų ranku.

Jei talkininkai nuo Galli
poli pasitranką, tuomet tur
kai, neturėdami ką ten vei
kti, briautųsi į Balkanus ir 
i Egiptą.

Iš Atėnų pranešama, kad 
pietuose nuo Monastiriaus 
bulgarai ėmę smarkiai 
spausti franeuzus ir ang
lus ir pastarieji kai kuriose 
vietose turėję atgal pasi
traukti. Talkininku armi
jos dabar randasi tik už ke
liu mylių nuo Graikijos sie
nos. .

Vokietija ir Austrija pas 
Graikiją pareikalavo, į- 
dant ji talkininkų armijas 
išginkluotų, kuomet tos bus 
sugytos ant Graikijos teri
torijos. Bet Graikija sa
vam laike lordui Kitchene- 
riui pažadėjusi, jogei to ne
padarysianti. Dabar neži
nia, ko Graikija daugiau 
klausys.

Iš Viennos pranešama, 
kad austrai pienuojanti 
briauties į Černogoriją. Tik 
šiais laikais jiems kenkian
ti sniegas ir šalčiai. Sun
ku pristatyti maisto del 
karuomenės.

Senyvas ir liguistas ser
bų karalius Petras, anot 
bulgarų pranešimo, pabė
gęs į šiaurinę Albaniją ir 
iš ten bene keliausiąs į Čer
nogoriją. Karalius Petras, 
lyginai kaip belgų karalius 
Albertas, yra valdovas, ne
turįs šalies.

Eina gandas, kad rusų ar
mijos daugiau neprašys Ru
munijos malonės, bet mesis 
visu smarkumu per Buko

viną ir pasieks Serbijos pa
sienį ties Dunojumi.

Rusai Bulgariją tegali 
pasiekti tik trimis keliais:

,1. Iš Juodųjų jūrių išso
dinti karuompnę Bulgarijos 
pakraščiuose su karo laivų 
pagelba;

2. Drožti tiesiog skersai 
Rumuniją be jokio atsižiū
rėjimo arba

3. Per Bukoviną prasi
mušti Dunojaus link

Katrą kelią rusai iš tų 
trijų pasirinks, dar nežinia.

Apie Rumunijos pašilai- 
kymą eina ne kokie gandai. 
Pasakojama, jogei ji iš vi
sų pusių spaudžiama nega
lėsianti ilgai išlaikyti ir 
stosianti karau. Tik katroj 
pusėj, tikrai nežinia. Bet 
suprantama, jogei ji yra 
pradžiugusi teutonų laimė
jimais.

Rusija turi sutraukusi di
delę galybę karuomenės pa
lei Rumunijos sieną, ties 
Dunojumi. Tos karuome
nės vadu yra gen. Cerbol- 
kov, bet ne gen. Kuropat
kin, kaip tai seniau buvo 
pranešta.

SERBAI NEŽINO 
ŽODŽIO “PASIDUOTI.”

Roma, gr. 3. — “Serbai 
su talkininkų pagelba išeis 
pergalėtojais arba žus besi- 
grumdami. Trumpu laiku 
Serbija surinks naujas jė
gas iš 200,000 kareivių ir 
išnaujo pulsis ant prieši
ninkų.”

Taip vakar išsireiškė 
Serbijos pasiuntinys Itali
joje, M. Ristič. Italijos už
sienių reikalų ministeris 
Sonnino jam be to oficialiai 
pranešęs, kad Italija pasių
sianti savo karuomenę į 
Balkanus serbams pagel- 
bon.

Toliau M. Ristič pasakė, 
kad Serbija jokiuo budu 
priešininkams neapsilei- 
sianti. Žodis “pasiduoti” 
serbams nežinomas. Serbai 
pilnai pasitikinti, kad tal
kininkai juos aprūpinsianti 
maistu ir amunicija.

IR ITALIJA VIENA 
’ NESITAIKYS.

Roma, gr. 3. — Italijos 
užsienių reikalų ministeris 
Sonnino parlamentui pra
nešė, jogei Italijos valdžia 
rugs. 5 d. pasirašiusi po su
tartimi vienai be talkinin
kų nesitaikinti. Taigi da
bar keturios valstybės, An
glija, Francija, Rusija ir I- 
talija kita be kitos, ty. pa
vieniui, su savo priešinin
kais nesilaikysiančios.

ANGLIJA PRARADO
510,230 KAREIVIŲ.

Londonas, gr. 3. — Ang
lija iki lapkr. 9 d. karo lau
ke neteko 510,230 kareivių 
ir oficierių užmuštais, su
žeistais ir nelaisvėn paim
tais. Vakar taip parlamen
tui pranešė ministerių pir
mininkas Asquith.

R usų armijos | j- 
sibrlovš Ru

munijon? ■
Caras peržiurėjo armijas, 

skiriamas prieš Bulga
riją; derybos su Rumu
nija baigiamos.
LONDONAŠTgr. 3.—Čio

nai apturėta nepatvirtinta 
žinia, kad rusų armijos iš 
Besarabijos perėjusios Ru
munijos sieną ir tiesiog per 
Rumuniją maršuojančios 
Bulgarijos link.

Taippat nepatvirtinta ži
nia pareina iš Salonikų, kad 
austrų-vokiečių armijos iš 
Vėlės apskričio siunčiamos 
i Bulgarijos-Rumunijos pa 
sieni, kur turėsiančios su
siremti su atpuškuojančiais 
rusais.

Iš Bucharesto pranešama, 
kad Rusčuke randasi 6.000 
austrų-vokiečių.

RUSŲ KARUOMENĖ 
PASIRENGUSI BRIAU

TIES Į BALKANUS. 
Petrogradas, gr. 3.—Ru

sija su Rumunija, rodos, ei
na ranka rankon Balkanų 
reikaluose. Derėjimasis ir 
sutartis baigiama daryti. 
Caras peržiurėjo didžiumą 
savo armijų Odessoj, Reni 
ir Ismaile. Tasai armijų 
peržiūrėjimas reiškia, kad 
militarinis veikimas jau vi
sai arti. Caras sukoncen
truotų armijų nekuomet be 
svarbaus reikalo neperžiu- 
ri. Peržiūri tik prieš sto
jimą karam

Petrograde dabar visų 
mintyse tik ir stovi klau

Čia parodoma Besarabijos dalis palei Juodąsias jūres, kur Rusija sutraukusi di
deles armijas palei Rumujos sieną. Šios dienos telegramos skamba, kad ru
sų armijos iš ten jau einančios per Rumuniją Bulgarijos link.

simas: “Ką Rumunija pa
darys? Ar pagaliau jinai 
sutiks su pasiūlytomis caro 
išlygomis?” Ir spėjama, 
kad į tą klausimą lieka tik 
vienatinis atsakymas: Ru
munija turi stoti talkininkų 
pusėn. Kaip ten nebūtų, 
bet jinai privalo pasitikėti 
talkininkais.

Už prisidėjimą prie tal
kininkų, ty. prie Rusijos, 
Rumunijai prižadama ati
duoti Transylvanija, kuri 
dabar priklauso Austrijai 
ir dalis Besarabijos, kuri 
apgyventa rumunais.

RUSAI SUDAUŽĖ VO 
KIEČIŲ STOVYKLĄ.
Petrogradas, gr. 3.—Ru

sai oficialiai praneša, kad 
jie sudaužę. vokiečių nakti
ne stovyklą Padauguvyj, 
tarp Friedrichstadto ir Ja- 
cobstadto. Kuomet vokiė- 
čiai savo stovykloj kuora- 
miausiai sau ilsėjosi, rusai 
priselinę ir paleidę ant sto
vyklos artilerijos ugnį. Vo
kiečiai taip netikėtai už
pulti nežinoję kur pulties 
ir ko imties. Šimtai užmuš
tų ir sužeistų^.stovykloj at
rasta. Kiti betvarkėj pa
bėgę.

PIRMASIS SNIEGAS 
PAŽEIDĖ RYTINIUS

MIESTUS.
New York, gr. 3. — Va

kar ryte čionai ir kituose 
miestuose smarkiai pasni
go. Pašoko šaltis, kaikur 
gerokai jau ėmė šalti.

KAIZERIS APLEIDĘS 
VIENNA.

Berlynas, gr. 3. — Over
seas News agentūra vakar 
pranešė, kad kaizeris Wil- 
helmas apleidęs Vienną. 
Buvęs labai iškilmingai pa
lydėtas.

“Mes laimėsi
me”, Kitchener 

pasakė.
Londonas, gr. 3. — Su

grįžęs iš savo kelionės lor
das Kitchener atlaikė kon
ferenciją su karaliumi Bu
ckingham rūmuose. Kitche
ner karaliui pranešė, kad 
talkininkai laimės karą 
Balkanuose, bet pirmiau 
reikia nors tris kartus pa
didinti franeuzu ir anglu 
dabar ten veikiančias armi
jas. Toms armijoms ateis 
pagelbon italai ir rusai. Jis 
karalių intikrino, kad ne 
tik serbai atsiimsiu savo tė
vynę, bet talkininkai neper
stosią veikę, kol Dardane-. 
liai nekrisiu.

Svarbiausias talkininkų 
sumanymas — perkirsti ge
ležinkelį, einantį iš Sofijos 
į Konstantinopolį, kuriuo- 
mi teutonai negalėtų pri
statyti turkams amunicijos.

ŠVEDIJOS LAIVAS 
SUTORPEDUOTAS.

Copenhagen, gr. 3. — Vo
kiečių submarinas Žiemių 
jūrėse sutorpedavo Švedi
jos garlaivį Sabrina. Įgula 
išgelbėta.

— Berlynas, gr. 3. — 
Teutonai jau sudėstę pienus 
Serbiją padalinti tarp Bul
garijos ir Austrijos. Ser
bams busią palikta menkas 
žemės sklypas, taip kad ne
verta bus ten ir karaliui 
valdovauti. / _ X______

Tokyo, gr. 3. — Mikado 
žmona susilaukusi iš eilės 
ketvirtojo sunaus.

TŪKSTANČIAI ŠUNŲ 
ŽŲSTĄ.

Terre Haute, Ind., gr. 3. 
Indianą valstijos rokundų 
vedimo komisija pranešė po 
visą valstiją visiems šunų 
savininkams, idant jie už 
savo šunis mokėtų paskir
tus valstijai metinius mo
kesčius, arba šunes bus iš
žudyti. Kadangi didžiuma 
šunų savininkų nenorės 
prie to įsakymo prisitaikin
ti, tūkstančiai šunų turės

MUNSTERBERG SAKO, 
KARAS TUOJAUS

PASIBAIGSIĄS./
Boston, gr. 3. — Harvar

do universiteto profesorius 
psychologistas, Hugo Mun
sterberg, tvirtina, kad ka
ras Europoje veikiai pasi
baigsiąs. Kuomet jo pa
klausta, iš kur jis tai žinąs, 
nenorėjo nieko į tai atsa
kyti.

Munsterberg yra uolus 
kaizerio šalininkas.

VOKIEČIAI
SUOKALBININKAI 

APKALTINTI.
New York, gr. 3.—Ham

burg-American garlaivių li
nijos keturi vokiečiai val
dininkai distrikto teisme 
pripažinti kaltais už laužy
mą Suv. Valstių neutraly- 
bės ir sulyg įstatymų tur
būt bus nubausti kalėjimu 
ir pinigine pabauda. Sako
ma, nubaustieji apeliuosią 
augštesnin teisman.

ANGLIJOS LAIVAS 
SUTORPEDUOTAS.

Londonas, gr. 3. — Vo
kiečių submarinas Vidurže- 
mės jurėj sutorpedavo An
glijos garlaivius Orange 
Prince ir Colenso. Colen- 
so įgula, sakoma, išgelbėta, 
b,et Orange Prince 50 žmo
nių žuvo.

IŠTEKĖJUS MERGINA 
NĖRA DAUGIAU 

DUKTĖ.
Bridgeport, Conn., gr. 3. 

— Viršiausias teismas čio
nai išnešė vienoj byloj nuo
sprendį, jogei ištekėjusi 
mergina daugiau nesirokuo- 
ja savo tėvų dukterimi, bet 
yra savo vyro žmona.

LAIVAS PAŽEISTAS 
KANALE.

Port Said, gr. 3. — Ang
lijos laivas Lincolnshire 
čionai atplaukė dikčiai pa
žeistas. Jis plaukė iš Cal
cutta į Bostoną ir New Yor- 
ką ir Suezo kanale buvo už
ėjęs ant seklumos.

— Paryžius, gr. 3.—Fran
cuos gen. Joffre paskirtas 
visų franeuzų armijų vy
riausiuoju vadu, išėmus ko
lonijas.

S. V. valdžia 
neišduoda 
pasportu.

Henry Ford negausiąs 
pasportu. S. V. nenori 
turėti nesmagumų.
Washington, gr. 3.—Val

stybės sekretorius Lansing 
paskelbė, kad milijonieriui 
Henry Ford ir jo bendrams, 
su kuriais jis manąs keliau
ti Europon taikos reikalais, 
nebus išduoti pasportai į 
kariaujančias valstybes. 
Pasportus jie visi gali gau
ti tik keliaujant į neutrales 
šalis. Valstybės departa
mentas po Lusitania nus- 
kandinimui nutarė neduoti 
pasporto nei vienam pilie
čiui, keliaujančiam be svar
baus reikalo į kariaujan
čias valstybes. Ir to nuta
rimo turi prisilaikyti, ka
dangi iš to pasitaiko susi
durti su daug be nesmagu
mų.

Henry Ford kaip kartas 
nori keliauti su privatiniais 
reikalais. Šios šalies val
džia jo neįgalioja vykinti 
taiką Europoje. Be to Ford 
iškalno skelbia, kad jis te
nai rūpinsis sukurstyti ka
reivius straikuoti, apleisti 
apkasus ii’ dauginus neka
riauti. Nors tasai jo pienas 
yra daugiaus kaip juokin
gas, visgi Fordo su pa spor
tu gali ten nukeliavęs pri
daryti daug prajovų ir pas
kui iš menkniekių šios ša
lies valdžia tik nesmagumų 
susilauktų.

Laivas Oscar IT, kuriuo- 
mi Henry Ford su savo par
tija žada keliauti, turįs iš
plaukti rytoj, kad tuo tar
pu pats Ford dar nėra pra
šęs lig šiam lakui sau pas
porto.

(Tikrai juokdarys iš to 
Fordo. Kažkas jam inėjo 
į galvą nukeliauti Europon, 
pas kariaujančias valstybes 
pareikalauti sustabdymo 
karo, gi jaigu jo reikalavi
mas nebūtų išpildytas, tuo
met jis sukurstysiąs karei
vius apleisti karo lauką ir, 
metus ginklus, pasiskirstyti 
kuoramiausia sau namo.

Toksai sumanymas tikrai 
juokingas. Bet jis visgi ga
li padaryti daug nesmagu
mo. Todėl valdžia ir ne
mano jam ir jo partijos na
riams išduoti pasportu.

Nes įsidėmėkime tai. For
das su savo partija keliau
ja garlaiviu į Europą su 
tikslu sukurstyti kareivius 
straikuoti. Pasisuka koks 
submarinas ir pasiunčia 
garlaivį su visais keliau

ninkais jūrių dugnan.
Kas tuomet bus?).
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Pasirinkimas svei
kų valgių.

Viena svarbiąja priežas
timi, . naikinančiąja musų 
sveikatą — yra netinkamas 
maistas ir jo nereguleris 
suvaldo j imas, tai yra: neap- 
sisaugojimas nuo senų val
gių, kurie užnuodija orga
nizmą ir blėdingai atsilie
pia į musų fizikines pajė
gas.

Darbininkas, eidamas 
dirbtuvei!, imasi su savimi 
valgį, kuris įvyniotas į po- 
peras ankštame kišenių j e 
dažnai išstovi keletą valan
dų. Tokiame stovyje ir per 
tiek laiko, kad ir geriausias 
valgis pagenda. Taippat 
plačiai darbininkų vartoja
mas “free lunch” gali už- 
nuodinti organizmą. Kiek
vienas lengvai gali suprasti, 
kad prie stiklo alaus, už 5 
centus, tokie valgiai negali 
atsižymėti naujotumu ir pa
rinkimu. Jie paprastai yra 
nuodugniai nuo suvartotos 
mėsos, pasenę. Žinoma, ap
taškyti karčiais skystimais 
valgant neišduoda blogo 
skonio, bet organizman įne
ša blėdingą veikimą.

Susitinkame dažnai su 
tokiais ligonio nusiskundi
mais, kad jis nei šiandien, 
nei vakar nieko nevalgęs, o 
jį tokie skaudėjimai spau
džia, jog jau negalįs pakęs
ti. Jo liga priguli nuo val
gio, kuris, atsižvelgiant į 
asmens organizmą, savo ne
gerumu gali atsiliepti į jo 
sveikatą urnai arba net į po
rą dienų. Bukime tat at
sargus. Geriau imkime su 
savimi kąsnį sausos duonos, 
vaisių ir sūrio, negu mėsą, 
kuri už keletos valandų ga
li pagesti.

Tas pats galima patėmyti 
ir kas link gėrimų. Prie 
tokių* pigių, nehygieniškų 
valgių butų daug sveikiau 
užsigerti ką nors šilto, kaip 
tai: pieno, arbatos arba ka
vos. Tečiau daug darbinin
kų geria šaltą alų arba deg
tinę. Tas alus, kuris yra 
šaltas ir skubiai, del sto-

Dabartinis didysis karas 
Europoje, be abejonės, A- 
merikai ateityj ne tik gali 
pridirbti daug nuostoliu, 
bet ir jos pramonę gali vi
sai nupuldyti. Dabartiniais 
laikais, karo metu, Suv. 
Valstijų piniguočiai tik že
ria sau auksą iš visų pu
sių. Bet po karui šiai ša
liai nepagelbės nei auksas, 
kuomet pritruks darbinin
kų. Gi darbininkų labai 
lengvai gali pritrukti. Te
gu po karui kaikurios pa
vergtosios tartos įgys sau 
autnrid'rmjtrRl arba kadir di
desnę laisvę, tuomet iš Eu
ropos i Ameriką, darbinin
kų nei su auksu neprivilio
si.

Labai gerai visi atsime
name kaip tai nesenai Suv. 
Valstijos turėjo daug pe- 
smagmnų su ateivystės (ini- 
migracijos) perviršiniui. 
Teisybę pasakius, tasai atei
vystės perviršis nebuvo dar 
toksai didis, idant ateiviams 
čia butų pritrukę darbo ir 
vietos, kadangi šioj šalyj 
gali pilnai išsitekti kita tiek 
gyventojų, kiek dabar jų 
yra, jei bus imama atidon 
neapgyventi žemės plotai 
ir kitkas, bet valdžios sis
tema niekam tikusi, nesu
gebėta ateivių rankų išnau
doti. Tos sistemos svar
biausia ašimi nuolat buvo 
ir yra nekuriu amerikonų 
šovinizmas ir negudri uto
pija — visus ateivius kuo- 
veikiausiai suamerikoninti 
ir iš to apturėti sau vieną 
tautą be jokios kosmopolh 
tizmo dėmelės.

Apie tai pagalvota ir sto
ta darban. Bet veikiai per
sitikrinta, kad ateiviai su- 
amerikoninti nėra taip len
gva. Tada visomis jėgomis 
pultasi prieš ateivystę. Su
manyta visokie niekingi 
varžymai, pav., kadir tokio 
Dillinghamo pagarsėjęs ki
lius. Bet kol su pasauliu 
neapsipažinę amerikonai 
šovinistai prisitaisė tą Ju
lių galutinai įvykinti, kilo 
Europoje karas.

Kilo karas ir ateivystės 
santikiai pervirto augštyn 
kojom; kol tie šovinistai su- 

<os laiko, išgertas, turi pa
kenkti susimaišęs su šaltu 
valgiu. Tokio mišinio ne
gali tinkamai organizmas 
suvirinti, o iš to paeina pil
vo skaudėjimas ir visokie 
nedatekliai.

Dar aršesnės pasekmės 
iš degtinės vartojimo. Ypa
tingai pražūtingai į sveika
tą atsiliepia stiprioji degti
nė. Ji suardo ne tiktai kū
no organizmą, iškreipia 
normalį širdies pulsą, bet, 
kas aršiausia, blėdingai vei
kia ir į žmogaus protinius 
centrus ir juos apkarpo.

Alkoholis veda prie fizi
kinės ir moralinės pražū
ties visus tuos, kurie jį var
toja. Alkoholis suėda plau
čius ir nusilpnina organiz
mą. Nors nuo alkoholio 
žmonės staiga nemiršta, bet 
alkoholio veikmė lėtai be- 
silpnindama žmogaus svei
katą galutinai ją suardo ir 
nuvaro žmones į kapus. Už- 
tad, kam miela sveikata ir 
nori ilgai jąja džiaugties, 
tai privalo labai atsargiai 
išsilenkti nuo įvairiausių 
būdų, kurie sveikatą ardo.

Tuo tikslu visupinna tu
rime išvengti užsisenėjusiu 
valgių ir nevartoti svaigi
nančių gėrimų.

Egiptėnai ir žydai į val
gių pasirinkimą atkreipda
vo daug domos. Uždraudi
mas valgyti kiaulieną karš
tame klimate buvo labai iš
mintingai apgalvotas. Mi
nėti gyventojai atsargiai 
pasirinkdavo tyrą vandenį, 
laikydavosi kūno švarumo 
ir kitokius hygienos reika
lavimus uoliai atlikdavo. 
Graikų įstatymai reikalau
davo, kad jaunuomenė bu
tų rūpestingai auklėjama 
ne tik iš protinio, bet ir iš 
fizikinio ažvilgio, kuris bu
vo paremtas ant švarumo, 
prastumo ir išnašumo. Už 
nepaisymą tokių įstatymų 
gyvavo sunkios bausmės. 
Šiandien niekas bausmių 
neuždeda ir įstatymų, rei
kalaujančių griežto jų pil
dymo, neišduodama. Te
čiau kiekvienam turi būti 
aišku, kad daryti tai, kas 
pačiam naudinga, ir sveikas 
protas įsako. Užtad dabar 
gydytojai atkreipia daugiau 
domos ne į tai, kaip pamo
kinti išsigydyti iš ligos, bet 
kaip užlaikyti sveikatą. X.

GUDRUS KAREIVIS.
Nekuris Maskvos kapito

nas kvošia kareivį:
— Ką, sveikas, darytum, 

jaigu vakare, stovėdamas 
sargyboje, pamatytum ofi- 
cierį?

— Pasveikinimo ženklą 
nuduočiau.

— O jaigu pamatytum 
kuopą girtuoklių?

— Taippat nuduočiau pa
sveikinimo ženklą.

— Dclko?
— Nes toje kuopoje gali 

būti... oficieras.

spėjo atsipeikėti, ateivystė 
ne tiktai sustojo, bet dar 
daug ateivių ėmė keliauti : 
Europą. Ir štai per pus
antrų metų darbininkų 
skaitlius šioj šalyj žymiai 
sumažėjo. Dabar šios ša
lies politikai ir klausia: Ar
gi iš Europos ateivystė 
kuomet nors išnaujo nepra
sidės? Ar daug dar ateivių 
apleis šią šalį?

Tais klausimais labai su
sirūpinę visi tie, kam tikrai 
rupi tolimesnis S. Valstijų 
likimas ir ateitis. Jie gerai 
numano, kad po karui Eu
ropai pačiai bus reikalingi 
darbinininkai. Bet taippat 
žino, kad jei ten pavergto
sios tautos įgys laisvę, tuo
met iš šios šalies prasidės 
smarki išeivystė. Nes kat
ras gi kadir pačių lietuvių 
ateivių, nenorėtų grįsti sa
vo tėvynėn įvykus ten vi
suotinai laisvei? Ir jei iš
tiktųjų po karui politikiniu 
žvilgsniu dalykai Europoje 
pagerės, Suv. Valstijų šo
vinistai turės apsik ramtyti 
pirštus, kuomet šiai šaliai 
pritruks darbininkų. Pri
trukus darbininkų, žlugs 
pramonė.

MĄSTANTIS VAIKUTIS.
Tėvas su sūnumi išėjo 

pasivaikščioti tik ką sukas
tame darže.

— Matai, Joneli! — tarė 
tėvas—štai iš šitos žemės 
Viešpats sutvėrė ir žmo
gų!...

— O! Tai galėjo žemėje 
pasidaryti nepaprastas ply
šys ,kai Jis sutveri tėvelį— 
sudus padarė pastabą žiūrė
damas į tėvo didelį pilvą.

Lietuviai teinantį pavasarį padaryti 
seimelį? Aptarkime tam 
tikras taisykles abelnam 
subendrinimui veikimo visų 
politikiniu draugijų ir kliu
bų. '<•

Tokio susibendravimo po
litikoje, kokį siūlo LPSA. 
senai mums reikėjo, užtad 
pritarkime šiam projektui 
ir išplėskime LPSA kuopas 
po visą Ameriką.

Gerbiamos politikinės dr- 
jos bei kliubai po apsvars
tymo šio projekto ir už
mezgimo platesnių ryšių 
malonėkite atsikreipti į lai
kinį LPSA. pirmininką: 
Juozas J. Žilinskas, 1647 
Oregon avė., Cleveland, O- 
hio.

menkoj.L

LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
SĄJUNGOS UŽSI

MEZGIMAS.
Cleveland, Ohio. Lapkri

čio 21 dieną galutinai susi
organizavo Lietuvių Pilie
čių Sąjunga Amerikoje. Ši 
organizacija rūpinasi su
kviesti vienybei! visus poli- 
tikinius kliubus ir draugi
jas, idant sutartinai besi
darbuojant politikoje galė
tume daug nuveikti. Musų 
gerovė priklauso nuo poli
tikos, todėl mes būtinai ver
čiami toje srityje gudrėti, 
kad atsiekti liuosybę, mok
slą ir kitus naudingus tiks
lus.

Mes, lietuviai, turime 
daug visokios rųšies drau
gijų, kliubų; vieni iš jų gy
vuoja nei šio, nei to, kiti 
suskurdę ir nieko į gyveni
mą, įnešti neįstengia. Tas 
vyriausiai paeina nuo to, 
kad musų gyvenimas prigu
li nuo darbo. Šiandien vie
noj vietoj turime darbą, 
ten dedamės prie draugijų, 
susibendraujame. Bet kaip 
tik darbo netenkame, pa
metame draugiją, draugus 
ir traukiame jo kitur ieš
koti. Jau kitur imame abc-. 
joti, ar verta prisidėti prie 
draugijos, nes gali prisiei
ti vėl greit prasišalinti. To- 
kiuo budu esame užimti tik 
apie darbą, o svarbiausią 
dalyką užmirštame, tai apie 
politiką. O jei mes pasvar
stytame, tai suprastume, 
jog- politika ciuoda mums 
darbą ir politika jį atima.

Čia paduodama pamatai, 
ant kurių susiorganizavo L. 
Piliečiu Sąjunga Ameriko
je (LPSA.). .

1. Lietuvių PSA. susidės 
iš kuopų, ineinančių į vie
ną federaciją, be palietimo 
jų savivaldos ir turto.

2. LPSA. tikslas — pla
tinti vienybę, jungiant lie
tuvius į bendrą politikos 
draugiją. •! *

3. Pakėlimui tarpe lietu
vių politikos LPSA. steigs 
politiškus ratelius, įves to
je prasmėje ginčus.

4. LPSA. rengs politiki- 
nos, mokslines ir kitokio 
turinio prakalbas bei pas
kaitas, skelbiančias tėvynei- 
Lietuvai atsidavimą, bei jos 
gaivinimą, rūpinsis ir šio 
krašto reikalais, rems sulyg 
reikalo, ir kitokius sumany
mus čia nepaminėtus, bet 
naudingus kaip LPSA., taip 
ir visai lietuvių tautai.

5. LPSA. nariais gali bū
ti visokių pakraipų lietu
viai abiejų lyčių, kad tik jų
jų krypsniai nebūtų už- 
drausti šalies įstatymais, 
apsiimanti pildyti visus or
ganizacijos įstatymus. Na
riai, įstojanti organizacijon, 
reikalingi bus perstatymo 
dviejų rimtų LPSA. narių.

6. Į politikinį LPSA. sky
rių priimami nariai nuo 16 
metų amžiaus ir augščiau.

7. LPSA. priimama na
riai į apsaugos skyrių nuo 
18 ligi 50 metų amžiaus 
(draug su ligos laipsniu, 
jaigu to narys norėtų) su
lyg įstatymų.

■Gerbiamos draugijos ir 
kliubai, malonėkite apsvar
styti, ar mes negalėtume a-

VAKARAI; JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI.

So. Boston, Mass. Lap
kričio 24 dieną Liet. Duk- 
terių po globa Motinos šv. 
dr. atsibuvo balius. Publi
kos susirinko apie 500 as
menų. Visi smagiai linksmi
nosi. Be abejo, liks daug 
pelno, kuris paskirtas nu- 
kentėj usiems del karo Lie
tuvoje.

Lapkričo 28 dieną Liet. 
Ukėsų kl., Lietuvių salėje, 
surengė šeimininį pasilink
sminimą su vakariene. Lai
ke vakarienės trumpai kal
bėjo G. E. Vitaitis apie 
naudą tokių vakarų, į ku
riuos susieina parinktas 
jaunimas ir puikiai žaidžia. 
Antras kalbėjo svečias iš 
Lietuvos, mokytojas p. M. 
Šalčius. Vaizdžiai nupiešė 
Lietuvos padėjimą ir savo 
prakalba visus labai užinte- 
resavo. Trečias kalbėjo p. 
A. Rimka, t Jis nesenai ap
sigyveno Bostone, užtad iš
reiškė savo nusistebėjimą 
Liet, konservatorijos moki
nių dainavimu; po vieną 
dainelę sudainavo šie asme
nis: p. S. Mockus, p-lė O. 
Liutkevičiutė ir J. Vaičai
tis. Ištiesi], tai buvo pui
kus, inteligentiškas vaka
ras, kuriame jautėsi, jog vi
si lygus ir vienybė tarp vi
sų.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
bažnytinėj svetainėj p. Ra
čiūnas rodė judamuosius 
paveikslus. Kiekvieną va
karą žmonių apsilankydavo 
pilna svetainė, apie 700 as
menų. Parodyta daug ka
ro vaizdų iš Suvalkijos, Bel
gijos, Francijos, Turkijos, 
Rusijos ir 1.1. Labai grau
dų įspūdį daro vaizdas, ku
ris parodo, kaip musų bro
liai lietuviai bėga iš Suyal- 
kijos. Taippat parodoma 
sunaikinti miestai, bažnv- 
čios, nugriauti bokštai, ap
draskyti namai. Dauguma 
žmonių, pamatę savo gim
tinį kraštą ir įsivaizdinę, 
koks baisus jo likimas, aša
roja. 2-j i dalis paveikslų 
sudaryta iš amerikiečių lie
tuvių gyvenimo: išvažiavi
mai, vestuvės, perstatymai 
scenoje ir daugiau indomių 
paveikslų. Stasys.

Prieš operaciją.
Didelė, šviesi operacijinė 

salė. Ant stalo guli neju
dąs, išbalęs, lyg sniegas, 
žmogus. Granatos palies
tas jis neteko abiejų kojų, 
iš sutraškintos dešinėsės 
rankos paliko sveika tik pe- 
tis. Šiandien taisosi ją nu
pjauti.

Jaunutis, nuostabiai liūd
nų akių gydytojas, atidžiai 
apžiurėjo sužeistąjį ir per 
visą jo kūną nubėgo šaltas 
drebulys. Už valandėlės iš 
žmogaus paliks tik vienas 
liemuo. Pavartė, apčiupi
nėjo sužeistąjį ir tari į šalę 
stovintį asistentą.

— Chloroformuoti!
Ant ligonio veido tuojaus 

užvožė baltą maską. Sto
vinti prie galvos vienuolė 
aptaškė gazais ligonio vei
dą. Užėjo valandėlė lauki
mo. Iš palenktos plėčku- 
tės varvėjo lašas po lašui 
ant ligonio veido ir silpnino 
neregulerį dūsavimą.

Retkarčiais per užmie
gančio kūną . perbėgdavo 
drebulys; retkarčiais spar
čiau susipurtydavo, pa
kreipdavo galvą, lyg norė
damas numesti marinantį 
kaušą, bet gailestingoji se
suo atsargia ranka vėl ati- 
tiesdavo.

Salėje glūdėjo numirus 
tyla. Du asistentu stovėjo 
nesijudindamu prie stalo. 
Jų akis klaidžiojo ant bal
tos sienos ir bėgo per dide
lį langą, per kurį įsilaužė 
saulės spinduliai.

Ant ligonio veido vis var
vėjo lašas po lašui migdan
tis lašai ir, tartum, laikro
džio sekundų tėmytojas 
kakšnojo. Gydytojas atsvi- 
ro į toliau stovinčią kėdę 
ir parėmęs galvą delnu, gi
liai užsimąstė. Į jo smege
nis strigo įvairiausios inin- 
tįs, kurios be galo jį spau
dė.

Ir kam tas visa?
Išgydįs tą žmogų, kuris 

visą savo amžį paliks to- 
kiuo nelaimingu elgeta, jog 
kitiems į jį žiūrint krės 
šiurpuliai. Žmogus — lie
muo. Jo gyvenimas, tai 
pikta ironiją! Tik mirtis, 
kuogreičiausia mirtis gal 
paliuosuoti jį nuo kentėji
mų ir tolimesnių kanky
nių...

Mirtis?
Baisi mintis suplakė savo 

juodais sparnais gydytojo 
dvasioje.

— O jaigu jis numirtų?— 
mąstė mirtinai išbalęs gy
dytojas — iškarto viskas 
užsibaigtų. Tai viršžmo
giai kentėjimai., kuriuosnu- 
piešti nerandama žodžių ir 
visas tas skurdas ateities 
gyvenime... Argi jis pats -- 
jaigu turėtų pajėgų spręsti 
apie savo likimą — ar ne
pasirinktų sau mirties?

— Taip.
Atsistojo. — Jaigu šis 

žmogus numirti] — Dievas 
man atleistų...

Urnai iš miegančio lupų 
pasigirdo kuždėjimas, pri
slėgtas dejavimu. Gydyto
jas pasilenkė ir intempė 
klausą.

—...tu... mano... moti
na? mylimoj? žmona?

Tūkstančiai vardų, tečiau 
kiek juose jausmo.

— “mano...”
Yra kas nors, prie ko šis 

žmogaus liemuo šaukiasi 

— Berlynas, gr. 3.—Tur
kai Mesopotamijoj sumušę 
Anglijos armiją arti Bag
dado ir privertę aną betvar
kėje bėgti.

Neverk, Juozuk: tėtė ta
ve muša, nes nori tau lai- 
įpės, tave myli.

— Tai delko tėtė mamos 
nemuša? Juk ir mamą jis 
inyli!

suspaustomis kentėjimų 
lupomis — kas nors, kam 
šis lavonas yra tikru pasau
liu; kas nors, kas gal išti
sus mėnesius laukia jo su- 
grįštant, skaito dienas ir 
valandas. O jaigu jis jį/ už
muštų... kur dingtų nuo tų 
akių, kurios atkakliai įrem
tos į prieš, laukia bene su
tiks pargrįžtantį; persekios 
jį tos akįs ir tie dejavimai 
laukiančių mielojo begrįš- 
tant.

Nubraukė delnu ant kak
tos išsiliejusį prakaitą.

— Ne, ne — prabilo ir 
išsigandęs nuosavaus balso, 
dirstelėjo į stovinčius kitoje 
pusėje stalo asistentus, bet 
pastarieji stovėjo nuliūdę 
ir galvas nuleidę žemyn. 
Ant galo vienas išleido iš 
rankos ligonio pirštus ir 
pranešė, kad jau miegąs.

Jo akįs susiduri su gy
dytojo akimis, kuriose iš
skaitė atkaklų įsakymą.

— Pradedame — tari at
sukdamas akis.

Drebančiais pirštais paė
mė šaltus įrankius ir pasi
lenkė ant užmigusiojo...

K. V.

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtoj ais rusiško sti
liaus sa!:’j E?je šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

Extra
Didelis Bargenas.

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

Tas namas ir tie lotai tu
rį 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 Kerf u t 
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.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS ANT ROSE- 

LANDO.
Mokydamiesi iioj mokykloj sučė- 

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

11045 Michigan Avenue, 
Roseland, Ill.
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Raffi.
“Ir bus palaiminti tie ra

šytojai, kurie Įkvėps mu
myse naujos dvasios, kurie 
padės grąžinti musu seną
sias spėkas, kurie supažin- 
dįs mus su tikrojo gyveni
mo reikalavimais.”" Taip 
sako vienas Raffi’o didvy
riu, nerazdamas patenkini
mo toj literatūroj, kuri ne
kėlė armėnų liaudyj drąsių 
mąstymų ir geresnės atei
ties geidimo. Dargi prie
šingai: mokino susigyventi 
su savo nepavydėtinu padė
jimu, nemąstyt apie savęs 
apsigyvenimą ir kentėt, 
kentėt, nematant šviesesnės 
prašvaistęs... Šiuose žo
džiuose randasi pati Raffi’o 
veikimo charakteristika. 
Jisai kaip tik pastatė sau 
siekimą, “įkvėpti visuome
nei naujos dvasios,” stengė
si atgaivinti armėnuose jų 
tautinį susipratimą ir užuo
jautą dirbantiems sluogs- 
niams. Jisai stengėsi pa
rodyti šviesių padangių, nu
teisti tą liūdną praeities pa
likimą, kurisai kliudė išeiti 
liaudžiai į naują, platų ke
lią, besivaduojant europie
čių kultūros įsakymais ir 
savo teisių, savo historinio 
pašaukimo susipratimu.

“Vivos voco,” — “šaukiu 
gyvuosius.” Šie žodžiai bu
vo visuomet tarytum Raf
fi’o devizu. Jis džiaugda
mas sutikdavo visus armė
nų tautoje savistovius apsi
reiškimus; savo veikaluose 
rodydavo “naujų žmonių” 
pavyzdžius, kuriuos armė
nai turėtų sekti, jaigu su
prantamai apvertintų tėvy
nės padėjimą, norėtų pagel
bėti savo broliams, esan
tiems tenai, Maž. Azijoj, ir 
uždustantiems nuo turkų 
priespaudos. Būdamas aiš
kiausiu tautinės ir patrio
tinė s tendencijos atstovu, 
kuri armėnų literatūroj už
ima žymią vietą, jisai indo- 
mus net tiems, kurie litera
tūroje tendenciją laiko ne
reikalinga.

Svetimtaučiams jo raštai 
gali būti medžiaga, ačiū 
kuriai galima susipažinti su 
pasaulėžiūra ir ideomis ar
mėnų pirmeivių inteligenti
jos 1870—1880 m. Jo raš
tuose regima Turgenevo, 
Černiševskio ir kitų rašyto
jų intekmė. Dudukčjan, ro
mano “Client” asmuo, dau-f 
gel kuomi primena Turge
nevo Neždanovą (“Nov”). 
Bet rusų rašytojų intekmė, 
o taippat Viktoro Hugo, ne
pakenkė jo savistovumui, 
ir jis liko talentingu pri
gimto gyvenimo (iš dalies 
persų) išreiškė j u, kartais 
savaip sunaudodamas bu
dus ir motivus, imtus iš ki
tų tautų literatūrų.

Kuomi Raffi buvo savo

spalvė minia, dešimtįs pri
siųstų iš įvairių vietų ir nuo 
įvairių visuomenės sluogs- 
nių vainikų, žvakės, pilie
čių prieš savo namus užži
bintos, dauguma gyvų gėlių 
ant naujai supilto kapo — 
' jokia buvo veiklaus belet
risto gyvenimo užbaiga, ku
ris savo amžiuj matė daug 
nuoskaudų, būvio neapru- 
pinimo ir atlikto daug ne
paliaunamo triūso...

Tai buvo tautos gėdulio 
diena — našlaitė liaudis ap
verkė vieną geriausių savo 
sūnų, kenčiančiųjų užtary
toją, naujų ideų nešėją! Bet 
prie kariautojų kapų nėra 
vietos nesuraminamam liū
desiui; prie panašių kapų 
kiekviena tauta ryškiau 
jaučia savo dvasinį vienu
mą; ant pranykusio vieno, 
gal ir prakilnaus žmogaus 
gyvenimo, stiprėja ir išbu- 
joja galingas, prakilnus vi
sos tautos gyvenimas.

Dauguma Raffi’o veika
lų ne . visuomet esti tenden
cy iniu su tautiniu atspal
viu tvarinių pavyzdžiu: 
kartu su tokiais romanais, 
kaip “Kibirkštįs,” pas jį 
randama ir tokių, kuriuose 
pirmoj vietoj išvedamas do
ro^, gyvenimo etnografijos 
elementas, kuriuose atspin
di įspūdžiai, gauti autoriaus 
iš jo važinėjimų, ypač po 
Persiją. Dailės žvilgsniu 
tie veikalai yra gal geriau* 
si Raffi’o tvariniai. Auto
rius aprašinėja rytiečių gy
venimą, gerai jį žinodamas, 
todėl aprašinėjimas skaito
mas užimančiai.

Dabartiniu laiku, kuomet 
europiečiai vis labiau pra
deda indoinauti.es Persija, 
noriai gali būti perskaityti 
tokie veikalai, kaip “Hare
mas,” “Bibi-Šarabani” (iš 
saulės garbintoj ų-gabrinų 
gyvenimo), “Chos-Puš”
(vaizdingas Tegerano 
“dugno” paveikslas). Daug 
žingeidaus rasim jo “Laiš
kuose iš Persijos,” rašytuo
se 1872 metais.

Galop “Chačagscho die- 
ninyje” aprašo išeivius vie
no Persų Armėnijos kaimo 
ir tuomi supažindina su ma
žai žinomu jų buviu.

Be veikalų iš armėnų gy
venimo ir tų romanų bei 
apysakų, kuriomis remiasi 
jo vardas ir populerišku- 
mas, Raffi rašė dar draugi
jiniai tendencyinius veika
lus. Apysakoj “Skerdyk
la” aprašo miesto ligoninę, 
kurioj neturtingiems ir pro
letarams, nerandantiems ja
me nei priežiūros, nei gy
dymo, buvo tikra skerdyk
la. Raffi paliečia blogąsias 
pirklių puses, kuriuos sve
timtaučiai dažnai apibend
rina su visa armėnų tauta, 
priskaitant prie jų ir inte
ligentiją, ir kaimiečius; jis 
kovojo prieš pinigų kultą

ir pelno geidimą, neturtin
gų eksportavimą, indiferen
tiškumą prie visuomenės 
darbo ir t.t. Galop apysa
koj “Paskirtoji” beletris
tas nupiešia nelaimingus 
vaisius seno, tvirtai armėnų 
laikomo papročio — dukte
riai gimus piim laiko skirti 
jai vienuolės gyvenimą, už
draudimą ištekėti, nema
nant, kad subrendus ji už
sigeis asmens laimės ir 
užuojautos meilėje. Roffi 
visuomet buvo europiečių 
minčių šalininku ir prieši
nosi visoms nesveikoms a- 
zijatų gyvenimo pažiūroms. 
Todėl ir šioj apysakoj jis 
protestuoja prieš norą at
imti nuo dukters teisę savo 
laimės, prieš pasiryžimą ap
temdinti jos likimą, nesi
skaitant su jos svajonėmis, 
norais...

’(Seka toliau).

RED. ATSAKYMAI.
Kazio Broliui. — Labai 

smagu išgirsti, kad tamsta 
žadi sušelpti žinutėmis. A- 
čių už pasižadėjimą! Tik ra
šydami turėkite omenyje 
išvengti “pamokslų” ir ki
tokių ‘ ‘ subarimų. ’ ’

Kalėdoms Dovana
Geriausia dovana Kalėdoms, — tai 

Šv. Raštas (Biblija). Parsiduoda labai 
pigiai, .tik už $2.50.

Taipjau parduodu ir kitas kuiugas. 
Atsišaukite pas: ' "

G. K. STASEVICZ,
3239 So. Halsted str.,

Chicago, Ill.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimai ir Ofi«*«

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonas Yards 887.

110.000 Žmonių 
Ragavo ir Mėgino Alphą

Naujas Sveiko Maisto Gerymas
Mes esame prirodę 110,000 vyrų ir mote
rių, kad Alpha turi visą alaus linksmybę 
—kad ji yra tautos skaniausiu nesvaigi- 
nanČiu gėrimu. Esame prirodę, kad Al
phą yra tyra tyra, smagi, skani ir malo- 
ni.Alpha yra ne pasekmė netikėto atsiti
kimo, bet moksliškų pastangų didžios 
McAvoy Brewing Co., kad pagaminti 
tikrai maistingą, nesvaiginantį gėrimą.

Užsisakykite Keisą Alphos 
Savo Namams

Ąlpha neturi savyje nieko kito, kaip 
smagias, sveikas medižagas. Jinai nėra 
daktaruota, aptiekoiiuota, nei išimta iš 
jos reikalingos dalis. Tai yra gėrimas, 
kuris tapo pasekmingas, nes jis yra geras, 
ir Jus galite jojo gerti, klek tiktai norite 
jisai nesvaigina. Užorderluokite keisą, Al
phos nuo savo pirklio — susipažinkite su 
šiuo stebuklingu, blaiviu gėrimu.

Alpha
From the Great

McAvoy Brewing Co.

a NtmsHmr.BtvtRAGi

NON-INTOXICATINO 
’•■i ANO WITHOUT ORU&SOmiMi 

INVIGORATING 
SATISFYING 

AND NUTRITIOUS. į 
SERVE 

s. COLD

McAvoy Brewing Co., Chicago,
TELEPHONE CALUMET S401

GYVULIŲ PROTAS.

tautai, ryškiausia apsireiš
kė jo pakasynų dienoje (ba
landį 1888 m.). Visos kla
sės, visos Tifliso armėnų dr- 
jos norėjo atiduoti jam pas
kutinę pagarbą. Ir pasiro
dė didi manifestacija, ku
rioj dalyvavo literatai, pir
kliai, darbininkai, tarnau
jantieji — visi tuomi norė
jo pabrėžti jo nuopelnus. 
Mačiusieji sako, jog tai bu
vo neregimas dar armėnų 
gyvenime matymas, į kuri 
žiūrint, kilo dauguma įvai
rių minčių. Didelė, daug-

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Phone Canal Nine & Phone Before Eleven
The Edelweiss Line S^S^beer Delivered Before Seven

\ £*hone Drover 7800 >

į DB. A. J. TANANEVICZE 
I Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į
\ Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos: \

| 3249 S. Morgan St,, Chicago.8 1
) .. ‘i

Pas šiuos Agentus galima 
gauti A. L. D. “Kataliko” 

pavienius numerius.
J. L. Dulbis

595 S. Main St., 
BRIDGEPORT, CONN.

A. F. Kneizis
23 Sheldon St., 

HARTFORD, CONN.
J. T. Kazlauskas

425 Grand Ave., 
NEW HAVEN, CONN.

K. Ch. Kazemekas 
789 Bank St.,

WATERBURY, CONN.
J. V. Kovas

21 Congress ave., 
WATERBURY, CONN.

J. P. Vasiliauskas
820 Eank st., 

WATERBURY, CONN.
Jos. Matulenas

1408 Lincoln st., 
WAUKEGAN", ILL.

Jonas J. Merčaitis
1530 S. West St., 

ROCKFORD, ILL.
Juozas Dailydė 

78 Oak St.
LEWISTON, ME.

S. Buga
14 Hawe st., 

LOWEL, MASS.
B. P. Miškinis

35 Arthur st., 
MONTELLO STA.

BROCKTON, MASS.

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj khingoj rašomai Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulintą, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda,
kokie gyvuliai turi "geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t. 

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bizonų, dramblių, 

arklenų, meškų, šernų, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma.
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

DYKAI 
1O HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt Nj 
i Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- 
I■ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Į Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 
\ THE AMERICAN TOBACCO 00.

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. jj.
(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1916). „ JA

“Amerikos Lietuvis” j 

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi-1 
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. | 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa-1 

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais |
Worcester, Mass. -|

Kaina metams tilt $1.50, pusei metą 75 centai.
Vieną numeri pažiurtų siunčiame už dyką.

Rišant meldžiama paduoti aiškius adresus.

M. P ALTANA VIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

s

Biznieriai garsinkitės L. D. “Katalike”.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TAf >NEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė- I 
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bsnkos čekių šią- | 
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Ohicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinjgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visu Intų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fii.2 Tnsurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
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Chicagos Žinios. Taika! Buk Ramus!

BUS ATMAINOMOS 
LICENCIJOS.

Miesto majoras Thomp
son, sakoma, iš 25 salitmi- 
ninkn atimsiąs licencijas 
(licences) už peržengimą 
sekmadienio įstatymo. Po
licijos viršininkas Healy 
tai ištyrė ir perstatė ma
jorui nuspręsti, kas reik 
padaryti.

Majoras pranešė, kad nuo 
šio laiko saliunininkams ne
busią duodami jokie perser
gėjimai, kadangi sekmadie
nio įstatymas jau senai į- 
vestas ir saliunininkai pa
tįs pilnai turi žinoti, kad 
įstatymas reikia pildyti. Vi
si saliunininkai, kurie atei
tyj peržengs tą įstatymą, 
kurie sekmadieniais kokiuo 
nors budu pardavinės svai
galus, be jokio atsižvelgi
mo bus baudžiami — bus 
atimta licenciojs.

Majoras atėmė licenciją 
saliunininkui Alfred John
son, 5401 No. Clark gat. 
Policijos kapitonas Cudmo- 
re pranešė ,kad Johnson ir 
jo bartenderis nenorėję 
bendrai pasidarbuoti su po
licija ,kuomet pastaroji bu
vo mėginusi surasti krep
šiuką su pinigais, prigulin
tį Mrs. Elsie Anderson, 
1438 Balmoral ave., ir kurį 
buvo pamėčius užpakali
niam saliuno kambaryj.

Mrs. Anderson, kaip ji 
sako, atėjus į saliuno užpa
kalinį kambarį nusipirkti 
degtinės (brandy) savo ser
gančiai dukterei. Ten atra
dusi. bartenderį Roseįąnd, 
kuris tuomet turėjęs liuosą 
dieną, ir kitus kelis vyriš
kius, geriančius ir dainuo
jančius su moterimis. Ki
tas bartenderis nenorėjęs 
jai parduoti degtinės. Su 
juo besikalbant Mrs. An
derson padėjus aut staliu
ko antrankį, kuriam buvęs 
krepšiukas su $25 ir brang- 
menu vertės $36.25. Kuo
met ji pasiėmus antrankį, 
Roselund ją pastūmęs šalin 
ir neleidęs paimti nuo sta
lo iškritusį (o gal jau pir
miau ištrauktą) krepšiuką 
su pinigais.

Mrs. Anderson pranešė 
apie tai policijai. Kapito
nas Cudmore pasikvietė 
nuovadon Roselundą ir 
Johnsoną. Jiedu padavė 
tuo metu buvusiu vyru ir 
moterių adresus. Pasirodė 
adresai neteisingi. 'Už tą 
atsitikimą saliunininkui at
imta licencija.

PLĖŠIMŲ ŽENKLAI.
Policija susekė, kad plė

šikai skiriamus apiplėšimui 
namus paženklina skaitli
ne “7.” Pirm poros me
tu apiplėšta keli namai, pa
žymėti ta skaitline. Užva
kar toji skaitlinė ir vėl at
rasta ant vieną namu. Po
licija pradėjo tyrinėjimus.

Miss Rose L. Abraham, 
941 Eastwood ave., skun
džia Christian L: Ibsen, ku
rio šuo ją sukandžiojo. Rei
kalauja $10,000 atlyginimo.

METINIS 
SUSIRINKIMAS.

SLA. 129-tos kuopos me
tinis susirinkimas įvyks gr. 
5 d., 2 vai. po pietą, Stan
ford Park salėje, So. Union 
ir 14 Place.

J. Globis, rast.

Superintendentas polici
jos kapitonas Gleason krei
pėsi į miesto majorą pra
šydamas užtarymo. Bet 
majoras atsakė, jogei jis e- 
sąs priešingas visokiems 
nelegaliams tarpe policijos 
įsteigiamiems fondams ir 
todėl negalįs, nieko pagelbė
ti.

Mrs. Cecilija Šimankevič, 
40 metą, 2035 Armitage 
ave., vakar Armitage ave. 
gatvekaryj krito ir tuojaus 
mirė.

John Jacobson, per 43 
met. valdžiai tarnavęs kai
po laišku nešiotojas, pame
tė tą darbą, kadangi val
džia jam, kaipo pasenu
siam, sumažino algą.

GELEŽINKELIAMS
ELEKTRIFIKACIJA

ESANTI NEGALIMA
Chicago Association of 

Commerce iniciativa kituo- 
met (pirm penkių metą) 
buvo paskirta komisija, ku
rios užduotimi buvo išrišti 
klausimas, kokiuo budi 
Chicagoj sumažinti durnus, 
taigi ir nešvarumą nuo tą 
durną ir ar nebūtą galima 
geležinkeliams: miesto ribo
se įvesti elektrifikaciją.

Dabar komisija iš savo 
ilgo veikimo ir patyrimą 
išdavė raportą. Iš raporto 
paaiškėjo, kad Chicagoj ge
ležinkeliu elektrifikacija 
technikos žvilgsniu esanti 
negalima, bet finansiniu 
žvilgsniu tiesiog neprieina
ma.

Visu miesto geležinkeliu 
elektrifikacija kompani
joms atsieitą $272,440,000. 
Gi pelnas paskui kompani
joms butą toks menkas, su
lyginus jį su išlaidomis, kad 
visai negalima nei pagal
voti apie tą atmainą.

Komisija be to tvirtina, 
kad geležinkeliai neužimą 
pirmos vietos miesto terši
me savo durnais. Daugiau
sia miestą durnais apteršia 
visokie metalurginiai fabri
kai ir kitkas, gi garvežiai 
užimanti net trečią vietą, o 
žiemos metu net ketvirtą, 
nes tuomet visi namai iš
leidžianti daug durną.

Komisijai pagailo, kad ge
ležinkeliu kompanijos turės 
mažą pelną ir todėl po se
novei del didesnio pelno 
prisieina miestas teršti du
rnais ir suodžiais, einančiais 
iš lokomotivą kaip iš vul
kaną.

Šiandie rubsiuviu streiki
ninką lyderis Hillman at- 
liksiąs konferenciją su ma
joru Thompson straiko rei
kale.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JEDRUGŠTORYJ 

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
314 Walnut st., 

Newark, N. J.

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. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

MMMMOQiM_____ __
Tel. Randolph 624

A. A. Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. USALLE ST. 
(Room 816) Chicago, III.

Bes. 8255 So Halsted St.
Tel. Drover 5820

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 patjs 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. Morgan St. Chicago, 111.

REIKALAVIMAS.
Reikalingas geras jaunas vyras, gy

venantis ant Town of Lake, kuris 
yra gerai apsipažinęs su vietiniais 
gyventojais; darbas prie išvežiojimo 
skalbinių (laundry); geram žmogui 
geras uždarbis; darbas ant visados. 
Atsišaukite ypatiškai pas

Krauleidzy Laundry Company, 
1724 W. 44 str., Chicago, Hl., 
kampas Hermitage ave.

Tel. Yards7385.

Storas ant randos del fotografisto. 
Išdirbta vieta, arti lietuviškos baž
nyčios. Atsišaukite pas

A. Kupshas, 
3318 S. Morgan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda rakandai (furniture) pi
giai — visi arba po vieną. Atsišau
kite kasdien. Panedėlyj paskutinė 
diena.
1344 S. 48th Court, Cicero, III.

$150.00 cash, jaigu bus parduota 
tuojaus, nupirks mano grosernę ir sal
dainių krautuvę. Parsiduoda iš prie
žasties savininko ligos.
3642 Wallace str., Chicago, Ill.

ANT RANDOS
Storas, grosernė arba bučernė su 4 
ruimij pagyvenimu ir beisementu, nau
joje lietuvių kolionijoje Brighton 
Park, Chicagoje, prie pat lietuvių baž
nyčios. Atsišaukie j

Rapolas Andreliunas, 
2852 W. 39th PI., Chicago, Ill.

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

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

CHICAGO, ILL.

Ant randos puikus šešių ruimų fla- 
tas, apšviestas elektra, vandeniu šil
domas. Geras del daktaro arba ^ki
tokiam ofisui. Viršuj Stankūno fo
tografijų galerijos, 3315 So. Halsted 
street.
Phone Yards 1546, kampai 33-čio Pi.

J ieškau partnerio-pusrninko su pi
nigais. Turiu krutančių paveikslų biz
ni. Važinėju po visų Ameriką su 
lietuvių ir lenkų programais. Gera 
proga energiškam vaikinui pramok
ti tą darbą. Pelningas uždarbis. 
Kreipkitės pas

V. Vodžiunas,
315 Walnut str., Newark, N. J.

Geriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Ricbter’lo 

PAIN-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25o. Ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nno

P. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York, N. Y.

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 3, 1915.
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Tel. Drover 7042. i

į Dr. C. Z. Vezelis i
• LIETUVYS DENTISTAS
® Valandos: nuo.9 rj'to iki 9 vak.
| Nedalioms pagal sutarimą.

i 4712 So. Ashland Ave. I
| arti 47-toa gatvės.

Telephone Yards 6686 (

Lietuviška Drapanų Krautuvu
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 1 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ‘ 
kotų. j

JONAS BUDRIKAS, savininkas i 
3252-54 S. Morgan St I

CHICAGO. ILL. *

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—i po pie
tų ir 6—8 vakare; nedėliotais 10—1 
po pietų.

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

BARGER AS! BARGEN AS!
Parsiduoda 2-jų pagyvenimų medi

nis namas. Randos neša $22.00 i mė-Į 
nosį. Kaina $2,100.00. Dalis ant iš- 
mokesčio. Pasimatykit del platesnių 
žinių su:

M. A. Goberis, 
1409 So. 49th Ave., Cicero, III.

PATTERSON S

OB AC

John G. Capers
Žymus Washingtone Advokatas, būvąs komi- 
sionierium “Interhal 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.

mj-M ĄKT NULINIS LAIKYTIS

‘•i AULE”
YRA TAI VIENATINĖ LIEtJ.VIU lAlKRAŠUS

AMERigbJĖ. ;KtiRlS IŠEINA DU KARTU
■■ Įdėlios : -

iširta ^lĮlįkašlr petBĮĮčla
——RREI^UMĖRATA KAŠTUOJA:

AMERIKOJ i”Š22-s?2S(pusei matą
P.TTPOPni TRosijOj ir Lietuvoj $3.50, Angli- l i AJ Mvl UJ joj jr Škotijoj is §o Prūsuose 15 m

Į* Y— —r -r—*  —illĮBSiiii ~  . - ---- --------------------------- -- __J

W. D. Boczkauskas & Go.
Wo South Alk Manoj City Pa

BANKES' 
r-COFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smoku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes'. Bandyk šiandien
Bankes’ puiki Santos IQn Bankes'Dairy stalo 9Af*Kava ,OC Sviestas Arnn

Kiti parduoda po 30 c Puikiausia Arbata AGa \hllll 
Bankes* geriausis 3 vertes, tiktai po “VG įPUUU

.— /a .. .. ----
Kiti parduoda po 30 c 1 _

Bankes’geriausis ®°
Creamery Sviestas w Ge

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarlnė dalis.
1644 W Cnicagc„;
1373 Milwaukee bve 
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

)
Jąs pypkė bus saldi ir liežiuvis 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 
kitą garsią rūkytoją sako, jog tai “ge
riausias tabakas.”
JUS GALITE PIRKTI TUXEDO VISUR
Parankiuose maišeliuo-H Garsioj žalioj blekinejj A 
se suvyniota dregnojeyP su auksinėm raidėm IĮIP. 
poperoje viduryje . . tinkanti kišeniuje . *
Blekes puoduose 40c ir 80c Stiklo puoduose 50c ir 90c

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

Pirkimo Pajiega iš $15.00

tuojaus,, © gausa vieną numerį

00

Michaelįf

VRA pama- 
x tas manyti, kad

čia jus galite sutaupinti $3 iki 
$5 ant savo naujo siuto ar over- 
kdto—geras ir rimtas pamatas, 
kad jus turėtute Kreipties i savo 
sveiką protą, štai kas — abu 
aprėdalų Storai nėra distriktuo- 
se su augštomis raudomis.

TAI kodėl 
A mes galime para

dyti jums tokius puikius, ranka 
darytus siutus ir overkotus už 
$15.00. šimtai pavyzdžių—nuo 
pat kraštutiniausiu iki konser- 
vatyviškų — kad pasitenkinus. 
Būtinai pamatykite juos.

Geriausia ii visų CHa 
Arbatų, 60c vertes po w v

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

264
alb. ■

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose
Šiaurine dalis.

406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 a Ashland ave

ewe

Kiti nepaprasti brangumynai po $10 ir $25

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

II,-' ' fiSHESSSSEE f ■ M 11 i------ ■■

Į Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Haujo Ir Antrų Rankų Medžio 
Durų, lentų, lentelių, rėmų, šviaakalvių daigtų ir stogo popieroa. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
I CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
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