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Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie šalčiau' ir laukiama 
sniegas; rytoj sniegas ir daug 
šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 34, žemiausia 31 laip
snis.

Saulė teka 7:07, leidžiasi 
4:19.

METAI XVII (Vol. XVII)

Vokietijai labai norisi taikinties
Prancūzams ir Anglams 

grasia pavojus Bal
kanuose

Fieldmaršalas von Mack- 
ensen Konstantinopolyj
Vokiečiai taisosi užpulti D.

Britanijos Indiją
Rusijos pienai veržties Bul

garijon jau sutaisyti
BERLYNAS, gr. 10. — 

Vakar Vokietijos reichsta
ge (parlamente) ilgai kal
bėjo apie taikos išlygas pats 
imperijos kanclieris von 
Bethmann-Hollweg. Savo 
kalboje jis tarp kitko pasa
kė:

“Jaigu musų priešininkai 
pasiulis mums taiką garbin
gą ir be nuoskaudos musų 
imperijai, mes visuomet su
tiksime taikos derybas ves
ti.

“Musų armijų pasiseki
mai reikalauja, idant taikos 
iniciativą paduotų musų 
priešininkai.

“Jei priešininkai nenori 
taikinties, tai niekas negali 
tvirtinti, jogei mes tolesniai 
vedame karą ir norime vie
ną ar kitą šalį užgrobti.’’

Ant galo kanclieris pri
dūrė, kad vokiečiai iš savo 
pusės nekuomet neprašysią 
taikos.

Londonas, gr. 10.—Pran
cūzų karuomenė pietinėj 
Serbijoj nuo Krivolak at
mušta atgal 15 mylių. Ten 
bulgarai sutraukę galybes 
savo pėstininkų ir artileri
jos, todėl negali prieš tai 
ir atsilaikyti. Prancūzai 
traukiasi atgal • pašaliais 
Nish-Saloniki geležinkelio 
ir paskui save tą geležinkelį 
naikina. Tečiau bulgarams 
atėjo pagelbon vokiečių pio
nieriai, kurie vikriai ir uo
liai geležinkelį pataiso, pa
taiso suplaišintus tiltus, ar
ba naujus pratiesia ir bul
garų armijos vis toliau pas
kui francuzus seka.

Į Exchange Telegraph 
Company iš Atėnų depešuo- 

jama, jogei francuzų-anglų 
armijos apleidžiančios pie
tinę Serbiją, pasitraukda- 
mos link Graikijos pasienio.

Berlyne, Viennoj ir Sofi
joj skelbiama apie didelius 
teutonų ir bulgarų pasise
kimus Balkanuose. Jei bul
garai su vokiečių pagelba 
francuzus ir anglus sugys 
ant Graikijos teritorijos, 
tuomet Graikija bus pri
versta pasirodyti viešai, 
kuo ji yra, kokios politikos 
laikosi. Turės stoti vienon, 
ar kiton pusėn. Bus gana 
jai veidmainiavimo.

Fieldmaršalas von Ma- 
ckensen, kaip pranešama, 
nukeliavęs į Konstantino
polį. Kokiais reikalais, ne-: 
žinia. Kaip žinoma, von 
Mackensen veda visą teu
tonų kampaniją Balkanuo
se.
. Teutonai skelbia apie ruo
šiamąjį naują -savo ofensi- 
vą. Kuomet francuzai su 
anglais galutinai bus išmes
ti iš Serbijos, o gal dar ir 
iš Salonikų, tuomet teuto
nai, susijungę su turkais, 
pulsis ant Britanijos Indi
jos.

Tam tikslui ruošiama 
500,000 karuomenės: 400,- 
000 turkų ir 100,000 vokie
čių. Tai galingai armijai 
vadovausiąs fieldmaršalas 
von der Goltz. Visa turkų 
karuomenė busianti aprū
pinta vokiečių oficieriais.

Kampanija prasidėsianti 
ateinantį pavasarį, prade
dant turkų veikimais Me
sopotamijoj..

Prancūzų ir anglų fronto 
dešinysis sparnas Strumni- 
tza apylinkėse vokiečių su 

bulgarais atakuojamas. Te
čiau talkininkai stipriai lai
kosi ir paneša menkus nuo
stolius.

Iš Salonikų pareina ži
nios, kad į Strumnitza apy
linkes siunčiama daugiau 
vokiečių iš šiaurinės Serbi
jos.

Būriai serbų sugyti dali
mis į Černogoriją, dalimis 
į Albaniją. Bet apsiginkla
vę albanai eina išvien su 
teutonais.

Austrai sakosi, kad jie 
Berane, Černogorijoj, paė
mę nelaisvėn 2,000 serbų ir 
černog. Be to ton austrams 
tekę 80 anuotų, 160 vago
nų su amunicija, 40 automo
bilių ir daug visokios ka
rinės medžiagos.

Čemogorai gi praneša, 
kad šiaurrytinėj Černogori
joj nekuriose. vietose aus
trai atmušti.

RUSIJOS PLENAI JAU 
PABAIGtl.

BUDAPEŠTAS, gr. 10. 
Vakar iš Bucharesto čionai 
apturėta žinia, kad Rusijoj 
pienai kas link Įsiveržimo i 
Bulgariją jau esą pabaigti. 
Besarabijoj, palei Dunojų, 
Rusija turinti sukoncentra
vus kelis šimtus tūkstančių 
karuomenės su sunkiomis 
armotomis. Karuomenė lau
kianti tik įsakymo briau- 
ties Bulgarijos link.

RUSAI LAIMĖJ? UŽ- 
KAUKAZYJ.

Londonas, gr. 10. — Reu- 
terio depeša iš Petrogrado 
tvirtina, kad rusai svarbų 
mūšį laimėję Hamadan apy
linkėse, Užkaukazyj. Daug 
turkų užmušta ir sužeista.

PALIKO $53,886 VERTĖS 
NEJUDINAMOJO 

TURTO.

San Francisco, Cal., gr. 
10. — Garsus lakūnas Lin
coln Beachey, kuris šieme- 
tai taip tragingai žuvo 
skrajodamas aeroplanu ant 
parodos lauko, paliko neju
dinamo turto vertės $53,- 
886. Kadangi jis buvo ne
vedęs, viskas teko tėvams.

— Paryžius, gr. 10. — 
Champagne apskr., Franci- 
joj, francuzai savo artileri
ja sunaikinę vieną svarbų 
vokiečių amunicijos sande
lį. I f"

— Roma, gr. 10. — Ita
lams Austrijoje prastai se
kasi kariauti. Isonzo fronte 
dažnai lietus lįjąs, kas ap
sunkinąs veikimus.

Suėmė Vokie
čių divizijini 

štabą.
Petrogradas,1 gr. 10. — 

Iš rytinio kart^ fronto aptu
rėta neoficialę žinia, kad 
rusų skautai aną naktį suė
mę 82-ros vokiečių armijos 
divizijos visą štabą, kuris 
turėjo savo kvatierą vienam 
sodžiuj. Generolas su visu 
jo štabu paimtas nelaisvėn.

Rusai oficialiai skelbia, 
kad Rygos apskrityj jų ar
tilerija keliose vietose nu
tildžius vokiečių batarėjas. 
Į pietus nuo Ikskul vokie
čiai užleidę nuodijančias 
dujas ant rusų apkasų.

Dvinsko apskrityj vokie
čiai keliose vietose buvo 
mėginę apleisti savo apka
sus ir rusus atakuoti, bet 
rusų kulkosvaidžiai juos at
gal suvarę į < apkasus.

GELBSTI KARUOMENEI

Petrogradas, gr. 10—Ru
sijos liistorijcije dar nėra 
girdėtas toksai atsitikimas, 
kad> rusų tauta butų buvus 
kuomet nors taip susivieni
jus, kaip kad dabartiniais 
laikais. Rusai sodiečiai iš 
liuoso noro ne tik renka 
tarp savęs visokius karei
viams reikalingus karo lau
ke daiktus ir jiems vago
nais siuntinėja, bet dar jie 
valdžiai pasisiūlo stoti pa
gelbon kareiviams kaipo 
laisvanoriai. Kareiviai ne
reikalauja niekur nei apka
sų kasti. Vis tai atlieka so
diečiai iš savo liuoso noro. 
Jie būriais atkeliauja užpa
kaliu mūšio linijų ir nuro
dytose vietose už kareivius 
dirba, kasa apkasus ir ka
reivius gerbia, kaip dar nie 
kados. Jų sveikatos pasi
gaili. Mat, jiems nekokie 
sunkus darbai atlikinėti, bet 
su ginklais ginti tėvynę nuo 
išlaukinių priešininkų.

Tas faktas liudija ,kad ru- 
tautiniu žvilgsniu pa
bunda ir telkiasi vienybėm 
Gi jų susitelkimas daug ką 
reiškia.

— Konstantinopolis, gruo
džio 10. — Turkai praneša, 
kad jų karuomenė Mesopo
tamijoj apsupanti anglus ir 
pastarieji atsiradę pavojuj.

— Paryžius, gr. 10. — 
Francuzai oficialiai prane
ša, kad ant Gallipoli pu- 
siausalio jie susprogdinę 
turkij amunicijos sandelį.

Talkininkai su 
pavasariu ims 

veikti Balka
nuose.

-Paryžius, gr. 10. — Mili- 
tarinis kritikas, gen. de la 
Croix, dienraštyj Temps, 
perkratinėdamas dabartinį 
Balkanuose stovį, rašo, kad 
ligi pavasariui talkininkai 
Balkanuose turėsią ten tik
rąjį veikimą.

Jis taip išrokuoja: Dabar 
Salonikų apylinkėse talki
ninkų karuomenės randasi 
150,000; ant Gallipoli pu- 
siausalio yra 100,000, kuri 
iš ten bus perkelta į Balka
nus. Tuomet pasidarys 
250,000 kareivių.

Be to serbių karitomcnės 
m perorganizavimui atsira
sią mažiausiai 200,000; prie 
šitų reikia pridėti 50,000 
italų ir kiek nors černogorų.

Visą tą karuomenę sudė
jus krūvon pasidarys su virš 
500,000.

Reikia žinoti, kad čia ne- 
priskaitomi tie kareivia, ko
ke ligi pavasariui dar bus 
iš Francijos ir Anglijos 
pasiųsti.

Gi Rusija Balkanams pa
švenčia mažiausiai pusę mi
lijono karuomenės.

Talkininkams ateitis šyp
sosi. Tik jiems reikia dau
giau energijos, veikimo.

— Londonas, gr. 10. —- 
Anglijoje susitvėrė nauja 
darbininkij organizacija su 
2 milijonais narių. Ton or- 
ganizacijon susivienijo mai- 
neriii federacija ir kelios 
didžiulės unijos. Susivie
nyta tikslu išgauti didesnę 
mokestį ir geresnes darbo 
sąlygas.

— Londonas, gr. 10. — 
Anglijos parlamentan įneš
ta sumanymas, idant dabar
tinis parlamentas, kuriam 
baigiasi laikas, išnaujo bu
tų patvirtintas penkiems 
metams, kadangi karo me
tu rinkimai esą neparankus 
dalykas.

ATEINA ŠALČIAI.

Oro pranašas šiandie ry
te nupasakoja, kad į Chica
go ateina šalčiai. Šiandie 
Chicago turėsiąs aplankyti 
sniegas su smarkiu vėju. 
Sniegas ir šaltis į čionai at
ūžiąs iš Kanados, per Colo
rado ir kitas valstijas jau 
praėjęs.

SUDEGĖ MIESTELIS.

Petersburg, Va., gr. 10.— 
Vakar sudegė miesteliu 
Hop well, populeriai vadi
namas “grybų” miesteliu, 
atsirandąs aplink Du Point 
Powder Co. fabrikus, kur 
išdirba i na sprogstančioj i 
medžiaga. Miestelyj gyve
na anie 25,000 gyv. ir jų di
džiuma dabar be pastogės 
liko. Gaisro padaryti nuo
stoliai siekianti 3 milijonus 
dolerių.

Kilus gaisrui, tuomi pa
sinaudojo vagiliai, ėmė plėš
ti degančias krautuves. At
siųsta milicija. Vienas juo
dukas, užtiktas plėšime, ant 
vietos nušautas. .

Sudegė ir bankas. Bet 
iždininkas suspėjo pinigus 
ir kitas vertingas poperas 

išgelbėti. Jis su kitais ban
ko viršininkais visa tai ga
beno į miestelį Petersburg. 
Pakelinį juos užpuolė, ban
ditai. Teičau apsiginta nu
šovus keli banditus.

(Gaisras prasidėjo vieno 
restorano namuose. Pirmu
tinis, kuris užtėmijo gaisrą, 
buvo II metų vaikiukas. 

Jis, tai pamatęs, puolėsi į 
degančius namus ir iš anų 
jis išgelbėjo kelis už save 
mažesnius vaikus, išnešda
mas juos laukan.

Sujudo po to visas mies
telis. Iš visų pusių atpyš- 
kėjo ugnegesiai. Bet medi
niai namai kitas paskui ki
tą liepsnojo.

Vos tik išgelbėta ir para
ko dirbtuvės arčiau atsiran
danti namai.

BANDITAI NUŽUDĖ 
VAISTININKĄ.

Vakar vakare automobi
liniai banditai užpuolė vai- 
stinyčią po num. 549 Madi
son gat., Oak Park’e, ir nu
šovė vaistininko William 
A. Venus sūnų, William J. 
Venus, 35 metų amžiaus. 
Vaistinyčioj jis buvo vie
nas, kuomet banditai inėjo. 
Jam liepta pakelti rankas ir 
ramiai užsilaikyti. Tečiau 
jis nepaklausė, norėdamas 
apsaugoti registerį, kuriam 
buvo pinigai. Tuomet vie
nas banditų į jį šovė ir visi 
pabėgo. Registeris nebuvo 
nei palytėtas.

Chiragoj ir apylinkėse ra
miems žmonėms gyvenimas 
aršėja ir nežinia kas bus to
liau, jei banditai nuolat taip 
veiks.

— Londonas, gr. 10. — 
Marmora jurėj anglų sub-- 
marinas nuskandino turkų 
torpedinį laivą. 2 oficieriu 
ir 42 jurininku išgelbėta ir 
nelaisvėn paimta.

Del pinigų nu
žudė žmona.
P. Hoy, detektivų biuro 

viršininkas iš Minneapolis, 
George Armstrong, apskri
čio Hennepin, Minn., pro
kuroras, ir du detektivų 
Washingtone suėmė keliau
jantį agentą Charles D. Et
cheison ir, jį gabendami į 
Minneapolis, kelias valan
das Chicagoj buvo apsisto
ję-

Chicagoj iš traukinio Et- 
cheison nugabentas vietos 
detektivų biuran ir ten per 
tris valandas po užrakčiu 
buvo laikomas. Iš ten jis 
nugabentas Brevoort vieš- 
butin ir ištardomas, ką jis 
žinąs apie bigamisto Frede- 
ricko T. Price, iš Minnea
polis, žmonos mirtį.

Po penkių valandų ka
mantinėjimo Etcheison pa
galiau apsilpo ir štai ką de- 
tektivams išpažino:

“Frederick Price pirm 5 
metų apsivedė su Miss Ma
rie Fridley, dukterimi Da
vido Fridley, kuris priskai- 
tomas prie seniausios ir 
plačiai pagarsėjusios šeimy
nos Minnesota valstijoj. 
Price pirm to buvo apsive
dęs du kartu ir antroji jo 
žmona jį skundė del persi
skyrimo.

“Fridley šeimyna gyveno 
miestelyj Fridley, Minnea
polis apylinkėse. Tėvai ne
norėjo leisti savo dukters 
už Price, bet jaunieji pa
bėgo ir kitur susituokė. 
Price tuomet turėjo 38 me
tus. Tečiau su savo trečia 
žmona negyveno sutikmėje 
ir toji jį tris kartus buvo 
apleidžiusi, bet visuomet 
sugrįžusi.
Reikalavo pas uošvį 
pinigų.

“Tuo tarpolaikiu Price 
nuolatos kaulino uošviui, i- 
dant šis savo duktėrei, tai
gi jo žmonai, greičiau už
rašytų kraitį. Ne greit te
čiau Fridley sutiko su tuo 
kaulinimu. Bet ant galo 
su dukters užsispyrimu su
tiko ir davė jai $10,000 pi
nigais, 10,000 valdžios bond- 
sais ir 40,000 Minneapolis 
valstijos bondsais. Išviso 
$60,000. Po to duktė aplei
do tėvų namus ir jų dau
giau nematė.
Mrs. Price nužudymas.

“Ant rytojaus po to — o 
tai buvo šeštadienis — pa
sakojo toliau Etcheison — 
6 vai. vakare atlikta tai, kas 
mano su Price per kelis me
nesius buvo pienuojama.

(Tąsa ant 3 pusi.).
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Pritruko argumentų.
Paskutiniam “Draugo” 

nmneryj ir vėl Pittsburgo 
provincijos lietuviai kuni
gai, prie kurių prisidėjęs 
dar kažkoks J. F. Pikutis, 
išrėžia ilgą ir tą pačią nuo
bodžią “litaniją” dienraš
čiui “Katalikui.” Kiekvie
nas lietuvis pripažins, kad 
tokios “litanijos” jau senai 
yra atgyvenusios savo lai
kus. Gal jos galėjo būti 
“painačlyvos” pirm kokių 
šimto metų, bet ne dabarti- 
niaift abelno pažangumo lai
kais. Juk antai pas anglus, 
francuzus, vokiečius ir ki
tas tautas tokie “pamok
slai” labai-labai senai pa
miršti. Pittsburgo provin
cijos kunigai, iškolioję 
“Kataliką” veidmainingu, 

laisvamanių abazo šalinin
ku ir kitokiais nešvariais 
žodžiais, užraukia, kad, gir
di, geriausias ginklas ir ar
gumentas prieš “Kataliką” 
busią — jo ignoravimas.

Matai, nors kartą turėjo 
susiprasti. Gi taip senai 
reikėjo padaryti. Nes taip 
daro visi, katriems yra sto
ka Įgimtos argumentavimo 
dovanos.

Jei taip dalykai krypsta, 
tai delko ir mes negalėtu
mėm tas “litanijas” igno
ruoti? Mums netrūksta 
prieš tai argumentu, bet ne
turime nei laiko, nei noro 
tuščiomis kalbomis užsiimi
nėti, turime svarbesnių rei
kalu. Visgi prisiųsta 
mums “litaniją” dedam 
archivan.

Kalba apie galuti
ną pergalę.

1 f

Populeriškiausias tęijaa- 
tas, kurį riša šioje valando
je pasaulio viešoji nuomonė: 
—kuo baigsis dabartinis 
Europos karas? Viši to
je temoje kalba, ginčijami 
filozofuoja. Ir vienos ir kitos 
kariaujančių pusių šalinin
kai palaiko patinkamąją 
pusę ir jai lemia pergalę. 
Ir kariauninkai tik sau per
ša laimėjimą.

Vokiečiai, kurie visuose 
frontuose pastūmė priešus, 
bet jų nesumušė, tad nors 
atsiranda kėblame padėji
me, tečiau labiausia nusigi- 
ria galutine pergale. Mat, 
kitaip šiame momente kal
bėti neišsimoka, kad neat- 
šaldyti visuomenės, kad ne
atimti vilties karuomenės 
pergalėje. Tečiau ir tokia
me momente atsiranda žriio- 
nės, kurie šaltai dar įsten
gia pasvarstyti ir geriau 
permatyti dalykų stovį.

Pasirodo ir tarpe vokie
čių retkarčiais šalčiau pro
taujančių ir geriau perma- 
nančių dalykų £tovį vyrų. 
Vienu tokių pasirodė intek- 
mingas vyras Berlyno poli
tikas Maksimilian Harden, 
kuris savo “Ztrkuiif” pat
virtina, kad vokiečiai galu
tinai bus pergalėti,

M. Harden’as visų pirma 
parodo, kad nei vienas vo
kiečių priešininkas nėra dar 
'nuvargęs ir kiekvienas net 
skyriumi svajoja kaip ir vo
kiečiai apie pergalę. Ypatin
gą visų domą Harden’as at
kreipia į Rusiją, kur dedasi 
nuostabus dalykai. Rusija 
'toli stovinti nuo sumušimo, į 
kurį vis dar tebetiki vokie-

neturėti progresivinės dr- 
jos.

Mat, ir jie prie progresis- 
tų prisiskaitė.

Ir laimingi newphiladel- 
phiečiai, jei jie ligšiol nesi
pina su tais “progresis- 
tais.”

Tikras gevaltas.
Ar j lis žinote, kame lig- 

šioi nėra socialistų? Gal 
ne, nes ir mes nežinojome. 
Tai pasako “Laisvė.” Ji
nai susekusi (tai jau bus 
bene aštuntas pasaulio ste
buklas), kad lietuvių soci- 
cialistų nesama miestelyje 
New Philadelphia, Pa. Gir 
di, ten miestelio gyventojų 
didžiuma esą lietuviai, lie
tuviai esanti miesto virši
ninkai, turinti savo parapi
ją, katalikiškas ir tautines 
di-jas, bet... nei vienos so
cialistų kuopos! Tai, girdi, 
baisiausias ir negirdėtas 
socialistų apsileidimas ten

Jiems taika 
tik ir rupi.

Pastaraisiais laikais vo
kiečiai apie taiką ir sapnuo
ja. Jie sakosi, kad jau už
tektinai savo priešininkų 
teritorijų yra užėmę ir vi
sus visomis pusėmis apiplu- 
šinę. Todėl argi nebūtų jau 
gana kraujo praliejimo, ar
gi nebūtų galima susitaikin
ti. Vakar ir pats Vokieti
jos kanclieris parlamente 
viešai išreiškė norą taikin- 
ties. Tik, girdi, tegu tal
kininkai pirmiau tos taikos 
pareikalauja, gi vokiečių 
valdžia visuomet pasirengu
si taikinties. Gi jei jie ne
norį taikinties, tegu paskui 
vokiečių nekaltina už karo 
tęsimą.

Vokietija didžiuojasi saj 
vo pergalėmis ant visų 
frontų. Bet ji žino, kad il
gesnis karas jai atneštų 
pragaištį, nes jos jėgos nu
silpnėtų, išsisemtų ir tal
kininkai išeitų pergalėto
jais.
_Todel jai ir svarbu dabar 

užmegsti taikos derybas, 
nes paskui gali pasirodyti 
pervėlu.

Bet talkininkai, kiek ži
noma, taikinties visAi nei 
nemano. Vokietija turi bū
ti sutraškinta — jie sako.

ijiai, ant sayo' milžiningų plo- 
tybiu lariną naują 8 mili- 
jonų armiją, prie kurios su- 
organizavimo uoliai priside 
da Anglija, Franęija ir Ja
ponija. Kovo mėnesyje -• 
sųlyg Harden’o — Rusija 
galės išstatyti 12 milijonų 
kąruomeng ir pyadėti didį
jį ofensivą. Revoliucijos, į 
kurią vokiečiai intikėjo ir 
joje daug vilties dėjo, Rusi
joje laike karo nebus.

Daleiskime, kad Harden’o 
daleidimai apie išstatymą 
tokios milžiniškos armijos 
butų perdėti, dusyk net pa
didinti, tai ir to butų gana 
vokiečiams, kad suprasti, 
jog rytinis frontas dar ga
lingas ir baisus. Beje, Har
den’as nieko neužsimena 
apie prirengimus kitų 
talkininkų—Anglijos, Fran
cijos ir Italijos. Ir pastaro
sios valstybės turi daugybes 
rezervų, ktiriuos reikale gali 
pasiųsti į iįlušių laukus tru- 
šklnti priešo spėkas.

Nors kiti vokiečių karš
tuoliai Francijos jaunuolių 
pašaukime į kareiviavimo 
tarnybą dviem metais ankš
čiau, negu jiems sulyg įsta
tymų normaliuose laikuose 
butų prisiėję stoti, mato 
Francijos nusilpnėjimą žmo
nėse, tai Harden’as tame 
mato ne ką kitą, kaip tik 
prisirengimą į ilgą ir galu
tiną išlaimėjimb karą.

Toliau Harden’as patė- 
mija, kad talkininkai dar 
neparodė gyvųjų savo pa
jėgų. Paminėjus išimtį, ku
rią pernai franeuzai, pagelb- 
stant anglams, įvykdė ant 
Mainos, intempdami pajė
gas, kad atblokšti teutonų 
užpludimą, — po to talki
ninkai visuose frontuose ve
da lėtą karą, vis išmėgin
dami, kiek dar stiprus ją 
priešas. Jie augina ir nuo
lat stiprina savo frontus, 
o vokiečiai visais pašaliais 
tirpsta ir silpnėja. Talki
ninkai tad išmėginę eksperi- 
ųientus vokiečių pajėgų, visi 
išvien užpuls ir sumuš vo
kiečius. Žodžiu sakant, ir 
patįs vokiečiai jau ima vi
saip manyti, o ištikimesnie- 
ji valstybės vyrai pasidrąsi
na perspėti saviškius, kad 
gelbėtųsi nuo pavojingos 
pražūtie^. Po pusantrų me
tų švitravilųo vokiečių kar
das ima šlapti, o talkinin
kai savuosius vis aštriau 
nusitekina ir miklina ran
kas, kad užtaikinti skaudes
nę savo priešininkui smūgį. 
Nenuostabu tad, kodėl vo
kiečiams ateitis vis darosi 
baisesnė ir jie apreiškia pa
stangas, kad tą baimę pra
šalinti. Jie uoliai kalba ir 
kočioja taikos obalsį, nes 
kbl-kas toks būdas jiems la
bai svarbus ir laimingas. 
(Tik visas jų vargas tame, 
kad talkininkai į tą obalsį 
kurčiais nusiduoda.

Br.
-- .-----------
P^yrimas.

J?. v
SkaitytojAs: — Man pir

mas straipsnis jūsų laik
raštyje “Mergaite” baisiai 
patinka, aš perskaičiau jį 
net dusyk.

Redaktorė: — Net dusyk! 
Man labai indomu, kad jus 
taip augštai keliat.

Skaitytojas: — Taip, taip, 
pirmą kartą aš jį skaičiau 
originale rusiškai, o paskui 
jau jūsų laikraštyje.

Lietuviai 
Amerikoje.

SUV. dr jų darba
vimasis.

Harrison ir Kearny, N. J. 
Šioj mažoj kolionijoj vieti
nės lietuvių draugijos, at- 
jausdamos dabartinį tėvy
nės padėjimą, rugsėjo 5 die
ną susivienijo, idant bend
rai veikiant, daugiau pasi
darbuoti Lietuvos labui. 
Tuo tikslu išrinkta komi
tetas, kuris veiks lig tol, 
ligi kol bus reikalingas lie
tuvių šelpimas. Savo pa
reigas komitetas pradėjo 
pildyti nuosekliai ir sąži
ningai.

Lapkričio 25 dieną (Pa
dėkos d.) atsibuvo balius 
su dovanomis. Pavyko ga
na gerai. Publikos apsi
lankė apsčiai ir gražiai ap
siėjo. Geri lietuviai paau
kojo daiktų, kurie išleista 
dovanoms, kiti parduoti ant 
“licitacijos” ir dar šiek-tiek 
liko. Vardan suvienytų dr
jų komitetas taria nuoširdų 
ačiū visiems aukotojams! 
Likusieji nuo šio baliaus 
daiktai atidedama kitam 
kartui, nes panašių balių 
manoma rengti daugiau. 
Kiek Padėkos diena atnešė 
nukentėjusiems del karo 
lietuviams pelno, nėra tik
rai žinoma, nes gauta pini
gų už tikietus ir kitus daik
tus. Su draugijų aukomis 
susidarys virš $160.00.

Gruodžio 4 dieną nutarta 
$100.00 pasiųsti tiesiai Ru
sijon Contralto Komiteto 
pirmininko, p.'M. Yčo var
du, idant jis išdalytų nu
kentėjusiems del karo ir 
reikalingiems pašelpos lie
tuviams. Likusieji pinigai 
paliko pas Suv. Dr-jų kasi
ninką, nes rengiamasi prie 
įvykiuimo kito užmanymo, 
tai reikalinga turėti pinigų 
ir nereiks skolinti.

Gal ne vienas stebėsis, ko
dėl pinigai nebuvo pasiųsti 
į vieną kurį amerikiečių lie
tuvių fondą. Vietinių dr
jų atstovai nežinojo į kurį 
fondą aukas siųsti, kiekvie
nas gyrė savo srovės fondą. 
Galutinai nutarta siųsti tie
siog, kam buvo renkami 
Štai čia ir pasirodo, kaip 
reikalinga mums vienybė 
visuomeniniuose reikaluose. 
Delei tokios vienybės sto
kos trukdosi darbas, darosi 
didesni iškaščiai ir t.t.

F. M. Petrulionis,
Suv. Dr-jų rast.

DARBININIKŲ STRAĮ- 
KAS; MENKAS SUSI

PRATIMAS.

Dayton, Ohio. Keletos 
geležinių dirbtuvių darbi
ninkai pakėlė streiką, rei
kalaudami 9 vai. dienos 
darbo ir pripažinimo unijos. 
Bet kompanijos ant to ne
mano sutikti ir išpildyti 
darbininkų reikalavimų. Jie 
samdo skebus, kuriuos gau
siai apmoka. Rytą kompa
nijų tarnai automobiliais 
surenka skebus ir iš namų 
nuveža į darbą, o vakare 
vėl parveža. Keliems straik- 
laužiams darbininkai jau į- 
varė baimės, bet prie dirb
tuvių prieiti sunku, nes 
kompanijos jas apstatė po
licija. Nežinia, kaip ilgai

šis streikas tęsis ir kaip už
sibaigs.

Tuo tarpu Dayton’o jau
nimas, kuris prie streiko 
nesideda, nei jam pakenkia, 
tai tarp savęs galvas skaido
si. Nėra to šeštadienio, kad 
apsieitų be peštynių. O 
prie to priveda svaigina
mieji gėrimai, kurie apsuka 
jaunas galvas ir protą ap
temdo. Rodos, nedidelis 
lietuvių būrelis gyvena, bet 
ir tarpe tų pačių nesutiki
mų ir nesusipratimų esama. 
Kruvinai uždirbtus dirbtu
vėje centus prageria arba 
teismams išleidžia.

Laikas butų susiprasti. 
Laikas mesti šalin visokius 
silpnus įpročius, o jų vieton 
susiartinti vienybėn, grieb- 
ties apšvietos, skaityti laik
raščius, kad tėmyti, kas pa
saulyje dedasi, kokiame pa
dėjime musų tėvynė, kaip 
Amerikos visuomenė juda, 
kaip kitų miestų darbinin
kai stengiasi išreikalauti 
sau geresnių gyvenimo są
lygų ir t.t.

J. A. T. Daytonietis.

Scranton, Pa. Pirm ko
kio laiko pagedęs šuo ap
kandžiojo Dominiką Degu
tį ir jo žmoną su 5 vaikais. 
Pats Degutis baisiose kan
čiose mirė ligoninėj. Liku
si žmona su vaikais atsi
randa gydytojų priežiūro
je.

Nashua, New Haven. — 
Audiminėse dirbtuvėse 
streikas vis dar nepasibai
gia. Streikuoja daug ir lie
tuvių. Lietuvių parapijos 
klebonas streikininkams pa
taria laikytiėš vienybės, 
negrįsti darban, kol darbda
viai sutiks darbininkų rei
kalavimus* išpildyti. Jis 
taippat visokiais budais lie
tuvius streikininkus šelpia. 
Bet lenkų parapijos klebo
nas kaip tik priešingai el
giasi. Lenkai streikininkai 
už tai andai bažnyčioje net 
demonstraciją buvo sukė
lę.

Peterson, N. J. — Čia ne
senai lietuviai blaivybės 
mylėtojai buvo parengę 
prakalbas. Parsikvietė ku
nigą P. Saurusaitį. Šis iš- 
rodinėjo susirinkusiems lie
tuviams svaigalų kenksmin
gumą. Gerb. kalbėtojas pa
sakė, kad Amerikoj žmonės 
kas metai pragerianti 50 
milijonų dolerių.

Tamaqua, Pa. — Kasyk
lose No. 14 atrastas negyvas 
Kazimieras Bubnis. Miręs 
nuo širdies ligos. Turėjo 
34 metus amžiaus. Paliko 
žmoną su 3-mis vaikais.

Bridgeport, Conn. — Ne
suimtas ir nežinomas žmog- 
iudis nušovė lietuvį saliu- 
nininką, Juozą Mondževskį.

Coloquet, Minn. — Čia 
darbai labai silpnai eina, 
todėl lietuviams darbinin
kams nepatariama į čia va
žiuoti darbo ieškoti.

Juokeliai.
Nelygu galva.

— Kodėl, mano miela, ne- 
beleidi šią žiemą sūnaus 
mokyklon —- taria kunigas 
į 'našlę, leidusią sūnų dvi 
žiemi mokyklon.

— Kad, tėve dvasiškas, 
jis jau viską moka!

— Kaipgi, vaikeli, gali 
sakyti, jog jis viską mo
ka!? Aš bent septynis me
tus buvau gimnazijoje ir 
tai negaliu sakyti viską ži
nąs...

— Mat, tėveli, nelygu gal
va.

Nuotaka.
Nuotaka: — Mano tėve

lis įgijo turtą dar visai jau
nas būdamas, ar norit žino
ti kokiuo badu?

*

Jaunikis: — Taip, taip... 
bet man indomiau butų iš
girsti, kokį turtą?

Telephone Drover 9693.

DR. A. A. ROTH
Rusas 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; nedaliomis 10—1 
po pietų.

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

Lekcija aritmetikos.
Oficieris (aiškina karei

viui atėmimą): — Na, tai, 
sakysime, pas tave yra 15 
kapeikų, tu eini karčemon 
ir prageri 12 kapeikų, kiek 
tada pas tave pasilieka?

Kareivis: — 5 kapeikos, 
Jūsų gerbenybe.

Oficieris: Na, tai kaip ši
tas veikimas vadinasi?

Kareivis: — Gėrimas, Jū
sų gerbenybe.

Vaikas: — Babut, aš šian
dieną buvau įsilipęs į pat 
kriaušės viršūnę.

Babutė: — Ak, tu, šelmi, 
užmiršai, kad naujos keli- 
naitės!?

Vaikas: — Neužmiršau, 
babut! Mano kelinaitės ir
gi ten buvo.

Dvi iškilmi.
Pas kurpį J- buvo tą pa

čią dieną egzekvijos ir krik
štynos.

Pagrįžus iš bažnyčios, pa
pietavus ir pagiedojus 
šventas giesmes, šeiminin
kas pasakė pakviestiesiems 
šitokią prakalbą: “Mieli 
.sveteliai, man jau pasibaigė 
tas liūdnas atsiminimas už 
dūšias, dabar prasideda 
krikštynos. Nustosime gie
doję šventas giesmes, pra
dėsime linksminties ir dai
nuoti.”

Šuns kvieslys.
Buvo ūkininko dukters 

vestuvės. Šis pasiuntė sa
vo 12 m. sūnų pakviesti kai
myną į vestuves. Vaikas, 
bijodamas šunies, nėjo per 
kiemą į vidų, bet priėjęs 
prie grįČios lango iš kitos 
pusės klausia:

— Ar namie šuo?
Ūkininkas (iš vidaus):— 

Nėra.
Vaikas: — Tėvas kviečia 

į vestuves.
' Ūkininkas (manydamas, 
kad tai šunį kviečia, bet ne 
jį): — Gerai, gerai, kaip 
parbėgs, tai pasakysiu.

žiemos prajovai.
Apgulė žemelę

Taip storai sniegai, 
Gamtą tur’ suspaudę

Tvirtieji nagai —
Žiemos surėdyti,

Šalčio nukalti,
Žemės jau matyti, 

Nekaltai balti...
Vandenis nebžino

Kur gauti liuosybę, — 
Viską surakino

Užburia galybė...
Net ir saulytėlė

Prieš ją baimę turi — 
Toli persikėlė —

Iš ten bailiai žiuri...

VAISTINĖ JE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
314 Walnut st., 

Newark, N. J.

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 Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kiūra $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. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda 2 lotai ant 45 

gat., arti Western avė. Kai
na tų lotų tik po $350. Kas 
pirma atsišauks, tas pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnių ži
nių kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, Ilk, arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randus į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės i 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Paieškai: darbo. Gerai patyręs bar- 
zdaskutis. .Taigų kam butų reika
linga Cbicugoje, ar apylinkėje, mel
džiu atsišaukti laišku i

Tananevicz Publishing Co., 
3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.
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Del pinigų nty 
žudė žmoną.

Naudingi pata
rimai

H

(Pabaiga nuo 1 p.)
“Bet kuomet Price pas 

mane pareikalavo, idant aš 
jo žmoną nužudyčiau, aš , 
griežtai atsisakiau tai pada
ryti ir tada Price piktai 
atkirto, jogei jis pats tai at
tiksiąs.

Taigi šeštadienio vakare, 
kuomet Mrs. Price iš savo 
tėvo buvo gavusi pinigus, 
Price sumanė automobiliu- 
mi pasivažinėti. Jo žmona 
su tuo sumanymu sutiko ir 
mes visi trįs susėdome au- 
’tomobilium. Price ir aš at
sisėdom fronte, gi jo žmona 
su šunim užpakalyje maši
nos. Išvažiavome pietvaka- 
rų linkon. Mississippi upės 
pusėn. Kuomet prisiarti
nome prie Chicago-Milwau
kee tilto, atsirandančio arti 
Minneapolis, Price staiga 
prie pat tilto geležinės at
ramos sulaikė automobilių, 
nuduodamas, buk mašina 
sugedusi.

“Čia Price iššoko iš ma
šinos ir paklausė žmonos, 
ar ji neitų su šunim pasi
vaikščioti, kol automobilius 
bus pataisytas. Mrs. Price, 
nieko pikto neatjauzdama, 
sutiko. Kuomet ji automo
biliu j e atsistojus mėgino 
jau viena koja atsistoti ant 
mašinos laipsnio, staiga 
Price ją smarkiai stūmė. 
Moteris persivertė per tilto 
atramą ir, sušukus tik Dįe- 
ve, nugarmėjo nuo augštu- 
mos žemyn. Po to akimir
koj Price nutvėrė už spran
do šunį ir tą žemyn palei
do.
Price primuša 
žmoną.

“Kiek palaukus 
akmeniniu gulsčiu 
nulipome žemyn link upės. 
Ten Mrs. Price atradome 
dar gyvą. Kuomet Price 
tai pamatė, sugriebė plytą 
ir galutinai savo žmoną pri
mušė.

Tuojaus po to išlipom at
gal ir ėmėm šaukties page- 
bos pas privažiuojančius 
automobiliais žmones. Pri
ce jiems aiškino, kad Jo 
žmona, norėdama gelbėti 
šunį, kuris iš autoinobiliaus 
iššoko, neteko lygsvaros ir 
nukrito nuo tilto žemyn. Su 
tų žmonių pagclba išvilko
me viršun moteries lavoną 
ir su juo nuvažiavom ligo
ninėn. “Kuomet tai visa 
pasekmingai buvo atlikta, 
Price sunaikino mano notą 

• už $1,200 ir apart to dar 
man davė $3,500.
Susekama žmogžudybė.

“Po tai baisiai tragedijai 
Price apskundė miestą 
Minneapolis, reikalaudamas 
$7,500 atlyginimo už žmoną, 
kadangi miestas esą tilto 
neapsaugojęs augštesnėmis 
atramomis. Miestą ginti 
stojo detektivas Hoy, kuris 
pasauliui atidengė praėjusį 
Price gyvenimą ir jo baisią 

’ piktadarybę. Dabar Price 
laukia teismo už žmogžu- 
dybę ir bigamiją.”

Etcheison jau Minneapo- 
lyj. Tragedijos epilogas 
atsibus kriminaliam teisme.

Price nužudė savo tą tre
čią žmoną, kad paveldėti 
tuos $60,000, kadangi Min
neapolis valstijos įstatymai

V

Kaip užlaikyti sidabrinių 
daiktų blizgėjimą.

Nekuomet neplauti mui- 
iniame vandenyje, nes tas 
naikina jų pirmutinį blizgė
jimą. Paimk minkšto zam- 
šo, pasidažyk kreidos mil
eliuose ir nutrink.

1S-

Kaip dervos dėmės 
išimti.

Dervos dėmės galima 
imti uždedant sviesto ant jų
velionis valandoms: paskui 
išplauti su vandeniu, pai
mant atnaujinamojo muilo.

Zomšinių pirštinaičių 
valymas.

Primuiluok dikčiai gryno 
muilo karštame- piene, į- 
olak vieno kiaušinio trynį 
ant puskvortės tirpalo ir 
indėk truputį eterio. Užsi
mauk pirštinaitę ant rankos 
ir trink palengva tuoju te
palu, paskui gražiai padėk 
jas iždžiuti. Baltos piršti
naitės nepajuos nuo šito, ir 
šikšna bus graži ir minkšta, 
<aip nauja.

Kaip lempos stiklą padaryti 
nesprogstamu.

Indėk puodan ant dugno 
skudurą, padėk ant jo stik
lą nuo lempos, ar arbatai 
gerti, ar kokį kitą stiklinį 
indą, užkaisk ir virink va
landą, paskui nukelk ir, 
vandeniui ataušus, išimk.

mudu 
krantu

Kaip užlopinti plyšius 
molinių indų.

Imama keletas cukraus 
gabalėlių, dedama į suspie
gusį indą (kurį reikia pa
taisyti) ir užkaičiama ant 
stiprios ugnies. Cukrus 
pradeda tirpti ir subėga į 
plyšius. Ataušęs cukrus 
sukietėja, ir indas pasida
ro taip stiprus, kad juo ga
lima naudoties dar ilgą lai
ką.

KALĖDŲ

Pilnas lovos įrengimas — auksu baigtomis 
2 colių kojomis lovos, su vien geležies sa
nitarinėmis sprenžinomis, vatlokiniu viršum, 
matracas su ilgai laikančiais audimais įpi
lama. šisai pilnas Įrengimas g y g g

r~. L
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Krautuvėm
adaros

kiekvieną
vakarą

iki
Kalėdy

1

k

O

Ak
i:

Karieta lėlei, sudedama 
—drūčiai sustatyta; tu
ri gumo ratus, specia- 
liškai tik 79G
Didelis pasirinkimas ka
rietų lėlėms už kainas 
iki ..................... $6.50

,. .į. “i

SKW

i;s
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Angliška supamoji kėdė prie pečiaus— 
aptraukta tikra ispaniška skūra, rui
minga ir parauki. Musų ČIA 75*
specials kalėdinė kaina ▼ ***1

i tį
a

$75.00 Pariorinis Setas — turi

■t

šisai ....... .
džio frėmus, puikiai politūruotas. Aptrauktas tikra is

paniška skūra, geriausios plieno spren- 
žinos. Musų speeialė kaina ................

sunkius raudonme-

449,50

p;

•E? ‘r 

r i % 
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žaislinis Pristatymo Truck’as — pri
pildytas tikromis groserijomis, mecha
nizmas gvaranttiotas, spe- 70a 
eiališkai po ................................ f “U

žaislinia landrės setas — kaip ant pa
veikslo — pilnas ir su skalbaniaisiais 
daiktais, speciališkai aj jg

šisai parankus kuočius — išvien ąžuo
lo, frėmas aptrauktas Royal Imitation , 
skūra, $18.00 vertės, 
už ......... .......... $8.95

DYKAI! Gražios dovanos su kožnu pirkiniu
South West Side štorai:

4705-09 So. Ashland Ave.
Arti 47-tos gat.

3463-65 Archer Avė.
Arti 35-tos gat.

2028-30 West 35th Street
Ant kampo Seeley avę.

EESnHMnaMHHBaMEUSBBBH

North West Side Storai: &

IBERTYJ
1327-29-31-33 Milwaukee A.

Arti Paulina gat.

1014 Milwaukee Avenue
Arti Noble gat.

BE

4-

Ant pardavimo automobi
lius “Rambler.” Kreipkitės 
sekančiu adresu:

Petras Bridikis, 
3249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

Kaip ilgiau užlaikyti 
naminių paukščių mėsą,

Iki pjovimui per 15 va
landų paukščiams neduoda
ma lesti. Papjovus išmeta
ma vidurius, o į jų vietą 
pridedama medinių anglių. 
Suprantamas dalykas, kad 
prie to turi būti užlaikoma 
šaltoje vietoje. Prie šito
kių sąlygų mėsa gali išbū
ti nesuiedus keletą sąvai- 
čių.

Kaip rašalo dėmes išimti 
iš drabužių.

Suvilgink dėmes su pienu 
— geriausia yra rūgštūs 
pienas, — jei neturi pieno, 
suvilgink su vandeniu, pa
trink šmočiuką citrinos (le
mon) į druską, paskui tuo- 
mi trink suteptą vietą; nuo 
kelių patrinimų dėmė iš
nyks. Jei neturi citrinos, 
paimk truputį oksališkos 
rūgšties (oxalic acid) su 
vandeniu ir išplauk tyrame 
vandenyje; šito paprastai 
užtenka išimti, geresnius 
rašalus, bet prastų rašalų, 
darytų su šarmedruskės 
chrometais net oksališkoji 
rūgštis neisima. Vartojant 
reikia saugoti nuo vaikų, 
dideli nuodai.

Akių užlaikymas.
Akims reikia . naudoties, 

bet nealsinti jų. Darbas ir 
pasilsys turi būti tankiai 
pakeičiamas. Išsimokyk pa
silsėti akimis. Užmerk a- 
kis ir atleisk raumenis, tan
kiai kad ir kelioms sekun
doms. Jei akįs yra labai 
pailsę, mazgok jas pamainu 
karštu ir šaltu vandeniu: 
pirma karštu, paskui šaltu. 
Taipgi vilgyk karštu ir šal
tu vandeniu pakaušį ir 
sprandą ties smegenų apa
čia. Karštas vanduo išva
rinės sutenėjimą, šaltas pa
dilgins kraujo sudynus ir 
nervus į naują veiklumą. 
Nesikreipk į šviesą skaity
damas, rašydamas, ar dirb
damas.

Mazgok akis rytas vaka- 
as pakenčiamai stipriame 
druskos ir vandens skieda
le. Mazgok kasdien per sa
vaitę, apsistok ant dienos 
ar dviejų; paskui vėl pra
dėk ir mazgok koliai akįs 
sustiprės.

Kaip ištirti pieno gerumą.
Pilama į stiklinį indą vie

ną dalį pieno ir 2 dali spi
rito (90 nuoš.). Visą tą, 
sutrenkiant rankoje, gero
kai sumaišoma ir paskui iš
pilama į torielką. Jaigu 
pienas bus geras, tai jis tuo- 
jaus pradeda krekėt; jaigu 
jame daug vandens, tai kre
kėsimas daug lėtesnis.

Kaimo teatre.
— Na, broliuk, prade* 
traukti į namus.
— Kaip taip, juk lo-

sako, jogei mirus žmonai, 
kuri nepalieka vaiky, visus 
po jai turtus vyras pavel
dėta.

sime
B:

Šimas dar nėra pasibaigęs.
A: — Taip, nėra dar, bet 

ten pat parašyta, jog penk
tasis veiksmas atsitinka 7 
metais vėliaus, o mes juk 
tą visą laiką čia nesėdėsi
me!

Kada persisaldai 
įtrink kaklą, krutinę ir apačias kojų 

*. D-ro Richter’io

PAIN-EXPELLER
Tuojau apsaugoja nuo ligų ir gydo 

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

• 25c. ir pOc. buteliuk Ar visose aptiekose arba 
stačiai nuo

F. ĄD. RICHTER & CO. 
74-80 Wąsh!ngion Street,

QML/TYWT//£
BOTTLE

New York, N. Y. g

Tel. Randolph (5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room «6) Chicago, Ill. 
Bei. 3255 So- Halsted St

Tel. Drover 5328
«WUĮHS«S9WiaW^

Telephone Yard, 0886 

Lietuviška Drapanų Krautuve 

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDR1KAS, savininkas 
3282-64 S. Morgan St. 

CHICAGO, ILL.

į Iškirpk šitą ir nunešk i bile ku-J 

ri musų storų ir gauk a 
inV|7 AI puikią kala-! 
HI I R m de kazyrų su į Į1 fllfal $i 00 vertes" 
■ favnrn

|Kada Jus perkate iš musųj 
| vynus ar likierius, tai Jus Į 
I esate užtikrinti, kad gau-i 
| nate geriausį tavorą. i 
| Senas Port arba Henry Vynas I 
12 H galiono............................... 55c g
■ 6 metų senumo Anderson Bour-
Į bon, pilna kvorta.................  95c |
j Jamaica Rūmas, bonka................ 75c 1
g Sena Konjakinė Brande, bonka . $l.oo N 
| H galiono.............................. 31.50 g
■ Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.
j keisas.................................... 70c f
1 Export Alus, geros rųšies 2 tuz. .. $l.ool 
I Malt Stout, geros rųšies 2 tuz..... $1.70 g
g
I Mes savo kostumeriams duodame g 

puikų setą torielkų.
ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

Lietuvių Teatras
3214 S. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Subatoje ir Nedelioje
Gruodžio 11 ir 12 d.

Vaidinama bus labai juokingas ir pamokinantis
Veikalas ■ ........

“Kurčias Žentas”
v

Krutomi paveikslai iš dabartines karės

Kada Vokiečiai Atėmė PrzemysIĮ Nuo Rusų
Teisingiausas paveikslas, iki šiolei nuimtas

Įžangą 10c
Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 

historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę Sitų knin- 
gų į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
šelis. Didumas kningus C)įx9į4 colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mea užmokame nusiuntimo kaštus).

>
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Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofi«*»

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
, Taipgi Chroniškų Ligų 

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

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

Telefonai Yards 887.

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

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

CHICAGO, ILL.

čia ras tiek indomių dalykų, kad n r vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kniugos savo vaidentuve gyvens ypa tiugoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebukliugesnius matys ,jų papro vius. Minėtos arabe *’-*wv)iW »ve- 
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiauAtM miąv'"*'- 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Tol. Brovei 7042.

Dr. C. Z. Vezeiis
L1ETUVYS DENTISTAS

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

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

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiuvome Šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomių dalykų, kai n t vieną rudens vakarą rymodamas ant

Minėtos arabe »ve-

I

HICAGO.
7 ŠTORAI

Milwaukee avė. 
Milwaukee avė. 

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

Nes pristatome tavorus i visur.

724
514

lakstantis Ndl 
irMena

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
ŲŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me pradėtojais rusiško sti
liaus saldainių šioje šalyje, 
ir musų vardas yra ant 
kiekvieno saldainio poperė- 
lės.

Russian Candy Co. 
1724-26 West Grand Ave.

Chicago, 111.

Oleko Mokykla
Mokina AngliJkOs kalbos

„ Lietuviškos kalbos
Aritmetikos

„ Kiiygvedystgs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
,, Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystęs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7.30 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

___ j■
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Chicagos Žinios
NEGALI ATMOKĖTI
VALDŽIAI SKOLOS. j
Mrs. Malvina Malaskovič, 

pribuvus Chicagon iš Lietu
vos kaipo Miss Malvina 
Kbwtwicz (?), pirm 15-kos ' 
metų ištekėjo už Jacob Ma- 1 
laskovič. Juodu susilaukė 
poros bernaičių, Joe ir Sil
vestro. Kadangi vaikučiu 
nuolat sirguliavo, tatai mo
tina, Mrs. Malaskovič, juo
du išgabeno Lietuvon pas 
savo seserį, manydama, ten 
juodu sustiprėsią sveikatoj. 
Sugrįžusi jinai Amerikon, 
čia pagaliau susilaukė dar 
dukters Jenny, kuri dabar 
turi 5 metus amžiaus. Ka
dangi jos vyras Jacob nuo
lat dirbo, tatai surinkta 
šiek-tiek pinigų ir nuspręs
ta parsitraukti iš Lietuvos 
ten paliktus abudu bernai
čiu.

Jų parsivežti į Ameriką 
Lietuvon nuvažiavo pati 
motina, Mrs. Malaskovič. O 
tai buvo peniai. Jai Lietu
voje beviešint ištiko karas. 
Sugrįsti su vaikais pritru
ko pinigų. Kadangi jos vy
ras Jacob buvo S. Valstijų 
piliečiu, tatai ji kreipėsi į 
S. Valstijų konsulį Rusijo
je. Konsulis po didelių var
gų jai su vaikais, kaipo pi
lietei, apmokėjo keliones lė
šas į Ameriką su išlyga, kad 
jinai tuos pinigus valdžiai 
nors dalimis išmokėsianti. 
Mrs. Malaskovič pasižadė
jo valdžiai mokėti kas mė
nuo po $8. Jos kelionei 
konsulis išleidęs $294.80.

Nelaimingoji moteris su 
abiem vaikais sugrįžo iš 
Lietuvos Chicagon pereito 
sausio mėnesį.

Čia kiek palaukus susir
go jos vyras Jacobe ir jis 
paimtas apskričio ligoni
nėn. Moteriškė su vaikais 
paliko be jokio užsilaikymo. 
Kol vyras dirbo, buvo kas 
mėnuo ir valdžiai išmoka
ma po $8. Bet jam susir
gus, neliko kuo nei maitin- 
ties.

Be tų trijų vaikų Mrs. 
Malaskovič turi dar vieną 
sirguliuojantį kūdikį. Bu
vo jinai darbą gavus vienoj 
viešoj mokykloj, kur turėjo 
nuo tamsos ligi tamsai dir
bti. Ir ten bedirbdama bu
vo manius su valdžia atsily
ginti. Bet nebuvo kam pa
likti sergančio kūdikio.

Tatai jinai metė tą darbą 
ir valdžiai pranešė, jogei 
dabartiniais laikais negalin
ti valdžiai mokėti bilų. Ji
nai tuomet mokėsianti, kuo
met galėsianti dirbti. Gi 
dirbti galėsianti tik tuomet, 
kuomet savo paliktiems na
mie vaikams busianti užtik
rinta globa.

Panašių atsitikimų daug. 
Valdžia, prasidėjus karui 
Europoje, išleido desėtkus 
milijonų dolerių sušelpimui 
ir sugrąžinimui piliečių į 
Ameriką. Kitiems išdalin
ta tūkstančiais. Bet iš tų, 
kuriems teko tūkstančiai, 
taip aštriai neišreikalauja 
kai kad iš bėdinų žmonių. 
Pas tuos tik prašoma su
grąžinti valdžiai skolas, gi 
nuo šitų prievarta atimama.

Kuomet čia aprašomas 
Jacob Maloskovič susirgo 
(o,jis buvo langų plovėjas),

Taika! Buk Ramus!

tai valdžia paėmė jo visą, 
mėnesinį uždarbį ir aną pri- 
rokavo prie skolų atlygini
mo. Valdžiai, ar jos agen
tams, nei kiek neparūpo su
žinoti, koks yra jo šeimy
nos padėjimas.

BANDITAMS TEKO 
$7,000.

Vakar ryte aplink 8 vai. 
tris automobiliniai banditai 
užpuolė Prudential Insu
rance Company filiją-ofisą 
po numeriu 2741. W. North 
avė. Tuo metu banditai at
rado sargų ir dvi merginas, 
kurios dirbo ofise. Visus 
tris surišo, pasiėmė $7,000 
ir nuvažiavo.

Tik praėjus kokiam pus
valandžiui po atsitikimo po
licijai apie tai pranešta ir 
pastaroji sujudo-sukruto. 
Bet banditai ligi tam laikui 
galas žino kur galėjo atsi
durti.

Visam mieste banditiz
mas pasibaisėtnai platinasi.

Tam daugiausia yra kal
tas policijos tukumas. Per- 
mažai mieste policijos. Po 
licmonai negali apeiti visų 
miesto dalių.

Policijos viršininkas pa
reikalavo daugiau policijos, 
bet miesto taryba tą reika
lavimą pavedė peržiūrėti 
tam tikrai komisijai.

Tenai tasai reikalavimas 
ar tik nesutiks sau galo.

Gi piliečiai kas metai mo
ka augštesnes mokestis ir 
nesusilaukia iš miesto tary
bos sau globos.

Banditų veikimas nėra 
naujiena. Tai kasdieninis 
paprastas atsitikimas.

Pirkimo Pajiega iš $15.00 BAUMS'- - 
pCOFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku j
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien *
Bankes* puiki Santos -i Qa Bankes’Dairy stalo 9Cka% ------
Kava Sviestas _

Kiti parduoda po 36 c 
Bankea* (eriausis O C f*. 
Creamery Sviestas

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarlnė dalie.
1644 W Cnicagc^/
137.3 Milwaukee are 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
2710 W North ave

Puikiausia Arbata Afl- C A fl fl 
60) vertes, tiktai po ųuUU

00

264
1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalia
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 o Ashland avė

ov < vertes, iiklhj pu ■
Geriausia iš visų CHr 
Arbatų, 60c vertes po W 

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

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

r

Didis Vynų ir Likierių

VRA pama- 
x tas manyti, kad 

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

Amerikos Lietuvis”

TAI kodėl 
mes galime para

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

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMEHICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St, Hew V-rk. M.

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

UŽTROŠKO TĖVAS SU 
DVIEM DUKTERIM.

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.

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
kurių dalis yra skiriama šio bai
saus karo našlėms ir našlaičiams.

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

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

, krasos apmokėjimu.

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

Po num. 2343 W. 22 Place 
vakar atrasta namuose gazu 
užtroškęs tėvas su savo 
dviem dukterim — August 
Wirth ir dukterįs Clara 16 
metų ir Anna 14 metų.

Visi tris užtroškę išgulėjo 
3 dienas.

August Wirth dirbo vie
noj firmoj kaipo tapytojas 
ir kuomet per tris dienas ne
pasirodė darban, firma ėmė 
teirautis ir pagaliau susekė 
tą nelaimingą atsitikimą.

Užtroškusio pažįstami 
tvirtina, kad jisai pats to 
negalėjo padaryti, nes tai 
buvo darbštus ir rūpestin
gas vyras. Turėjo tas atsi 
tikti netyčiomis.

Jo žmona randasi bepro
čių įstaigoje. Abi dukters 
buvo atiduotos prieglaudom 
Kaip kartas jis pereitą sek
madienį abi dukterį iš prie
glaudos atsiėmė ir parsivežė 
namo. Jam jos buvo reika
lingos—kaip jis pirm to 
tvirtino—namus apžiūrėti.

Dukteris parsivežė ir tą 
patį vakarą atsitiko nelai
mė.

Ant randos 4 ruimų fiatas. Atsi
šaukite i Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

TĖMYKITE TAUTIEČIAI!
Nepamirškite perskaityti šitą 

mažą apgarsinimą ir ateikite visi 
ant žemiau nurodyto antrašo, o bu
site užganėdinti, nes yra labai pui
kus veikalas. Lietuvių Jaunimo 
Ratelis loš “Valkatą” nedėlioj, 
gruodžio 12 d., 1915 m., Columbia 
svetainėje, 48-ta ir Paulina gat.; 
prasidės 7 vai. vakare.

Kviečia L. J. Ratelis.

REIKALINGA
Mergina ofiso darbui; turi 
mokėti gerai lietuviškai bei 
angliškai ir gerai vartoti 
typewriter’į. Atsišaukite 
greitai i

TANANEVICZ PUBL.
COMPANY,

3249 So. Morganst.,
Chicago, Ill.

Kreipties prie p. J. A. 
Chmieliausko.

Paieškau Juozo Sarkausko,, paeina iš 
Suvalkų gub„ Kalvarijos pavieto, Ūd
rijos parapijos; astuoni metai kaip 
Amerikoj. Meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu:

Mr. J. Krilavičius,
Warehouse Point, Conn., Box 273

Paieškau savo draugo, Stanislovo 
Wilkintos. Kas apie jį žino, ar jis 
pats, teiksitės -atsišaukti, nes turiu 
svarbą reikalą, šiuo adresu:

John Lasko,
Salthrop, Mich., Box 904

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas
46 S. 22nd st., 

PITSBURGH, 
T. P. Krlžanauskas 

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH, 

S. Kvietkus
333 Wharton st.,

PHILADELPHIA, PA. 
Felix Mitkus 

303 N. 6th st.,
PHILADELPHIA, PA.

American Ass. of Foreign News. 
912-926 Woolworth Bldg.

NEW YORK, N. Y
Hoffman Adv. Agency

77-79 — 2nd st., 
NEW YORK, N. Y. 

A. J. Kubilius
127 E. Main st., 

AMSTERDAM, N. Y. 
Jos. Dzikas

FOREST CITY, PA.
John Kavalinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol 

PITTSTON,

PA.

PA.

PA.

ii

Kiti nepaprasti brangumynai po $10 ir $25

ANDERSON & DREW CO
Michigan Ave. ir 112th St., Roseland 
30-23-7 92nd Street, South Chicago

Kaina metams 4k $1.50, pusei metų 78 centai.
Vieiuįnumeri pažiurtu eiunėiame už dyką.

’ .•-*« r , ■ - ■ r>j<į U - r f ’ » < . . 5 . L. t- . -■* .

Rišant meldžlima pitmtl iliklus stresus.

H. PALTANAVIČIA
15 MOlbiiry St, : Worcester, Nass.

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

Naujas, bepartyvtt pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

mon

OIJ-FART NEDEUN1S LAIFitaSTLS

SAULE*
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS 

išeina kas utarnlnkas ir petnydla.

r———PRENUMERATA KAŠTUOJA- —----- -- ---- —

AMERIKOJ f meta.ms p™ s**"*"*w*“yw Epušei matų $1.25
WR0P0J (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- rjUUUrVJ įjojirJgkotijoj 15š. Prūsuose 15 m.

i H— Ibi■■■ Ui r- i tfu ii.m l«1H—ii- nu rwy--a. ......... ...r.—.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykr<

W. D. Boczkauskas & Go.
621-522 W. Siuth lik ® Kahanoj Cityfl PaB

Phone Drover 7800 į

DR. A. J. TANANEVICZE
| ’ Ofisas ir gyvenimo vieta - Valandos: J

1 3249 S. Morean St., CMttgo.8 |

PASTEBĖK. Visi iš kitų miestų ir 
1 nuo da

bar galės gauti'augščiaūs minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 

T,.; „ nis Money Order’is. Mes pasiunčiame 
frmgop 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........................ 75
Old Taylor Whiskey, butelis ................ .69 
California Port, galionas ................  .95
Russian Vodka, butelis 75c., 6 gbteliai už .. $4.00 

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

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

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

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

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatvė
Tris duįs i vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

VISI 1S Kitų 
vietų gaunamieji užsakymai 

sowaon bar tralės panti ancščiajis nr
^HISKET

■
Ar žNil kur ateiti nusipirkti Nw)o Ir Antrų Ranki] Medžio

Durų, lentų, lentelių, rtmų, iviaakalvių daigtų ir stogo popieroa.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO.
SOOS-3O8S 8. HALSTED ST. CHICASO, ILL
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