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ORAS.
Chicago Ir apylinkės. — 

Giedrus oras ir šalta šiandie; 
rytoj kiek šilčiau.

Temperatūra vakar 11 vai. 
ryte buvo 29, šiandie 2 vai. 
ryte 11 laipsuiti.

Saulė teka 7:10, leidžiasi 
4:19.

Mėnulis teka 1:38 rytoj 
dieną.
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>Austrija labai įširdus ant S. Valst.
Talkininkai 

tvarkingai 
traukiasi link

Salonikų.
Visa Serbija teutony ir 

bulgarų rankose.
Paryžius, gr. 14. — Grai

kijos generalio štabo virši
ninkas, generolas Dusma- 
nis, išleido įsakymą visiems 
armijų korpusams, atsiran
dantiems Serbijos-Graikijos 
pasienyj, idant jie, bulga
rams besibriaujant,- trauk 
tusi atgal ir vengtu kokio 
nors su bulgarais susirėmi
mo.

Londonas, gi*. 14.—Fran- 
cuzų-anglų karuomenės su
mušimas Balkanuose čionai 
yra vadinamas skerdynė
mis.

Berlyne oficialiai skelbia
ma, kad francuzų-anglų iš 
Serbijos atgal pasitrauki
mas esąs vargingam stovy j. 
Bulgarai tečiau dar drąsiau 
išsireiškia apie tą pasitrau
kimą. Jie tvirtina, kad 
francuzai su anglais trau
kiasi didžiausioje netvarko
je ir panikoje, taip kad 
daug kareiviu patenka tie
siog į priešininką slastus.

250,000 bulgaru ir vokie
čiu visu frontu veržiasi 
priekyn, pinu savęs stum
dami nustebintus talkinin
kus.

Dabar smarkus mūšiai 
sekanti kalnuose siaučiant 
ten sniego pūgai ir nuosto
liai abiejose pusėse yra di
deli. Iš Salonikų praneša
ma, kad bulgarai praradę 
8,000 kareiviu du kartu a- 
takuodami anglu pozicijas 
šiauriuose nuo Doiran eže
ro.

Londone patvirtinama 
pranešimai, kad dabarti
niais laikais ant Serbijos 
teritorijos nelikę nei vieno 
talkininku kareivio.

Talkininkų armijos pasi
traukė atgal skersai Grai
kijos sieną su savo sveiku 
frontu. Bulgarai išpaleng- 
vo stumiasi paskui atsitrau
kiančius talkininkus.

Tūkstančiai pabėgėlių iš 
graikų Makedonijos plaukia 
Salonikų linkon. Jie pake
liu j pasakoja, kad aplink 
Serbijos-Graikijos sieną ei
ną atkakliausi mūšiai, taip 
kad talkininkai nesuspėju 
apžiūrėti savo visų sužeis
tųjų. Taippat pasakoja, 
kad serbų miestas Gievgeli, 
iš kur talkininkai pasitrau-

Londonas, gr. 14. — Ex
change Telegraph kompani
jai iš Amsterdamo praneša, 
kad Austrijos valdžia, ap
turėjusi Suv. Valstijų no
tą garlaivio Ancona nu- 
skandinimo reikale, labai 
ant Amerikos įširdusi ir, 
spėjama, delei notos aštru
mo norės dar su Suv. Val
stijomis pertraukti diplo
matinius ryšius.

Austrijos užsienių rei
kalų ministeris baronas Bu- 
rian dar galutino savo nu
sprendimo kas link tos no
tos neišdavė. Jis pirmiau 
tuo reikalu susinešęs su 
Berlynu ir su kaizerio val
džia pasitarsiąs, kas reik į 
tą Suv. Valstijų notą atsa
kyti, kaip reik šiame atsiti
kime pasielgti.

Viennon pakviestas Ven
grijos premieras Tiša, kuris 
bendrai su Buriami apkal
bėsiąs notos turinį ir pasi
tarsiąs, kas reik pradėti.

Iš kitos nusės Washing
tone apturėta žinia, kad 
Austrija už amerikonų nu
žudymą su laivu Ancona S. 
Valstijų atsiprašysianti ir 
žuvusių amerikonų šeimy
noms atlyginsianti.

Tečiau tarpe Suv. Valsti
jų ir Austrijos santikiai 
šioje valandoje intempti ir 
krizis nežinia katron pusėn 
nusvirs.

S. V. KAREIVIS SUSEK
TAS GELBĖJIME 

ŠNIPAMS.
Norfolk, Va., gr. 14.-Mon- 

roe tvirtovėj suimta karei
vis A. Anderson, prigulįs 
prie 69 kompanijos pakraš
čių artilerijos. Jis kaltina
mas tame, kad kuomet vie
ną kartą stovėjęs ant sar
gybos palei batarėją Par
rot, leidęs kažkokiam šni-. 
pui nusifotografuoti tą ba
tarėją.

— Berlynas, gi’. 14. — 
Minder-Hanover kanalas 
galutinai jau pabaigtas ir 
atidarytas laivų plaukioji
mui. Per kelis metus pa
eiliui buvo kasamas ir at
siėjęs $60,000,000.

kė, vokiečių ir bulgarų di
džiulėmis anuotomis su
griautas.

Morn. Post koresponden
tas iš Atėnų praneša, kad 
palei upę Vardai’ prisiųsta 3 
div. turkų bulgarams pagel
bėti ištremti talkininkus iš 
Balkanų.

Anglų veikiantysis štabas 
Balkanuose iš Makedonijos 
praneša, kad talkininkai iš 
Serbijos pasitraukę atgal ir 
anglai visa pasitraukimo li
nija praradę 1,500 kareivių.

Russi sunaiki
no Vokiečių 
zeppellną.

Kritusius oreivi n i n k u s 
su pagarbajialaidojo.
Petrogradas, gr. 14. — 

nakčia į gruodžio 5 d. rusų 
artilerija palei Kalkunų 
stotį, Liepojos-Romiio gele
žinkelio, sunaikino vokiečiu 
zeppeliną.

Zeppelinas skrido iš Nau
jo Aleksandravo per rusų 
pozicijas Dvinsko linkon. 
Jis, regis, buvo manęs iš 
oro bombarduoti minėtą 
miestą.

Kuomet plaukė per rusų 
pozicijas, rusų ątilerija į 
didžiulį orlaivį paleido sa
vo ugnį. Vienas šovinys 
perskriodė zeppeliną, blik
stelėjo liepsna ir staiga vi
sas orlaivis ekspliodavo.

Po ekspliozijai nukrito Į 
rusų pozicijas. Visi orlai
viu keliavusieji liko užmuš
ti. Rusai juos artimoj viei 
toj su pagarba palaidojo. 
Ant kapo pastatė kryžių su 
parašu “garbė karžy
giams.”

Rusai oficialiai praneša, 
kad palei Boginskoje ežerą, 
Lietuvoje, jie durtuvais vo
kiečius išmušę iš Voynsu-

Henry Ford ir jo partijos keli nariai, kurie iškeliavo Europon su taikos misija. 
Apačioj sėdi pats Ford ir Bryan. Pastarasis neturėjo reikalo drauge keliauti, 

tik inteikė visokius patarimus keliaunininkams.

UŽĖJO ŠALČIAI IR 
SNIEGAS.

New York, gr. 14. — Už
vakar čia labai daug prisni
go, taip kad gatvėmis bu
vo sulaikyta visokia komu
nikacija. Aplinkiniuose 
miestuose ir į miesteliuose 
sniegas nusvirdamas su
traukė elektros vielas ir vi
sas gatves pagramzdino 
tamsumoje.

Albany, N. Y., prisnigę 
17 colių storai. Tokios snie
go gausybės neatmenama 
nuo 1874 metų.

Bostone, Mass., buvo di
deli sniego pustymai, gi 
Philadelphijoj nuo pūgos 
žuvo vienas žmogus.

Visos rytinės valstijos 
daug nukentėjo nuo stai
gaus sniego pasirodymo.

Iš ten sniegas su šalčiu 
atpyškėjo ir į Chicago.

— Londonas, gr. 14. — 
Anglijos karalius, jau pa
sveikęs nuo susitrenkirao 
kituomet, krintant nuo ar
klio karo fronte Francijoj.

— Roma, gr. 14. — Ison- 
zo fronte smarkiai veikė 
artilerija. Po to austrų 
pėstininkai' ėmė atakuoti 
Oslavia ir Selz,. bet italai 
juos išblaškę. ' . ■

my sodžiaus, paėmę nelais
vėn vieną vokiečių oficierį, 
keliolika kareivių ir vieną 
kulkosvaidį.

TAIKOS LAIVĄ UŽPUO
LĖ AUDRA.

Londonas, gr., 14. — Be
vieliu telegrafu apturėta ži
nia, kad taikos laivą Os
car II, kuriuomi keliauja 
milijonierius Ford su savo 
partija, ant okeano užpuo
lusi smarki audra ir laivas 
suvėluosiąs pasiekti Chris
tiania uostą.

Podraug pranešama, kad 
tarp talkininkų ant laivo 
gimę nesusipratimai ir ne
sutikimai, kadangi jų nei 
vienas nežino, ko jie į Eu
ropą keliauja. Sakoma, 
taikos reikalais. Bet ko- 
kiuo budu jie tą taiką pra
dėsią.

Kad neužsiganėdinusius 
suraminti, Ford sustatė at
siliepimo formoje laišką į 
visus kariaujančių valsty
bių valdovus, kuris iš Nor
vegijos visiems bus pasiųs
tas.

Ford mano su valdovais 
susirašyti taip, kaip su sa
vo automobilių agentais.

TURKŲ VEIKIMAS
■ SULAIKYTAS.

Londonas, gr. J4. — Ang
lijos valdžia oficialiai pra
neša, kad D. Britanijos ka- 
ruomenė Mesopotamijoj 
turkų veikimą palei Kutel- 
Amara sulaikius ir pačius 
turkus keliose vietose iš
blaškius.

Lietuvių karo 
pabėgėlių 

vargai.
Nuplyšę, be prieglaudos 

ir dar badauja.
Simbirskas. Simbirske ir 

Simbirsko gubernijoj pabė
gėlių daugybė. Kalba, kad 
busią aplink 30,000. Be to 
dar važiuoja daugybė, keli 
šimtai tuk st., iš kitų mies
tų: Gomelio, Orio, Rosiąvlės 
ir kt. Jau surašytų pabė
gėlių esą: pačiame Simbirs
ke — 328, jo apskrityje — 
848; Sizranės apskrityje — 
5,476, Karstinės — 2,000, 
Alatirės — 1,552 ir Kur- 
mitsko — 904. Nerašytų 
esą dar labai daug. Yra 
taippat nemaža išsiųstų iš 
Vakarų krašto; tarp jų yra 
daug ir lietuvių. Kasdien 
ateina vis nauji pabėgėlių 
traukiniai.

Suplaukus į Simbirską 
daugybei žmonių ir atkėlus 
čia kaikurias vyriausybės 
įstaigas, liuesų butų mieste 
mažne visai negalima gau
ti. Tiktai didkunig. Tat
janos komitetui padedant, 
pavyko gauti lietuviams 
vieni labai geri namai, sky
rium pastatyti, su 10 kam
barių, labai geroje vietoje. 
Mokesnis tiktai 80 rublių 
mėnesiui. Dabar galima 
lietuvių koncentracija. At
minus, kad butai Simbirske 
yra skvestruojami, tokie 
namai yra didelė gėrybė.

Labai sunkus padėjimas 
yra išsiųstųjų. Jais niekas 
nesirūpina, jų niekas nešel
pia. Jie tikrai badauja. 
Net pažiūrėti į juos baisu: 
nuplyšę, sulysę, pamėlina- 
vę, išputusiais veidais. Jų 
daug miršta. Lietuvių cen- 
tralio kom. įgaliotinis rūpi
nasi, kad vietos vyresnybė 
leistų tiek pat šelpti ir iš
siųstuosius, kaip ir kitus 
pabėgėlius. Dabar yra jiems 
teikiama maža pašelpa, ki
taip jie negalėtų nė gyvi 
būti. Šelpia juos ir Marke
vičienė, vilnietė. Bet tat 
nedaug tepadeda: gavę vie
ną, antrą rublį, vėl grįšta 
prašyti.

Visa labai brangu: cuk
raus svaras 27 kap., duo
nos sv. 8 kap. Ir tat gali
ma gauti tik anksti rytme
čiais. Dabar visi džiaugiasi 
sulauksią prieglaudos: ne
bereikėsią šaltį ir alkį kęsti.

Lovų negalima gauti vi
same mieste. Kalsime gul
tas iš lentų, dirbsime šieno 

(Seka ant 2 pusk).

Nebus Anglijoj 
priverstino ka

reiviavimo.
Ir be to ligi pavasariui bu

sią 4 milijonai ka- 
reiviij.

Londonas, gr. 14. — Su- 
lyg lordo Derby rekrutavi- 
mo pieno, D. Britanija ne
užilgo turės tiek kareievių, 
kad jų užteks pasiųsti karo 
laukan ir ginti savo konti
nentą. Dabartiniais laikais 
jau 3 milijonai anglų karei
viauja, bet neužilgo dar mi
lijonas kareivių priaugsiąs. 
Šitas milijonas busiąs rink
tas iš tarpo darbininkų, dir
bančių amunicijos dirbtu
vių. Jų vietą prie amuni
cijos dirbinio užims kiti 
darbininkai.

Todėl apie priverstiną ka
reiviavimą negali būti nei 
kalbos, tuo labiau, kad prieš 
jį visi protestuoja.

Vienam Londone vakar 
ir užvakar įsirašė karuome- 
nėn keli tūkstančiai liuosa- 
norių. Kituose miestuose ir 
tas pat. To delei rekrutavi- 
mo laikas išnaujo liko pra
ilgintas.

Dabar Europoje karo lau
ke Anglijos kareivių ran
dasi milijonas. Ligi pava
sariui bus pasiųsta dar vie
nas milijonas. Ir tuomet 
Francijoje ir Balkanuose 
bus pradėtas generalis ofen- 
sivas.

SENATORIUS APIE 
TAIKĄ.

Washington, gr. 14. — 
Senatorius Lane vakar po 
pietų paskelbė rezoliuciją, 
sulyg kurios pageidaujama, 
idant visos neutralūs val
stybės kariaujančioms val
stybėms pasiūlytų taiką jau 
seniau žinomomis Išlygomis, 
būtent:

Apleisti užimtas teritori
jas, suteikti visoms tautoms 
laisvę, Alzas-Lotaringijos, 
Finlandijos ir Lenkijos gy
ventojams leisti nubalsuoti, 
ar jie nori neprigulmybūs, 
ar kitos kokios valstybės 
globoj būti, suteikti lygias 
teises žydams, palikti liue
są pirklybą jūrėmis ir įstei
gti tarptautinį arbitracijinį 
tribunalą, kuris visokius 
valstybių nesutikimus tai
kos keliu išrištų.

Gi apie Lietuvą nei gu
gu.

1
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Suv. Vals. intek- 
mė finansiniam 

pasaulyj.
Pastarame stambųijų 

bankininkų suvažiavime
Denver mieste, rimtai ir vi
sapusiai buvo apkalbėtas S. 
Valstijų ekonominis klausi
mas, kaip jis išrodo dabar
tiniu laiku ir kokios augi
mo žymės bus ateityje.
Pirklybos biuro perdėtinio 

pranešimas.
Šiame susirinkime labai 

interesingą kalbą, pilną 
statistikinių privedžiojimų, 
pasakė Pratt, perdėtinis 
vietinės ir užrubežinės pir
klybos biuro. Sulyg jo ap- 
rokavimų, Anglijos kapita
las, paleistas užrubežiuose 
apyvarton, siekia 17,500,- 
000,000 dol.; franeuzų—$6,- 
500,000,000; vokiečių—$5,- 
000,000,000.

Aišku, kad minėtos val
stybės, paleisdamos kasinė
tai apyvarton užrubežyje 
tokį kapitalą, užimdavo pir
mą vietą tarptautinėje fi
nansinėje dirvoje. Jaigu 
Vokietija eksportavo svar
biausia savo prekes, tai 
Anglija platino ir sistema- 
tingai augino sferą ekono
minės intakos ne išvežioji- 
mu prekių, bet skolinimu 
pinigų visiems, kam jų buvo 
reikalinga. Ačių tam, Ang
lija pastojo “tarptautiniu 
bankininku,” nuo kurios no
ro dabar priguli laipsnis 
tarptautinės biržos. Fran- 
cijos asmenyje Anglija tu
rėjo nuoširdų rėmėją.

Lig pat karui Anglija 
stūmė ir platino bilijonais 
savo kapitalą įvairiose ko- 
lionijinėse ir tarptautinėse 
apyvartose. Londonas val
do Japonijos išlaukinį fi
nansų kursą. Argentinos 
visi geležinkeliai kontro
liuojami Londono kapitalis
tų, kurie suima už juos di
delius kapitalus.

Vokietija buvo veikusi 
Rusijoje.

Pastaraisiais metais Vo
kietija ėmė lenktiniauti su 
Anglija. Vokiečiai, būdami 
sumanus ir akylus, senai-ži
nojo, kad rytuose, kur gu
li “puiki ir turtinga šalis, 
tik tvarkos ten nėr,” yra 
graži dirva išsivystymui jų 
gabumų ir pradėjo rupin- 
ties, idant savo intaka pa
taisyti svarbiąsias rusų 
pramonės arterijas. Saky
sime, visa chemikinė pra
monė Rusijoje yra vokiečių 
rankose ir šitos pramonės 
augimas kilo milžiningais 
žingsniais, nes 1897 m. vi
soj Rusijoj buvo tiktai trįs 
vokiečių chemikinės dirbtu
vės su $1,200,000 kapitalo, 
o 1913 metais jau buvo 14 
panašių dirbtuvių su 9,500,- 
000 dolerių kapitalo.
Suv. Valstijų pasilaikymas.

Dirstelėję į Suv. Valsti
jas, turime pabrėžti, kad, 
pradedant nuo 1900 m., A- 
merikos išvežamieji dalykai 
viršijo įvežamuosius kitų 
šalių, o pastaraisiais metais 
exportas perėjo visas ligšiol 
pasiektas ribas, nes sumo
je 1,094,419,600. Dabarti
niais laikais finansinis Suv. 
Valstijų stovis labai puikus. 
Jam laimingą papėdę su
darė europinis karas. Tė
čiai! karas ne amžinas, už-

Vokiečių valdžia 
Lietuvoje.

Rusų dienraštis “Novoje 
Vremia” štai ką rašo apie 
vokiečių valdymą Suvalki
joj:

Prienuose, Suvalkų gub., 
vokiečiams užėmus, buvo 
įsteigtas magistratas,- kuriu 
inėjo lenkų bei lietuvių at
stovai. Miesto galva pa
skirtas vokietis Auerbach. 
Magistratas kartu su jo 
globoj esančia milicija vei
kė tris savaites. Staiga 
miestas apšauktas po karo 
stoviu. Vienval visi galin
ti dirbti gyventojai, tiek vy
rai, tiek moterįs, apšaukti 
po karo priedermėmis. Ma
gistratas apturėjo paliepi
mą pristatyti tinkamų i 
darbus žmonių surašą, kuo
mi ir užbaigė savo tarnys- 
tą. Burgomasteris (miesto 
galva) Auebach paskirtas 
komendanto Remerio pagel- 
bininku, o magistrato na
rius išsiuntė Marijampolėn, 
kur ir liepė jiems gyventi. 
Visa tai padaryta, kad pra
dėti darbus miesto apdruti- 
niinui , ypač Nemuno pa
krantėje. Tie apdrutinimai 
daroma Nemuno pakrančių 
nuo Prienų iki kaimui Bal- 
vežičių. Be to vokiečiai 
praveda geležinkelį nuo 
Prienų iki Veiverių stoties. 
Komendanto įsakymu į tuos 
darbus pašaukta gyvento
jai, kurie surašė buvo pa
žymėti tinkamais. Čia buvo 
prisiųsti taipgi užstovai iš 
įvairių miestų, užlaikomi 
Koenigsberge (Karaliaučiu
je, Prūsuose). Darbai ei
na baisiausiose sąlygose. Už 
mažiausią pasipriešinimą 
kaltininkai kuožiauriausiai 
baudžiami.

Taip, penki žmonės buvo 
sušaudyti vien tik už tai, 
kad atsisakė dirbti šventė
je. Bažnyčia uždaryta ir 
pamaldas laikyti uždrausta, 
kad neatitraukti žmonių 
nuo darbo. Kareivių užsi
puldinėjimai ant moterių ir 
merginų, tai paprasčiausi 
dalykai. Vienas 18 metų 
vaikinas išdūrė kareiviui 
akis, atkeršydamas už se
sers vainiko nuplėšimą. 
Vaikiną, žinoma, sušaudė, o 
jo seserį išgabeno.

Mahanoy City, Pa.—Lap
kričio 30 dieną palaidota 
Agnė Jukneliutė, 24 metų 
amžiaus, kuri mirė Phila- 
delphijoj ligoninėj. Čia pa
liko dvi seseri ir brolį, gi 
Lietuvoje — motiną, seserį 
ir brolį.
j u prezidentu” ir visur kal
bose tą savo komplimentą 
primezga.

Andai jis pasakė kalbą 
pirklybos Bute Columbus, 
O. Skatino pirklius ir pra
monininkus pagelbėti šiai 
šaliai ginkluoties, idant tau
ta visokį priešininkų užpuo
limą butų pasirengusi at
remti.

Reikalauja 1,500,000 
armijos.

Suv. Valstijos karo sekre
torius paskelbė savo meti
ni raportą, kuriam reika
laujama šiai šaliai pagamin
ti pusantro milijono karuo- 
menės.

Sulyg jo projekto regule- 
rės karuomenės turi būti 
121,000 kareiviu, gi praėjus 
8-niu mėnesiu rekrutąciji- 
niam perijodui padidės 379,- 
000 kareiviais strategijoje, 
arba kartu ėmus bus pusė 
milijono. Kontinentalūs ar
mija turi susidėti iš 1,000,- 

"000 ’kSrėivim' Pusė milijo
no butu tie, kurie per 3 me
tus kas metai atlikinėja tri
jų mėnesių lavinimąsi; pra
ėjus gi 3 metams pareina 
per tokį patį laikotarpį at
sargu n ir prieš pašaukimą 
frontai! pagaliau dar turi 
atlikti 3 mėnesių laivinimą- 
si. Taigi kartu su naujai 
pašauktaisiais per tris mė
nesius lavinties bėgyj trijų 
metų ir susidarys apskritus 
milijonas kontinentalūs ka
ruomenės.

Šioj šalyj vis dažniau ir 
daugiau imama kalbėti apie 
militarizmą. Baugu, kad 
tos kalbos nepavirstų tikry
be, kad Amerika neimtų 
sekti Europos valstybių pė
domis.

Norima padidinti skait
lius karuomenės. Kuomet 
jos bus daugiau, jos užlai
kymas brangiai atsieis. Bus 
panorėta sumažinti išlaidas 
kareiviams algų pamažini- 
mu. Tuomet nesiras laisva- 
norių ir štai bus svarbiau
sioji priežastis įvesti pri
verstiną kareiviavimą.

Visaip gali būti, nes ši 
didžiulė respublika negali 
apsieiti be galingosios ka
ruomenės. Jau ir dabarti
niais laikais ant jos neku- 
ric priešininkai tyko.

Visi apie ginklavimąsi.
Prezidentas Wilson daž

nai vienur-kitur laiko kal
bas. Ir visuomet pastarai
siais laikais kalba tik apie 
ginklavimąsi. Prieš besiar
tinančius prezidento rinki
mus jam tas parupo.

Indomiausia tas, kad jis 
pasivadino “kariaujančiu©-

Vokiečiai žudosi.
Rusų dienraštis “Birže- 

vyje. Viedomosti” praneša, 
kad, anot paimtų nelaisvėn 
vokiečių tvirtinimų, Dvins- 
ko eilėse prasiplatinusi sau- 
žudystės epidemija. Oficie- 
riai žudosi. Nesenai nusi
žudę 9 žemesnės rangos ofi- 
cieriai su batai i jono komen
dantu.

tad ir prisieina apgalvoti, 
kokios sąlygos atsiras fi
nansinėje srityje po karo.

Ir šitas klausimas, gali
ma pastebėti, slaugiausiai ir 
užinteresavo amerikonus pi
niguočius. Ne vienam jų 
dabar skverbiasi galvon 
slidi mintis, kaip pavergti 
viso pasaulio piniginę rin
ką.

Šitoje srityje Amerika 
padarė didelį žingsnį pir
myn. Ji jau skaitosi ne 
tiktai teoretiniai, bet ir 
praktikiniai pasauline sko
lintoja. Kaip tik prasidė
jo europinis karas, visos 
valstybės pratiesė link jos 
rankas ir jau įėmė $1,157,- 
090,000 skolos. Svarbiau
siu amerikonų centru, į ku
rį smalsiausiai žiuri Euro
pos valstybės, — yra New 
York.

Visų akis atkreiptos į 
New Yorką.

Šitame ■ kunkuliuojančia
me mieste, kur gyvenimas 
plaka neišsemiamu šaltiniu, 
kur turtai įgijami ir išlei
džiami su nepaprastu smar
kumu, šitoje savo metu kos
mopolitinėj e Karf ageno j e 
gludi milžiningi aukso kro
viniai, nuo kurių priklauso 
šalių ir miestelių likimas.

Ne Londonas, ne Berly
nas ir ne Paryžius, bet e- 
nergingas New Yorkas vir
sta finansiniu pasaulio cen
tru.

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamoji “Kataliko” Re
dakcija !

18-tą dieną praėjusio mė
nesio man buvo pasiųsta iš 
Petrogrado nuo p. Yčo tele 
grama, kurioje sakoma in- 
duoti 800 dolerių atvykstan
čiam Amerkon nukentėju
sios Lietuvos reikalais p. 
Gabriui.

Telegramos adresas buvo 
tokis: Šimkus, 30 Street 
“Tėvynė” N. Yk. (Šimkus 
tray or “Tėvynė” 307 West 
30th Str.). Vadinasi kuoaiš- 
kiausiai mano vardu. Ne
žiūrint į tai “Tėv.” red. p. 
Račkauskas mano telegramą 
atplėšė ir jos turinį su viso
kiais savo komentarais pa
skleidė po Ameriką. Dabar 
iki manęs daėjo žinia, kad 
apie tą telegramą net pra
kalbos sakomos.

Palikdamas nuošaliai p. 
Račkausko pasielgimą, šuto
mi viešai dar kartą pranešu, 
kad visi pinigai mano pra
kalbose surinkti eis vien tik 
nukent, nuo karės. Žino
ma, reikia pinigų ir ki
ltiems Lietuvos reikalams, 
bet apie juos bus atskirai 
kalbama- ir aukos renkamos.

Taigi visuomenės pir.ša.i 
netikėti tam, kad mano su
linkti pinigai nueis ne 
tam, kam jie buvo renkami. 
Visos aukos pirmuoju marš
rutu važinėjant surinktos 
senai jau pasiųstos Lietuvių 
Draugijai nukentėjusiems 
del karės šelpti ir kaip tik 
gausiu iš ten žinią, kad jau 
priimtos — paskelbsiu. 
Lietuvių Draugijos Atsto
vas

ST. ŠIMKUS.

Philadelphia, Pa. 
Gruodžio 1 d. 1915 m.

P. S. Taipgi prašau kitų 
laikraščių šį laišką atspaus
dinti.

ST. ŠIMKUS.

Lietuviai 
Amerikoje.
LIETUVIAI KĮLA;

“SANTAIKOS” INTAKA.

Cleveland, Ohio. r Per il
gą laiką vietinis lietuvių 
gyvenimas buvo užsnūdęs. 
Tik retkarčiais pasirodyda
vo šiokia tokia žinutė iš mu
sų veikimo.

Bet kaip tik clevelandie- 
čiai susilaukė pas save laik
raščio, tuoj ėmė judintis ir 
visiems net akįs nušvito 
kaip nuo saulės. Žodžiu sa
kant, 11 Santaika ’ ’ padarė 
labai didelį įspūdį. Dabar 
prasideda rimtesnis judėji
mas, nes laikraštis akyvai 
sekdamas, kiekvieną pajudi
na, paskatina. Reikia in- 
tikėti, kad “Santaika” at
liks didelį budintojo ir ska
tintojo prie tautinio veiki
mo darbą. Blinda..

UŽSIDĖJO NAUJA 
DRAUGIJA.

Racine, Wis. Gruodžio 5 
dieną, vietinio kleb. kun.P. 
Vaitonio rūpesčiu sudaryta 
nauja Šv. Cicilijos draugija. 
Jos tikslai: lavinties bažny
tinio giedojimo, dainavimo 
ir scenoje.

Prisirašė 14 narių. Val
dyba išrinkta iš sekančių 
asmenų: Juozas Lazdauskas 
—pirmin., p-lė Kunigunda 
Mančaitė — vice-pirm., St. 
Skirmantas — raštin., Juo
zas Dokšas — iždiniu., p-lė 
M. Venckaitė ir Dom. Dok
šas — revizoriai.

Geros kloties naujai 
draugijai.

Racinietis.

Athol, Mass. — Lapkričio 
21 dieną š. m. vietos lietu
vių parapijos atsibuvo 40 
valandų atlaidai. Dar pir
mu kartu tie atlaidai atlai
kyta. Bažnyčia dailiai bu
vo išpuošta. Vietos klebo
nui pagelbon buvo atvykę 
kunigai Saurusaitis, Raštu- 
tis ir Jakaitis.

Hartford, Conn. — Vie
tos lietuviai savo darbštu
mu pastatė sau bažnyčią. 
Bažnyčios pašventinimas 
atsibus gruodžio 19 d.

Cleveland, Ohio. — Čia 
liko peršautas Antanas Zin
kevičius ir po to veikiai mi
rė. Jisai ėjęs atlankyti sa
vo draugus ir per klaidą 
pabeldęs į svetimas duris, 
gi kuomet jam tos atidary
ta, jis juokom sušukęs: 
““rankas augštyn.” Pasi
girdo pora šūvių ir Zinkevi
čius sukniubo Jį nušovė 
Antanas Gugalis, kurio du- 
rysna beldėsi. Nušovė, nes 
buvęs pamanęs, kad koks 
banditas liepiąs rankas aug
štyn kelti.

. Girardville, Pa. — čia a- 
ną dieną ant gatvės krito ir 
staiga mirė anglekasis An
tanas Bernackis. Turbut 
turėjo širdies ligą. Liko 
našlė žmona ir našlaičiai 5- 
vaikai.

Shenandoah, Pa.-Weston 
anglekasykloj užmuštas Mi
kolas Urbonas, 28 m. am
žiaus. Liko žinomi su 4 vai
kučiais.

Gardner, Mass. — Gene
ral Foundry C. dirbtuvėj 
straikuoja darbininkai. Iš
viso jų ten dirba 100. Rei
kalauja didesnių algų. Toj 
dirbtuvėj dirbama amunici
ja.

LIETUVIŲ KARO PABĖ
GĖLIŲ VARGAI.

(Pabaiga nuo 1 p.) 
priegalves, šiaudų matra- 
sus. Bus daug pigiau.

Reikalinga maldų knin
gų. Jų daug prašo, neturi 
iš ko melsties. Šiaip jau 
kningų šiek-tiek yra (apie 
100 egz. ). Gauta iš p. Mar
kevičienės laikraštį padali
nome lietuviams. Visi puo
lė ištroškę skaityti.

Mažių-mažiau skaitant, 
lietuvių bus apie 10,000. Su- 
rašų tautoms nedaroma, tad 
ir lietuviai suieškoti sunku, 
užvis, kad dauguma yra so
džiuose. Apskritai sakant, 
tikslios organizacijos dar 
nėra ir visas pabėgėlių šel
pimo darbas dar tebetaiso- 
mas, tebetvarkomas. Mies
tas duoda žmogui dienai 15 
kap. ir 50 kap mėnesiui. 
Prie tokios brangenybės su 
tiek pinigų išsimaitinti la
bai sunku. Gyvena labai 
susigrūdę.

Trūksta viršutinių ir apa
tinių drabužių. Duoną ža
da kepti patįs pabėgėliai, 
nes lengviau gauti miltų, 
negu duonos, o gautuosiuo
se namuose yra dvi krosnį.

Lietuviai, Prūsų pavaldi
niai, per Amerikos konsulį 
gauna pinigų maitinties, 
tik pinigų jiems į rankas 
neduoda, o perka maistą ir 
dalina. Jie labai reikalingi 
pinigų ir verkdami prašo jų 
duoti. Taippat jie reikalin
gi kningų ir laikraščių.

Darbo gauti sunku. Dar
bininkams moka maža. Lie
tuviams, nemokantiems ru
sų kalbos, dar sunkiau.

Lietuvių, kurie čia nuo
lat gyventų, taip sakant, 
lietuvių kolionijos čia nėra.

Darbuojasi lenkų, žydų ir 
latvių komitetai. Lietuvius 
jau buvo žadama sudėti į 
vieną vietą su lenkais ir a- 
tiduoti prižiūrėti kunigui 
lenkui. Dabar lietuviai bus 
globojami Liet, centr. ko
miteto įgaliotinio. Padėjė
jų užteks, nes iš pačių pabė
gėlių yra inteligentų.

SERBIJOS KARŪNOS 
BRANGAKMENIS 

RADO.
Berlynas, gruodžio 14. — 

Iš Nish apturėta žinia, kad 
tenai serbų ministerių bu
te atrasta Serbijos karalių 
karūnos paslėpti brangak- 
meuįs. Kiek paskiau esanti 
atrasta ir pati karūna.

DAUGIAU 400
KAREIVIŲ 

NUSKENDO.
Roma, gr. 14. — Iš Atė

nų pranešama, kad daugiau 
400 turkų kareivių nusken
do, kuomet franeuzų sub- 
marinas sutorpedavo Mar
mora jurėje transportinį 
laivą Rechid Pasha. *•___ «_
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E Tel. Drover 7042. |

i Dr. C. Z. Vezelis i
’ L1ETUVYS DENTISTAS ■
■ g

Valandos: uno 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliotus pagal sntarima g

4712 So. Ashland Ave. a
’ xrti 4 7-tos gatve*. B 
■

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriški}, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligi}.

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

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

VAISTINĖJE-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
Tananeviez Savings Bank, 

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

pardavėjas.

Parsiduoda pigiai: —
2 mediniai namai ir lotas 

Wincenues Ruad ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananeviez Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananeviez 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 
Tananeviez 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 raudos 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 į 
Tananeviez Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
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Iš karo 
nuotikiu.
(Humoras).

Viename Lietuvos sodžiu
je apsistojome pasilsėti. Mu
sų pulke buvo keletas ir lie
tuvių. Susiėję į sodiečio 
grinčią šildomės ir erzame, 
kas ką išmanom. Staiga at
sidaro durys ir jose pasiro
do milžiniška Petro Kirve
lio išvaizda. Visų lupomis 
nubėgo šypsą. Buvo jis visų 
žinomas kaipo nepaprastas 
juokdaris, melagis ir šposi
ninkas. Žodį tais, būtinai 
pameluos; bet nepaisant to
kios jo ypatybės, visų buvo 
mylimas, nes ten, kur jis 
kišteldavo, ten visų upas bu
vo smagus. Buvo, taip sa
kant, visų guodėjas.

Kada musų pulkas kartą 
pusiau suskilo, jo viena pu
sė, kurion pakliuvo Petras 
Kirvelis, buvo pastumta ar
čiau fronto. Nekartą vėliau 
minėjome Petro vardą ir dū
savome del jo likimo. Gaila 
buvo mums linksmos jo dva
sios. Ir štai jis. vėl tarpe 
musų. Tik jau nė tas prastu
tis, ką pirma buvo, bet ap- 
teiktas garbe. Ant jo plačios 
keturkampės krutinės žibėjo 
auksinis kryžius. Susiglau
dėme visi į ratą ir prasidė
jo pasikalbėjimas. Pet. Kir
velis, kaip ir visada, gavo 
pirmą balsą, pasakojo Įvai
riausių dalykų apie kuriuos 
tik ketvirta dalis teisybės iš
girsta.

— Petras Kirvelis lai 
mums papasakoja, už ką už
sitarnavo kryžių — atsilie
pė vienas iš apsupamojo ra
to.

— Tiesa, tiesa — paste
bėjo kapralas — butii tai 
indomu paklausyti. Tik, žiū
rėk, Kirveli, nemeluok, pa
sakyk tikrą teisybę!

Kirvelis pasijuto kiek 
įžeistas. Bet lukterėjęs va
landėlę lėtai palingavo gal
va ir tarė:

— Geriau, draugužiai, 
tylėsiu, nes kai prisimenu 
tą nuotikį, tai baisus piktu
mas paima.

Mus pagavo dar didesnis 
žingeidumas ir pradėjome 
teirauties, argi jis nepaten
kintas, kad kryžių gavo.

— Ne tame dalykas — 
perspėjo Kirvelis. — Mane 
tuokart šelmis Mittag labai 
įžeidė. Bet geriau įsiklausy
kite, kaip ten buvo.

— Vieną gražų liepos m. 
vakarą teko stovėti sargy- 
boje prieš rusų frontą. Mu
sų kareiviai sugavo penkis 
rusų kareivius nelaisvėn, 
kuriuos vyresnysis įsakė pa
lydėti į mušiškių pulką. Pa
kelyje iš jų sužinojau, kad 
artimame kaime apsistojęs 
jų didkunig. Konstantin, ku
ris dažnai pagirtauja ir ki
tokias šelmystes daro.

Taip ir krito galvon min
tis, kad jį, tą girtuoklį ir šel
mį Konstantiną, sučiupus 
į savo nagus. Antrą vakarą, 
vėl stovint sargyboje, kap
ralas įsakė prieiti priešo 
stovyklas ir pakibinti prie
šą. Rodėsi, kad iš dangaus 
nukrito tas įsakymas. No
riai sutikau įsakymą išpil
dyti. Apsiginklavęs nutai
kiau į tą grinčią, kur buvo 
apsistojus generolas. Sargy
ba buvo girta ir išvirtus 
miegojo. Generolas ir-gi ty

sojo pilnoje uniformoje 
skersai lovos.

Kambaryje buvo didi be
tvarkė.

Aplenkęs sargybą taikiau
si tik prie generolo. Pri
ėjęs stuktelėjau panosėn re
volveriu. Nei nekrust. An
tru kart stipriau bakstelė
jau. Atidarė ir išvertė pla
čiai akis. “Kelkis, jūsų ek
scelencija!” Jis taikėsi jau 
rėkti. Tada pakviečiau eiti 
drauge ir klausyti. Laimin
gai jį parginiau į musii pu
sę. Pulkininkas ko ne per
plyšo pamatęs mus abu. Pa
siuntė tuoj pas brigadierą 
Mittag, kuris, išklausęs vi
są nuotikį,įsivedė į priva
tinį kambarį ir paklausė:

— Kaip vadiniesi?
— Petras Kirvelis, jūsų 

ekscelencija.
— Kirveli, — sako—ži

nai kas esi? Esi paskutinis 
asilas! Supranti!

Nieko negalėjau supras
ti iš jo žodžių ir ūpo, nes 
tikėjausi, kad užtai tik girs.

— Tu avino galva!—dar 
labiau įpykęs tarė Mittag.— 
Kaip tu drįsai suimti did
kunig. Konstantiną? Juk tu 
sugadinai visus mano kari
nius pienus.

Dar labiau išverčiau akis 
ir žiopsojau. Tada jis paaiš
kino.

— Kaip ilgai rusų ka- 
ruomei vadovaus generolas 
Konstantin, tai priešo ar
mija vis bus akla ir mes 
maskolius, kai avis sklaidin- 
sim. O tik tegul bus nuskir
tas gabus ir išmintingas 
generolas, tai mums tuoj pa
sidarys prastai. O tu, matai, 
ir esi to viso kaltininku.

Net ašaros man pradėjo 
iŠ akių riedėti.

— Grąžink tu jį atgal ir 
pataisyk tą baisią klaidą. 
Tik landžiai laikyk užčiau
pęs burną ir niekam neiš
duok paslapties.

Išlydėjau tada nelaisvi ir, 
apreiškęs jam, kad turiu 
įsakymą jį nudėti, bet ka
dangi turiu gailestingą 
širdį, tai nenoriu žudy
ti beginklio žmogaus. 
Džiaugėsi vargšas, kaip pa
tariau, kad išsinėšintų iš 
kur parvestas ir paspirtas į 
pasturgalį tuoj išnyko iš 
akių.

Vėl teko diena dienon sto
vėti sargyboje. Brig. Mittag 
už paklusnumą ir pavyzdin
gą įsakymo išpildymą užka
bino štai čia (paglostė) kry
žių.

Vieni kvatojome iš nuos
tabaus nuotikiu susidarymo, 
kiti džiovinome smegenis, ar 
buvo tame šioks-toks at
spindys teisybės.

Tautos Fondo išdininko 
atskaita.

Spalių 22 <1. 1915 m. bal. $27,022.41
Spalių 30 d. gauta iš J. Ignata

vičiaus aukos, surinktos 61 kp.
SLRKA, Duryea, Pa............... 8.61

Lapkr. 6 d. gauta aukų nuo:
A. Rupečko, Henry, W. Va..........2.00
Vinco Sakavičiaus, La Crosse,

Wash............................................. 3.00
Kun. J. Olechnavičiaus aukos

iš Lowell, Mass........................... 63
J. Kratkaus aukos, surinktos

krikštynose, Chicago, Ill. .. 10.00 
Kun. A. Tamoliuno, aukos iš

Jimi..

į Iškirpk šitą ir nunešk i bile ku-J 
J rį musų štorų ir gauk 
inviZAIpuikią kala“! 
iIJ I Rili dekazyrųsu 
jį ~ a $l.oo vertes! 
Į—■» tavoro. * 
į Kada Jus perkate iš musų J 
t vynus ar likierius, tai Jus | 
j esate užtikrinti, kad gau-f 
|nate geriausį tavorą. i
i Senas Port arba Henry Vynas s1 Vi galiono.........................................55c g

6 metų senumo Anderson Bour- „ 
bon, pilna kvorta.................. 95c “

Jamaica Rūmas, honka......  ...........75c ■
Sena Konjakine Brande, bonka.. $l.oo I 

¥i galiono.................,..........$1.50 g
Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.

keisas............................................. 70c Į
Export Alus, geros rųšies 2 tuz.... $l.oo |
Malt Stout, geros rųšies 2 tuz...... $1.70 g

1 Mes savo kostumeriams duodame | 
| puikų setą torielkų. g
I ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

STOK 
UNT 
HICAGQ

J 7ŠTORAI i H
B 724 Milwaukee avė. ®
| 514 Milwaukee avė. |
| 1588 Milwaukee avė.
g 522 So. Halsted str. s
f 4701 So. Ashland avė. g
£ 3196 Elston avė.
į 1724 Loomis st.
■ . . Ie Mes pristatome tavorus į visur. . a

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, KnygvedyetSe
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystės
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystės 
Mokinime Valandos;

NUO 8 RYTO IKI S VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7:30 IKI 9:30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite j Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

PAIEŠKOJUSIAS.
Paieškau dviejų pažįstamų mergi

nų, Antosčs ir Anuses Rądavičiukių, 
paeina iš Kauno gub.. Raseinių pav., 
Titavėnų parapijos, Papušinės sodos. 
Anų pačių, ar kas apie jas žino, mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Frank Wigont, 
10616 Edbrooke avė., Roseland, Ill.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Ave. 

Roseland, Ill.
Yra musų agentu hroselande, Ken- 

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

ALD. “Kat.” Administracija.

P. Madeikio aukos iš Meriden,
Conn............................................ 31.20

J. Kiliulio aukos šv. Antano dr- 
' jos, Ansonia, Conn................. 79.60
E. Nausiedienės aukos ALRK.

MS. 4 kp. Chicagoje, III......... 7.32
Kun. Vaičiūno aukos p-lių H.

Mozuriukės ir U. Vaišviliutės $3.00

Viso įplaukė į T. Fondą nuo 
spalių 22 ligi lapkričio 6-tai 
dienai, 1915 m................. $1,328.66

Darant šią atskaitą gauta iš p. 
Abračinsko aukos, surinktos 
Brockton, Mass., p. St. Šim
kaus pakalbose ................. 213.40

Tautos Fondo ženklelių įplaukos 
—J. Raugevičius, Chicago, Ill. 7.83

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

W Šitas specialia KUPONAS vertas lt nS 
! Hassan Cigaretę kuponų, kada yra priduo- ] 
! damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 

Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas
! THB AMERICAN TOBACCO OO. J
cl Premium Dept. 490 Broome St., New V«rk. N. Y. Jtį

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

Sąmoninga gaspadine 
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbter’lo

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

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO. 

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

lentos
visokios rūšies del statymo namų taip

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
pard Tel. Yards 502 JOS. J. ROZHOA

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

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

Bell System

Hill—HH1I1II
Telephone Yards 6686 j 

Lietuviška Drapanų Krautuve į
Užlaikau didžiausiame pasirin- f 

kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, I 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir t 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- “ 
kotų. |

JONAS BUDR1KAS, savininkai 
3252-64 S. Morgan St |

CHICAGO. ILL. t

i LIETUVIS GRABORIUS Į i
Geriausias gra-B 

borius ant Bri- H 
dgeporto. Atlie- įj 
ka darbą geriau-1 
šiai. ' B■
Prie kiekvieno įj 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- _ 
rius ir 12 va- 9 
nų paimu.

i
_ Tel. Drover 4139

; A. MASALSKIS
® rs
g 3305 Auburn Ave., Chicago “

MOTERIS.
—maudomi rubai 
—mankietų guzikai 
—garteriai 
—pirštinės 
—pančiakos 
—miegamasai rūbas 
—kepuraitė 
—šalikas 
—marškiniai 
—naujas siutas 
—lietsargis
—sveterinis kotas 
—petnešos 
—kepurė
—naujas overkotas 
—apvalkalas
—kotas nuo lietaus 
—spilkutė kaklaraiš

čiui
—nosinės skarelės 
—graži vestka 
—kalnieriai 
—kaklaraištis 
—apatiniai drabužiai 
—žiponas rūkymui 
—baksiniai setai 

šventadieniams.

—Jus turėsite išrišti do
vanų klausimų vyriškai 
daliai savo kalėdinio do
vanų surašo.

—Jus galite jį išrišti len
gviausiu budu ateidamos 
1 Storą, kuris yra specia
lizavęsis daiktuose vy 
rąms, moterims ir vai
kams.

—Mes galime pagelbėti 
Jums, nes mes tyrinėja
me savo biznį tuom at
žvilgiu, kad užganėdinti 
Jus.
—Jus rasite šią nesuskai
tomą daugybę daiktų, ku
rie bus ideališkomis do
vanomis, nes jie yra 
praktiškomis domanomis.

—Kaipo nurodymą, mes 
pridedame surašą kaiku- 
rių daiktų, kuriuos jus 
gal norėsite nusipirkti.

—Ateikite ir apsižiūrėki
te—mes norime padaryti 
visa,’ ką tiktai galime, i- 
dant Jūsų dovanų pirki
mą padaryt maloni! prie
derme.

Kansas City, Kan...................... 7.25
P-lės Pangoniutės aukos, surink

tos laike Pirmososios Tau
tiškos Dienos, Mahanoy Ci
ty, Pa.................................. 181.30

Kun. J. OJeehnavičiaus aukos, 
surinktos laike “Tag Day,’’ 
spalių 9 d., 1915 m., Lowell, 
Mass...................................... 247.02

Kun. Halaburdo aukos iš Cle
veland, Ohio ..................... 450.00

Vlado Stanevičiaus aukos, su
rinktos Lietuvių Dienoje, Ms- 
Kecs Rocks, Pa.................. 206.59

A. Ciginsko aukos, surinktos
Worcester, Mass...................... 65.56

A. Ciginsko aukos, surinktos
Worcester, Mass.......................  15.58

Viso ligi lapkričio 6-tai dienai 
1915 m. įplaukė į Tautos Fon
dą aukų, už Tautos Fondo 
ženklelius ir nuo p. St. Šim- 
kaus prakalbų .......... $28,572.30
Išlaidos Tautos Fondo, Lietuvių

Informacijos Biuro ir Tautos 
Tarybos reikalais.

Seniau minėti išmokcsniai Taut.
Fondo ženklelių reikalais, pri- 
skaitant išsiųstuosius Lietu
vių Dr-jai nukentejusiems del 
karo šelpti 41,451 rub... $15,977.14

Rugpjūčio 18 d., 1915 “Drau
gas” Publishing Co. už spaudos 

darbus Liet. Informacijos. Biu
ro reikalais ..................... 199.19

Spalių 23 d., 1915 m., Tautos
Tarybos reikalais .............. 357.36

Viso išmokesčiu ligi lapkr. 6 d.
1915 m. ................   $16.433.69

Balansas Tautos Fondo .... 12,038.61

Viso ........................................ 28,572.30
B. Vaišnoras,

T. Fondo kasininkas.

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

| TAUTOS FONDAS -

I LIETUVOS VILTIS.
I ę Ft f A •
i Siųskite aukas Tautos rondui, 
j o sušelpsite badaujančius ir ser-
I gančius viengenčius ir prisidėsite
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.
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Paskatinkite savo Pardavėjus Var
toti Tolimąją Distanciją

Daugelis įstaigų stovi už platų vartojimą telefono 
ir apturi puikias pasekmes. Cirkularas, išleistas 
didelės Wisconsino valstijos ‘staigus savo parda
vėjams, sako:

“Net geriausias pardavėjas nevisada gauna pa
sikalbėti su pirkiku. žmonės yra expertais iš- 
“ vengimui” pardavėjų. Lenktyniavimas yra di
delis. Budai prieiti prie ■ žmonių turi būti rū
pestingai apsvarstyti. Pačta yra užtvenkta cir- 
kulariais ir laiškų pamėgdžiojimais.
“Kiekvienas yra namie šaukimui Tolimąja Dis» 
tancija.
“Telefonas yra priėjimo budu, kuris nėra už
verstas. Jisai reiškia svarbų reikalą ir gauna 
net rūpestingesnę atydą, negu telegramas. Jus 
galite tiesiog kalbėti savo manomamjam kostu- 
meriui—gauti pilną išaiškinimą—apturėti atsaky
mą ant vietos.”

Bell Vietines ir Tolimosios Distan- 
cijos Linįjos Sujungia visas Vie- 
tas Suv. Valstijose ir Kanadoje.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofi.*»

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikišką 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

Tel. Randolph 6246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

Bea. 3255 So- Halsted St.
Tol. Drover 5328

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAf ^NEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IQ QBE □tai

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
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 Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinįgus visų ’ritu viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų. x
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 koraus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

BANK0S VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.

3
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Chicagos Žinios.
Taika! Buk Rainus! Išrasta

WHITE ROCK

LIET. JAUNIMO RAT. 
VAKARAS.

Gruodžio 12 d. Columbia 
svetainėj, ant Town of La
ke, Liet. Jaunimo Ratelis 
surengė vakarę. Atvaidin
ta keturių veiksmu drama 
“Valkata.”

Nors veikalo turinys, iš
vesti tipai, bei kaikurie luo
mai — svetimi mums, lietu
viams, bet jame visiems, 
taigi ir mums, lietuviams, 
yra daug ko suprantamo, 
bendro. Užtad nenuostabu, 
kad publika giliai tėmijosi i 
veikalo vaidinimą, ir nuo
širdžiai skaitėsi su visais 
jame sudėtais nuotikiais ir 
mintimis.

Roles, ypatingai žymią
sias, kuone visi atliko ge
rai. Tai jau galutinoji iš
vada, nes jaigu imtumei 
čiupinėti kiekvieną akto
riaus privalumu atlikimą, 
daug kame rastumei neto
bulumu. Be to, juk ne su 
profesionalais čia tenka su
sidurti.

Gerai atliko savo rolę p- 
lė A. Urbiutė — Liudmilos 
rolėje. Džiaugsmo ir kar
taus gyvenimo valandose 
jinai mokėjo prisitaikinti 
savo talentu. Drąsus, liue
sas scenoje judėjimas bei 
užsilaikymas pažymi ją kai
po išsilavinusią aktorę.

p. J. J. Zolp — valkatos 
rolėje bene sunkiausią tu
rėjo krimsti riešuti Jo lu 
posna buvo indėta daugiau
sia humoro ir gilios, žmones 
užimančios, minties. Juo 
ne tik pasigėrėta, bet ir pa
sidžiaugta, jog esamą įpu- 
siškio tiek gabaus ir talen
tuoto artisto. Nevogsime ir 
nuo p. Barciaus tų artisti
niu dovanu, kurias jis turė
jo progos apreikšti Kozlo- 
vo rolėje. Šioje rolėje p. 
B., kaip ir reikalinga buvo, 
parodė daug lėto, bet kie
to artizmo.

Kai-ko truko p. Pr. Miko- 
laičiui Zigmanto rolėje. Sil
pna kalba, vietomis sustin
gę gestai, p. A. Jokūbaitis 
Linevičiaus rolėje — atli
ko nei šio, nei to. Taippat 
p-lės Vestviliutė ir J. Dzū
kas — vidutiniai, tik pasta
rajai betariant kaž-kaip iš- 
sikreipdavo žodžiai.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Šį kartą townofla- 
kiečiai parodė pavyzdingą 
užsilaikymą, koki toje pat 
svetainėje senai teko matv- 
ti. X.

TRIS SUDEGĖ.

Šiandie ryte sudegė trijų 
augštų senobiniai namai po 
num. 55 East Grand avė., 
kuriuose turėjo nusisamdę 
kambarius darbininkai.

Gaisre tris asmenis sude
gė ir keli sužeista.

Sudegė Edward Barry su 
savo žmona Josie ir Aaron 
Barabro. 23 metų amž.

Gaisras pakilęs iš rusies.

Maža svarbos yra tame, ko
kios tautybės ar tikybos jus esa
te — bile tiktai turite širdį. Mo-

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da jstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
sigyja paprotis ir nėra alkoholio. To- 

! lel jis yra absoliutiškai neblėdlngas.
IŠTIRTAS BANDYMU.

kontraktoriai galėdavo gat
ves grėsti, kurio tą darbą 
sau nusipirkdavo pas poną 
superintendentą. Tai buvęs 
padarytas taip vadinamas 
naujos rųšies trustas. Mili
jonai dolerių panaudota 
graftams ir piliečiai turėda
vo tuos pinigus sumesti mo
kėdami didesnes mokestis 
už gatvių grendimą.

Prasikaltėlius laukia aš
tri bausmė.

“MUŠEIKŲ UNIJA.”
The Chicago Daily Tri

bune H. M. Hyde aprašo 
savo pasikalbėjimą su rūbų 
fabrikantais. Į paklausimą, 
kodėl jie su rubsiuviais 
straikininkais nenori taikin- 
ties, kodėl nenori nesutiki
mų pavesti išrišti arbitra- 
cijai, fabrikantai atsakę, 
kad jie nenori nieko bendro 
turėti su “mušeikų unija” 
ir nesitaikinsią, kadangi A- 
malgamated Clothing Wor
kers’ unija neturinti jokios 
reprezentacijos.

Taip fabrikantai tvirtina, 
taip, rasi, majoras mano ir 
darbininkams sunku iško
voti sau prideramas teises.

PASKAITA.
Prašo musų, kad paskelb

tume paskaitą, kuri atsibus 
šiandie, (gruodžio 14 d.) 
Stanford Park’o salėje, U- 
nion, Jefferson, Barber gat. 
ir W. 14th Place. Paskai
tą laikys F. C. Moulton, 
Chicagos universiteto profe
sorius, temoj “Kelionė link 
mėnulio. ’ ’ Pasiklausymas 
uždyką.

LIETUVOS MIŠKELIAI.

tina, kuri turi karo lauke vaiką, 
žino tai. Moteris, kuris pašven
čia savo vyrą, žino. Tr Dievas 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas—
“Taika-Buk Rainus” 

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

Kuomet jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekoriua negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo, adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th strn Chi
cago, Ill. White Rock kornų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.M -..  ™

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

■ merican School of Languages 
Ū731W. 18ih St. 1741 W. 47th St.

n CHICAGO, ILL.

LD. 1 ‘KATALIKAS/1 gruondžio 14, 1915.

Diamond 
Scarf 
Pin 
in 

Case, 
25-100 kt. 

5100 
coupons

Pair Diamond Ear-rings in 
case, each 25-100 kt.

9100 coupons

PARSIDUODA
VISUR

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. 660 coupons

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARE TAI. 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos
Nebo baksūko viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukai turi pilną vertę 

f, dovanų.

Piniginis Kuponas kožnam bakse.
Reikalaukit Katalogo Dovaną.

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

P. Loriliard Co., Inc., New York City. Est. 1760.
Emerson Phonograph. 500 coupons

prie gavimo

suteikia milžinišką pamoką.

f

$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 šią pa
veikslą patįs sau. Jąs galite no
rėti keleto jąją savo draugams. 
Mes jąją turime tiktai aprube- 
žiuotą skaitlią. 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.

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

TANANEVICZ PUBL. 
COMPANY,

3249 So. Morganst., 
Chicago, Ill.

Kreipties prie p. J. A. 
Chmieliausko.

F^MWiiriWItMaaHiMeiei^ imaTrimranarraa »

I
Ar fialai kur ateiti nusipirkti thejo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, Intų, lentelių, rėmų, ivtMludvių daigtų ir stogo popiaros. 

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. ' 
3003-3039 S. HAL8TED ST. CHICAGO, ILL.

..................

BANKES“ 
r-COFFEE 
126c vertės* Kava su 40 Gentiniu Smoku 
| Szitą Kavą' gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
S Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo r— 
H Kava- -- UJU Sv|e8ta8................
CJ Kiti parduoda po 30c. - Puikiausia Arbata xn||||
M Banke.’geriausi? 60> vertes, tiktai po U7UUU 
U Creamery Sviestas .. Geriausia ii visų

nava .. -• ------
Kiti parduoda po 30 c.

Creamery Švii----------
Geresnis kaip l^ui kitur. 

Šlaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc „ ;
1373 Milwaukee ave 
104.' Milwaukee ave 
2<vt4 Milwaukee ave 
1710 W North ave

Arbatą, 60c vertes po 
‘ Vakarine dalis. 

15fo W Madison st 
28& W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Hąlsted St 
1832 S Halstad st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wontworth ave 
3427 S Halstod st 
4729 o Ashland ave

vi?u 60c 1 ertos no w w —
Šiaurine dalis.

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

DU PIKTADARIU 
NUBAUSTA.

Kriminaliam teisme pasi
baigė dviejij piktadarių, St. 
Stack’o ir Samuelio Mar- 
lick byla. Jiedu atrasti kal
tais dalyvavime prie nužu
dymo bankininko J. J. 
Slomskio jo banke. Pirma
sis pasmerktas 14 meti] ka- 
lėjiman, antrasis — 20 me
tu. Pats vyriausias žmog- 
žudis dar ieškomas.

NAUJAS SKANDALAS.
Chicago j susekta naujas 

skandalas. Civilės tarnybos 
komisija suspendavo miesto 
gatvių superintendentą, nes 
patirta, kad jis su kitais 
prie gatvių grendimo nu
skirtais viršininkais užsiim- 
dinėjo graftais. Tik tokie

Tarp lygių laukelių, 
Apriesti upelių, — 
Stovi lyg berneliai 
Lietuvos miškeliai!...

Nebėr plačių girių 
Laikuose didvyrių, 
Kurios Lietuvoje 
Būdavo svarboje.

Tų, kurias brangino, 
Užlaikė, augino 
Protėviai-seneliai, — 
Bujavo miškeliai!...

Daug laiko prabėgo...
Lietuviai pamėgo — 
Patįs ką nežino — 
Miškus išnaikino..

Iškirto, išskynė
Medžius galinguosius —
Pavertė tėvynę
Į laukus tyruosius...

Žvėrelius išvaikė...
Ir paukščius išbaidė, 
Kurie gražiai veikė; 
Čiulbėjo ir skraidė!...

Pradingo meilingas 
Girelių ošimas, 
Išnyko naudingas 
Pavėsių buvimas...

Drauge ir gražumai 
Kaž-kur iškeliavo?...
Ir šventi ramumai 
Širdžių išgaravo...

Extra! Extra!

Didelės dovanos trumpam 
laikui, iki Naujų Metų 

Kas prisius $5.00, tas gaus Lietuvių 
Dienraštį “Kataliką” per metus (kaš
tuoja $5.00), savaitinę “Lietuvą” 
taipgi per metus (kaštuoja $2.00) ir 
Suvalkų gubernijos žemlapj, kuris lie
tuvių kalboje parodo net kiekvieną 
svarbesnį kaimą, sodybą, dvarą, upę, 
ežerą ir t.t. (ŽCmlapis Kaštuoja $1.00). 
Viskas kaštuoja $8.00. Kas prisius 
$5.00 iki Naujų Metų, tas sučėdins 
$3.00, tai yra daugiau negu pusę. 
Naudokitės proga. Rašykite adresu:

JONAS KULIS,
GENERALIfiKAS AGENTAS, 

3259 So. Halsted st., Chicago, Hl.
Prisiųstieji orderiai išpildoma grei

tai ir gerai.

> Phone Drover 7800 |

I DR. A. J. TANANEVICZE
I Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas |
? Oflšas Ir gyvenimo vieta Valandos: \

1 3249 S. Morgan SI., Chicago.8 '“Jį m»XT' į

DU-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
< s

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

iželna Kas utarnlnKas ir pctngCia
----- PRENUMERATA KAŠTUOJA ---------------—

AMERIKOJ i JL2$?2s ipusei matų ipi.za
EUROPOJ f Rosii°J ir Lietuvoj $3.50, Angli- iAl u ui a Ijoj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 ol

,i ry ■ «—jr -=3.0 .j.—   'i—m——tua—ai

RaSyk tuojaraSg o gausa vieną aumerį Ayk-'%

W. D. Boczkauskas & Co.
821-522 W« South ML o lihtnoy Čita Pt,

Didis Vynu ir Likierių

IŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likierių Namas Chicago j.
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 
Traukėją.

PASTEBĖK. Visi iš kitų miestų ir 
J ' „ i nuo da

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

w nis Money Order’is. Mes pasiunčiame 
| tavorus į bile kurią S. Valstijų vietą.

Mes užlaikome daug rinktinų California vy
nų, brendęs, 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
•^Snnny Brook Whiskey 7 metų senumo, kvorta .85 

3 Star California Brandy, butelis ......................75
Old Taylor Whiskey, butelis 
California Port, galionas ...
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.

!
 109411 West Van Buren gatvė

Trįs durjs j vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

Dovanu. Jeigu 
gulite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sžtoruosė

tiion

ritrBOURBON

Whiskef
BOTTZXD Of BOND

V IBI 15 Kibą 
vietų gaunamieji užsakymai 
ha.r crnlfis caiiti aneščiaus m:

.75

.69

.95

jAp skeli) Imai “KATALIKE” aineša gera pelną.
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