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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie lietus ir sinegas ir 
kiek šalčiau; rytoj turbūt 
bus gražus oras.

Temperatūra vakar augš- 
čiusia 34, žemiausia 30 laip
snių.

Saulė teka 7:13, leidžiasi 
4:20.

Mėnulis leisis 4:20 rytoj 
ryte.

No. 296 (390) METAI XVII (Vol. XVII)

Vokietijos kaizeris aplanke Vilnių
Rumunija nusprendžius 

stoti teutonų pusėn.
Bulgarija pasisavina už

imtą teritoriją.
Daugiau Italų karuomenės ga

benama į Albanija.
Ruošiamasi pulties ant Rusijos.

KAIZERIS VILNIUJE.
BERLYNAS, gr. 17. — 

Overseas News agentūros 
korespodnentas praneša, jo- 
gei tomis dienomis Vokieti
jos kaizeris su savo paly
dovais aplankęs Lietuvos 
sostinę Vilnių ir vienoj se
niausioj bažnyčioj išklau
sęs pamaldų.

Bažnyčioj su kaizeriu bu
vo jo penktasis sūnūs, prin
cas Oscar, fieldmaršalas von 
Hindenburg, gen. Falken- 
hayn, admirolas von Holt- 
zendorff, karo laivyno ge- 
neralio štabo viršininkas, 
gen. von Eichorn ir daugy
bė štabo oficierių ir karei
vių.

Armijų kapelionas pasa
kęs pamokslą temoje: “Pa
laiminti yra tie, kurie ne
praranda pasitikėjimo savi
mi.“

Po pamaldų imperatorių 
ant Vilniaus gatvių sveiki
no lenkai ir lietuviai gyven
tojai šaukdami: “Lai gy- 
vuo j a imperatorius! ’ ’

Paskui atsibuvo militari- 
nis parodavimas. Kaizeris 
asmeniškai pasižymėjusius 
kareivius papuošė ordenais 
ir kryžiais.

RUMUNIJA STOJA 
PRIEŠ RUSUS.

Zurich, gr. 17. — Vakar 
iš Bucharesto, Rumunijos 
sostinės, . apturėta žinia, 
kad Rumunijos valdžia nu- 
sprendžiusi stoti teutonų 
pusėn ir atsisukti priešais 
Rusiją. Jei Rusija pirmiau 
ir turėjus bent kokią vilti 
pritraukti Rumuniją savo 
pusėn, tai dabar ir paskuti
nė tos vilties kibirkštėlė 
užgęso. Rumunija lukeria- 
vo, katra pusė Balkanuose 
pasirodys galingesnė. Ji
nai pamatė, kad stipriau 
stovi teutonai. Tai prie 

stipresnių kur-kas geriau ir 
glausties. Talkininkų ne
pasisekimai Balkanuose at
ėmė iš jos norą stoti su jais 
prieš teutonus. *

Nuo vakar dienos tele
grafu komunikacija tarp 
Rusijos ir Rumunijos net 
sulaikyta.

Rusija Rumunijos pasie
nyj turi sutraukus daug 
karuomenės.

Nėra abejonės, kad Rusi
ja turėtų nusileisti. Jei pa
aiškės, kad Rumunija tik
rai stoja teutonų pusėn, ru
sų armijoms tuojaus bus 
liepta užpulti Rumuniją, 
nežiūrint to viso pasekmių.

IŠNAUJO PULSIS ANT 
RUSIJOS.

Paryžius, gr. 17. — Čio
nai apturėta žinios, kad au
strai-vok iečiai sumanę iš
naujo visu smarkumu pul
ties ant Rusijos. Daug 
Brandenburgijos ir Sakso
nijos pulkų pasiųsta Gali
cijon. Tie pulkai, susijun
gę su austrais, mėgins ru
sus išmesti iš Galicijos.

Be to siunčiama daugiau 
karuomenės von Hinden- 
burgui, kuris dar kartą mė
gins pulties link Rygos ir 
Dvinsko. Kaizeris įsakė 
būtinai tuodu miestu paim
ti.

BULGARIJA PASISAVI
NA UŽIMTĄ TE

RITORIJĄ.

Sofija, gr. 16. — Ministe- 
rių kabineto posėdyj, ku
riam nutarta sušaukti Bul
garijos “sobranie“ (parla
mentą) ant gruodžio 28 die
nos, užsienių reikalų minis- 
teris pranešė, jogei Bulga
rija padidino savo valsty
bės teritoriją 31,000 ketvir
tainių mylių.

DIDELI NEPASIGANĖ- 
DINIMAI RUSIJOJE.

Petrogradas, gr. 16. — 
Kuomet rusų tauta per že- 
mietybės ir municipalitetų 
sąjungas stengiasi visomis 
jėgomis savo armijoms pa
gelbėti, biurokatai su minis- 
terių premieru Goremiki- 
nu priešakyj ir tolesniai sa
vo niekingus darbus veikia, 
skleidžia visur nepasiganė- 
dinimą, nepasitikėjimą. Dė
lei tokio biurokratų nedoro 
veikimo durnos sušaukimas 
atidėta neapribotam laikui. 
Premjero Goremikino opo
zicija prieš durną visoj šalyj 
pagimdė didelį pasipiktini
mą, taip kad net dešinieji 
kaip bajorų sąjunga, pap
rastai stipriausia atrama 
tokių stulpų kaip Stolypin 
ir Goreinikin, šiam atsiti
kime atvirai kabineto vei
kimą pasmerkė.

Todėl pažangiųjų sluogs- 
niuose nepąsiganėdinimas 
nuolat auga, Tėčiaū visi- 
labai gerai supranta, jogei 
dabar ne laikas bent kokias 
suirutes kelti. Pirmiau rei
kia įveikti vokiečius, o pas
kui imties tvarkyti valdžią.

vengrija'nori TAI- 
KINTIES.

Londonas, gr. 17. — Ven
grijos parlamente buvo pla
čiai apkalbama taikos rei
kalai. N eprigulmingų j ų
partijos lyderis, grafas Ka- 
rolyi, daugiausia kalbėjo 
apie taiką ir patarė Veng
rijos valdžiai skyrium, be 
Austrijos, susitaikinti su 
talkininkais. Jo nuomone, 
Serbija už Austrijos sosto 
įpėdinio nužudymą jau nu
bausta, Vengrijai užgrobti 
naujas teritorijas nereika
linga, tatai ir karas turi 
baigties. Nėra reikalo to
lesniai kraujas lieti.

— Berlynas, gr. 17. — O- 
verseas News agentūra pra
neša, kad persai nutarę boi
kotuoti; savo šalyj Rusijos 
ir Anglijos prekes?

Oficialiam valMios pra
nešime apie tai sakoma, kad 
gruodžio 12 diena kaip bul
garų karuomenei, taip it 
tautai paliko historine die
na, kadangi tą dieną bulga
rų karuomenė užėmė pas
kutinius tris miestus ir ser
bų Makedonija paliuosuota 
iš priešininko rankų. Mie
stai yra: Doiran, Gievgeli 
ir Struga. Paskutiniai mū
šiai atsibuvo palei ežerą 
Doiran ir Ochrida. Prieši
ninkas visur buvo įveiktas, 
Makedonija paliuosuota. Nė 
vieno svetimo kareivio nė
ra ant tos žemės.

Kaizeri turtin
gas pažadė

jimais.
Londonas, gr. 16. — Teu

tonai savo intrigomis su
braklino ne - tik Bulgariją, 
Graikiją, Rumuniją ir kitas 
šalis, bet ir patį Vatikaną 
su katalikų Bažnyčios gal
va. Kaizeris per kardino
lą Hartman pranešė popež. 
Benediktui, idant jisai pa
sidarbuotų taikos reikalais. 
Vokiečiams greita taika yra 
būtinai reikalinga. Ir jei 
popežius pagelbėtų tą taiką 
įvykdinti, tuomet -popežiui 
išnaujo butų sugrąžinta pa
saulinė valdžia...

Kaizeris popežiui žada 
atiduoti Palestiną, ty. visą 
Šv. Žemę su uostu Jaffa. 
Tą naujų valstybę galės 
valdyti popežiaus nuskirtas 
kardinolas. ‘'

Tokiais pažadėjimais kai
zeris vadovaujasi. Kaip 
žiuri į tuos pažadėjimus po-, 
pežius, nežinia.

EUROPA TYČIOJASI 
IŠ AMERIKOS.

New York, gr. 17. — W. 
Morgan Shuster, kuris ne- 
kurį laiką tvarkė Persijos 
finansus ir buvo tos šalies 
generaliu išdininku, spėja, 
kad į penkis metus Suv. 
Valstijos gali susilaukti 
Europos arba Azijos užpuo
limo. Jis tvirtina, kad A- 
merika Europos akyse ne
turinti jokios reikšmės. Eu
ropoje pasityčiojama iš A- 
merikos visokių protestų ir 
iš visako.

DAUGIAU KARUOME
NĖS IŠSODINAMA.

Roma, gr. 17. — Italijos 
karuomenės daugiau atga
benta į Avlona, Albanijoj. 
Oficialiai skelbiama, kad. 
kareiviai laimingai ant 
sausžemio išsodinti.

Austrija Albanijos pak
raščiais išmėtė minas, be 
to jos karo laivai italų ka
ruomenės gabenimui daro 
visokius trukdėsius. Nuo 
minų nuskendo Italijos 
vienas karo laivas ir vie
nas transportas. Žuvo 43 
kareiviai.

PAĖMĖ ANGLŲ PO
ZICIJAS.

Konstantinopolis, gr. 17. 
■*- Turkai antpuolių paėmė 
išlaukines anglų pozicijas 
palei Kutel-Amara, Meso
potamijoj. Be to turkų ar
tilerija upėj Tigris nuskan
dino anglų monitorą.

PASIBAIGĖ STRAIKAS.
Ant Belt Railway Co. ge

ležinkelių pasibaigė strei
kas. Darbininkai šiandie 
sugrįsta darban. Darbinin
kų reikalavimas, nevaikš
čioti pėstiems į darbą, iš
pildyta. Kompanija juos 
veltui specialiu traukiniu 
vežios į darbą ir iš darbo.

Nušovė poli- 
ciantą.

Vakar nesuimtas banditas 
šalę 57 gat., netoli Prairie 
avė., gatvaitėj nušovė poli- 
ciantą John C. Burke, 29 
metų amžiaus. Tasai ban
ditas praeivius užpuldinė
davo ir apiplėšdavo panau
dodamas raudonus pipirus. 
Nužiūrėtai aukai berdavo 
akysna pipirus ir apiplėš
davo.

50-tos gatvės policijos 
nuovadon buvo pranešta 
vakar pavakarėj apie to 
bandito po apylinkę veiki
mą. Policiantas Burke pa
siųstas pasiteirauti. Ka
dangi vienoj gatvaitėj jis 
pamatė tamsinu o j beslen
kantį asmenį, kuris atrodė 
ieškomu banditu, šiam mė
gino užbėgti už akių ir mė
gino suimti. Banditas te- 
čiau akimirkoj paleido iš 
revolverio tris kulipkas į 
policiantą. Šis sukniubo ir 
tuojaus mirė, banditas gi 
savais keliais nudulkėjo.

Po to viso miesto policijai 
sukilo ant kojų. Ir mano-: 
ma, kad galvažudis visgi 
bus suimtas.

Baisus laikai Chicagoj, 
Per vieną vakar dieną ban
ditai 2 žmogų nušovė, ke- 
Ijioliką žmonių apipjlėšė. į 
kelis namus įsilaužė, vie
ną geležinę spintą suplai- 
šino, o tik du banditu suim
ta.

KARALIAI ITALIJOJE.

Roma, gr. 17. — Serbijos 
karalius Petras trumpu lai
ku atvyks į Italiją. Jis ap
sistos karališkam vasarna- 
myj Caserta. Černogorijos 
karaliaus šeimyna taipgi 
atkeliauja ir apsistos Ro
moj. Pats karalius paliko 
karo lauke su savo karuo- 
rnene.

RYTOJ PREZIDENTO 
VESTUVĖS.

Washington, gr. 17.—Ry
toj prez. Wilson apsives su 
Mrs. Galt. Sujungtuvės at
sibus Mrs. Galt namuose. Į 
vestuves pakviesta tik abie
jų pusių giminės. Viskas 
atsibus be didelio trukšmo.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Pskovas. — Spalių 21 d. 

(seno kalend.) įvyko Psko
ve visų tautiniu draugijų 
pabėgėliams šelpti bend
ras posėdis vietos latvių dr- 
jos buste. Susirinko ap
link 30 žmonių. Tuojaus 
paaiškėjo esant noro vieny- 
ties ir apie tai nebuvo daug 
kalbama. Tai vienybei į- 
vykdinti nutarta steigti 
Bendrą Tautų Tarybą. Jo
je bus po du žmogų iš kiek
vienos organizacijos. Tary
bos narius išrinks draugi
jos ligi spalių 28 d. savo po
sėdžiuose. Tautinių drau
gijų Pskove yra keturios: 
lietuvių, lenkų ir dvi latvių; 
Pskovo skyrius kartu su 
įgauniais ir Dzimtine.

Tautų Tarybai susirinki
mo buvo manoma išdirbti 
tam tikrą prorraihą. Buvo 
keliamas klausimas, kuo tu
ri būti reiškiamas pagei- 
daujamasai susivienijimas:

a) informacijomis arba 
susižinojimu,

b) darbo ir uždavinių pa
sidalinimu,

c) pajėgų ir lėšų sujun
gimu,

d) parupinimu iš vieno 
maisto daiktų,

e) gyvenamųjų butų nuo
moj imu,

f) darbo namų įsteigimu 
ar bendru ieškojimu pabė
gėliams užsiėmimo,

g) valinamojo vakų dar
želio intaisymu,

h) bendra medicinos pa- 
gelba.
Organizacijų santikių 
klausimas.

Kilusiuose ginčuose pa
aiškėjo, kad ne visi čia iš
skaityti darbai galima dirb
ti išvieno ir vienybė ne vie
nodai suprantama. Ypač 
daug buvo kalbėta apie 
punktus b ir c, kuriuose la
biausiai gali apsireikšti 
tautinis darbas.

Čia maždaug visi sutiko, 
kad svarbiausias tautinių 
organizacijų uždavinys, tai 
stengimasis suteikti pabė
gėliams, kiek galima, tokių 
pat gyvenimo kultūrinių 
sąlygų, kokias jie turėjo tė
vynėje ir ypač tarp januo- 
menės kelti tautinė sąmonė.

Supratus, jog dideliame 
posėdyj negalima visi] 
smulkmenų aprėpti, ginčai 
buvo sustabdyti ir iškilo 
klausimas apie santikius 
taip žydų ir rusų organiza
cijų.

Iš eilės susirinkimas kal
bėjosi apie santikius su

“Šiaurės Pagelbos” organi
zacija. Toji “Š. Pagelba” 
veža pabėgėlius kur tinka
ma, nežiūrėdama jų noro ir 
reikalavimų. Laukiama ži
nių iš Petrogrado centrai i- 
nių draugijų, kurioms buvo 
muštos telegramos del “Š. 
Pagelbos” elgimosi.
Pabėgėlių skaitlius 
sunku sužinoti.

Tuo susirinkimas ir pasi
baigė. Visos tautų draugi
jos dabar dalyvauja suma
nytame Tatjanos Komiteto 
skyriaus registravime Psko
vo mieste. Pabėgėliai re
gistruojami ne tikslu kur 
išvežti, bet jiems maistui 
teikti ir informacijos biuro 
reikalams. Nors visos dr- 
jos registruoja pabėgėlius, 
vienok niekaip negalima su
žinoti jų tikro skaičiaus: 
ne visi tesirašo į draugijas, 
visas miestas buvo padalin
tas tarp draugijų ir spalių 
25 dieną 300 raštininkų pa
sklido po miestą po visus 
ruinus ir bakūžes, stropiai 
surašinėdaini ant tam tik
rų lakštų pabėgėlius. Lau
kiama iš šio surašymo tik
rų žinių. Priesnikovo, Tat
janos komiteto vedėjo nu
rodymais, Pskove per ko
mitetą perėję 203,909 pabė
gėliai, 117 tūkstančių pra
važiavę 3,859 vagonuose, 89 
tūkstančiai gavę Pskove 
pietų, kiti gi duonos ir ar
batos. Nėra tikros žinios, 
kur dingo 86 tūkstančiai 
nesuregistruotų, kaipo iš

važiavusių. Dabar supran
tama, delko Pskove taip 
pabrango valgomieji pro
duktai.

(“Lietuvių Balsas”).

SUV. VALSTIJŲ KRIZIS 
SU AUSTRIJA.

Washington, gr. 17. — S. 
Valstijos susilaukė paga
liau krizio su Austrija už 
garlaivio Ancona sutorpe- 
davimą, su kuriuo žuvo ap
link 20 šios šalies piliečių. 
Čionai nekatriai Jaukiama 
Austrijos atsakymo Į pas
kutinę notą. Atsakymas 
veikiai turi ateiti. Iš pra
nešimų sužinoma, kad Aus
trija taippat aštriai Suv. 
Valstijoms atsakys. Vien
uos laikraščiai kursto Aus
trijos valdžią Amerikai ne
užsileisti, norints prisieitų 
ir diplomatinius ryšius per
traukti. Vokietija Austri
jos atkaklų pasistatymą 
remianti.

— Saloniki, gr. 17. — 
Daugiau milijono serbų 
merginų ir moterių, kurios 
paliko ant savo vietų už
plūdus teutonams, badauja, 
neturi kuo apsidengti.
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Lietuvių tautininkų 
suvažiavimas.

“Lietuvoje” paskelbta 
Amerikos lietuvių tautinin
kų suvažiavimai! pakvieti
mas. Po pakvietimu pasi
rašo Lietuvių Gelbėjimo ir 
Autonomijos Fondo centro 
komiteto narys J. O. Sir
vydas. Suvažiavimas su
šaukiamas i Philadelphia, 
Pa. ateinančių Naujų Metų 
dienoje.

Štai pakvietimo dalis:
“Šiuomi yra pakviečiama 

į tą suvažiavimą visi Ame
rikos lietuviai veikėjai, ku
rie iki šiolei vidurinėje tau
tiška i-dem( >k ratiški >jc sro
vėje darbavosi ir kurie ši
tai srovei nuoširdžiai pri- 
jaučia. Bus apsvarstytas 
dabartinis vargingas Lietu
vos padėjimas ir praplatin
ta ribos Lietuvių Tautiš
kosios Partijos, kuriai pa
matai tapo padėti per II- 
jį Lietuvių Visuomeniškąjį 
Seimą, atsibuvusi Brooklv- <■7 *• •/
n’e, N. ¥., spalio mėn., 1914 
metais.

“Lietuva” nuo savęs pri
duria, kad suvažiavimas 
perstaiga šaukiamas, kad 
net suvažiavimui progra
mas neišdirbtas. Taippat 
šaukiamas pergreitai, gi tas 
greitumas atsiliepsiąs ir į 
delegatų skaitlių.

—o— 
Neišpasakyta 
brangenybe.

“Liet.” padėtas laiškas 
iš Šunskų miestelio, Mari
jampolės apskr., Suvaiką 
gub. Apie brangumą štai 
kas sakoma: “Viskas bran
gu, kas tik reik nusipirkti. 
Druskos svaras 25 kapei
kos, o pirmiau buvo tik 2 
kap. Muilo svaras — pen
ki auksinai (75 kap.), o 
pirmiau buvo 14 kap. Ga- 
zo (kerosimi) visai nėra. 
Žvakės brangios.”

Taip tai vokiečiai Lietu
vą kulturina.

—o—
Et, pazaunys 
ir nustos.

Dažnai mums daroma 
priekaištai, kodėl mes nie
ko neatsakome į “Draugo” 
visokias zaunas ant dien
raščio “Kataliko.” Atsa
kinėti nėra reikalo, nes su 
kuo susidėsi, tokiuo ir pats

Sodžiaus atstaty
mui organizacija.
Rusų laikraštis “Novoje 

Vremia” nurodo, kad, pasi
baigus karui, bus reikalin
ga suorganizuoti visos agro- 
nominės valstybės pajėgos. 
Nurodymas, be abejo, visiš
kai teisingas, tiktai reikėtų 
turėti omenyje, kad prie to 
organizavimosi prisirengti 
išanksto.

Minėtas laikraštis rašo:
“Pasibaigus karui, mums 

prisieis intempti gyviau
sias pajėgas, idant užgydy
ti kuogreičiausiai žaizdas ir 
įstatyti gyvenimą į normalę 
vagą. Idant pasilaikyti ir 
vystyties su valstybės 20 
milijardų skola, prisieis, del 
sodžiaus gerovės, suorgani
zuoti visą inteligentiškąją 
Rusiją. Sodžiui bus reika
lingi mokyti patarėjai, de- 
sėtkai tūkstančių koopera- 
torių, instruktorių ir pa
tyrusių agronomų. Kad in- 
traukti Rusijos inteligenti
ją į darbą, kad pastūmėti 
ją prie judėjimo, reikalinga 
sudaryti tokios gyvenimo 
sąlygos, idant butų, kas ją 
savimi prie to darbo pri
trauktų. Kalba eina ne 
tiek apie materijalę dalyko 
pusę, kiek apie abelnas gy
venimo sąlygas. Prie senų 
sąlygų visas visuomeninis 
pulsas pas mus sutilpdavo 
išimtinai miestuose; so
džiuose jis kai-kur šiek-tiek 
gyviau plakė, o kai-kur vi
sai buvo pagęsęs.”

Kaip žinome, kad ligšio 
karas sugriovė ir nuteriojo 
Lietuvos, Lenkijos ir pa- 
rubežiu kitų tautų gyveni
mą. Tyrosios Rusijos be
veik nei neužgriebė. Jai- 
gu rusų visuomenė nors ir 
svetimų tautų žaizdas at
jaus, tai, be abejo, daug ga
lės padėti jų pagydymui.

ANGLŲLAKUNAS 
SUDEGĖ.

Londonas, gr. 17. — Ka
pitonas Smith, lakūnas, pri
gulėjęs prie karališkojo la
kūnų korpuso, vakar pa
dangėse sudegė, užsilieps
nojus aeroplanui,

paliksi. “Draugui,” kuris 
iškrypusiomis vėžėmis nori 
platinti katalikystę, tokiuo 
pačiu saiku neturime noro 
ir nemanome saikuoti. Juk 
lietuvių tikybinis atšąlimas 
—tai “Draugo” produktas. 
Tegu jis ir toliau taip “a- 
paštalauja”, o nei neapsi- 
žiurės kaip prilips... liepto 
galą su savo zaunomis.

Mes dirbame rimtą darbą 
lietuvių išeivijoje ir tode 
butų nepadoru ginčyties su 
laikraščiais, neturinčiais 
savyje nei šešėlio etikos.

—o— 
žmogžudžiui leidžiama 
gyventi šioj šalyj.

Miroslavas Sičinski, uk- 
rainiętis, kuris 1908 metais 
nužudė Austrijos Galicijos 
gubernatorių Potockį, gavo 
leidimą gyventi Suv. Vals
tijose. Imigracijos biuras 
nusprendė, kad Sičinskio 
darbas turėjęs politikinę 
reikšmę.

Sičinski gubernatorių nu
šovė privatinės audiencijos 
metu. Už tai buvo nubaus
tas 20 metų kalėjinjan. Iš 
kalėjimo tečiau pabėgo ir 
atvyko Amerikon.

Sičinski be to norįs pa
likti Suv. Valstijų piliečiu.

Daugiau darbo ir 
pasišventimo 
1 Lietuvai.

Panagrinėjus, kiek mes, 
Amerikos lietuviai per sep- 
jynioliką mėnesių surinko
me aukų nukentėjusiems 
del karo lietuviams, net 
skaudu pasidaro. Gerai 
numanydami, kad musų tė
vynė durnuose ir liepsnose, 
kad musų broliai baisiau
siame padėjime, per minėtą 
laikotarpį mes nesurinkome 
pilnos pusšimtinės tūkstan
čių dolerių Lietuvos pagel- 
bai. Ką gi su tiėk pinigų 
tokioje nelaimėje gali pa
gelbėti; kokį moralinį pa
stiprinimą mes taip baisio
je valandoje galime suteik
ti savo broliams, parodyda
mi vienus kivirčus.

Ir taip, keturiolikti ir 
penkiolikti metai buvo ne- 
vaisinigi ir mes mažai pa
rodėme tėvynei savo meilės 
bei užuojautos. Sekančius 
šešioliktus metus tad pada
rykime vaisingesniais. Mes, 
lietuviai ir lietuvaitės, dar
bininkai ir darbininkės, pri
valome atkreipti daugiau 
domos į musų tėvynės ne
laimes. Subruskime tų ne
laimių palengvinimui dūri 
gausesnes aukas ir parody
kime dvasinę užuojautą. 
Padarykime kiekvienas pri- 
sižadėjimą atskirti dalelę 
savo mėnesinio pelno tėvy
nės reikalams. Kiekvienas 
musų lai apmąsto, kiek 
lengva širdimi ištaško pini
gų visokiems niekniekiams, 
o kiek parodytume žmoniš
kumo, broliškos meilės, jai- 
gu tuos užniek išleidžiamus 
pinigus paaukotume badau
jantiems musų broliams. 
Jie nematytų tiek daug 
vargo, kaip kad mato da
bar. Raginkime musų vei
kėjus pamesti tuščius bar
nius, o del pasekmingesnio 
Lietuvai darbo susiejti vie
nybei!.

Jaigu mes snausime ir 
leisime Lietuvą nuterioti, 
numarinti jos sūnūs, tai aiš
ku, kad pavėsimo ją vėl 
svetimų globai. Ji paliks 
vėl vokiečių arba rusų val
džioje. O tada, kas pano
rės iš musų grįšti ten, kur 
taip miela butų užbaigti 
dienas ir prisiglausti prie 
bočių šalies. Geriau tada 
bus numirti čionai.

Nemylėdamas tuščių kal
bų, siunčiu per “Kataliką” 
$5 ir prašau juos perduoti 
Tautos Fondo raštininkui, 
adv. A. A. Šlakiui. Tai bus 
kalėdinė mano dovaną. To
liau darau prižadą, kad kas- 
mėnuo atskirsiu po viršmi- 
nėtą sumą Lietuvos reika
lams per ištisus šešioliktus 
metus. Jei rasis ir daugiau 
pasekėjų, tai gali susidary
ti puiki pradžia. Kam yra 
sunku, lai atskiria nuo sa
vo mėnesinio pelno mažes
nę dalelę, sakysime, mergi
nos, nes jos, abelnai imant, 
mažiau teuždirba. Apsi
džiaugs motina-Lietuva su
laukusi iš savo sūnų, ku
riuos maitino ir augino, me
džiaginės ir dvasines para
mos. Moterįs ir vyrai, gel
bėkime Lietuvą!

Jonas Vaišvila.
— Washington, gi'. 17.— 

Kongresas nusprendė dar 
per vienerius metus palai
kyti karinius mokesčius.

Lietuviai 
Amerikoje.
NEUŽTARNAUTAS 

PAGYRIMAS.

Detroit, Mich. Pirm ke- 
letos mėnesių vietinė “The 
Michigan Capper and Bros. 
Co.” parsikvietė iš Water- 
burio tos pačios rūšies dirb
tuvės užvaizdą. Šis naujas 
užvaizdą čia rado dirban
čius tik lenkus ir italus. Pa
tyręs, jog jo darbininkai di
deli girtuokliai, sumanė 
parkviest! savo senus dar
bininkus iš Waterburio — 
lietuvius — su kuriais jis 
aplink 20 metų dirbo, žino
ma, ir pamylėjo. Tuo tik
slu jis pats buvo nuvažia
vęs į Waterburi. Tiesa, jis 
parsigabeno kelioliką lietu
vių iš ten ir jiems visiems 
suteikė geras vietas ir ge
rus užmokesčius.

Šitaip paaugštinti ir iš
girti lietuviai, rodos, turė
jo įsidėti omenin, kokios y- 
patybės juos pakėlė, o ko
kios kitus pažemino. Bet 
kur tau. Andai, gruodžio 
6 dieną, gavę užmokestį, 
nekurie iš Waterburio sve
čiai susigrūdo į saliuną ir 
pradėjo kaušti girdamiesi, 
kad jaučiasi lyg sename 
Waterburyj. Tuo. tarpu 
apsilankė saliunan vienas 
vietinis gyventojas. Pasta
rasis, matyt, niekad nebuvo 
Waterburyj ir, nežinoda
mas, kaip ten elgiasi, pa
matęs vieną “svečią” begu
lintį girtą, norėjo jį išmesti. 
Pastarajam tas, žinoma, ne
patiko. Kilo vaidai. Vie
tinis pagriebęs bonką me
tė savo priešininkui kak
ton. Tada užgautasis, at
silygindamas, apgniaužė 
plytą ir smogė atgal į kak
tą. Tuoj pribuvo polician- 
tai ir susivaidijusius nuve
žė ant pasilsio; — vienus į 
ligoninę, kitus į šaltąją. 
Lai ilsisi sveiki ir sužeisti. 
Tai tau, ir pagirti žmone- 
liai. Smuikorius.

Philadelphia, Pa. —- Per
eito mėnesio pabaigoje iš 
čionai Tautos Fondui pa
siųsta $582.82. '.Vietos 6 dr- 
jos dalį tų pinigų suauko
jo, kita dalis surinkta pa
rengtam vakare. Graži 
Lietuvai auka.

Worcester, Mass. — Vie
tos anglų dienraštyj The 
Worcester Telegram gra
žiai aprašyta Lietuvos pra
eitis ir dabartinis jos liki
mas. Dienraščio reporteriui 
visa tai nupasakojo vietos 
klebonas, kun. J. J. Jakai
tis. Toksai svetimtaučių 
informavimas apie Lietuvą 
— labai naudingas ir pagir
tinas. P. G.

Port Chester, N. Y.—čia 
mirė Antanas Romča, 35 m. 
lietuvis. Velionis ilgas lai
kas sirguliavo. Paėjo iš 
Josvainių miestelio, Kauno 
gub.

Benton, Ill. ■*- Čia gy
vuoja lietuvių parapija, ku
rion priklauso daug ir len
kų. Klebonauja kun. S. 

Kolesinskis. Nesenai at
laikyta 40 valandų pamal
dos.

Visuomenes hygi 
jenos pavyzdis.
Sistematinis tyrinėjimas 

ligų Paterson’o miesto 
sanitarų komisiją privedė 
prie galutino įsitikrinimo, 
kad dauguma kūdikių gema 
su užmazgomis sunkių ligų. 
Tos užmazgos liko jiems 
perduotos ligotų jų gimdy
tojų.

Šitas apsireiškimas ne tik 
liūdnai atsiliepia į ligotus 
kūdikius, kurie augdami ir 
bręsdami nuolat keikia sa
vo gimdytojus, bet ir į visą 
visuomenės organizmą to
kie žmonės deda puvėsius 
ir jį gadiną.

Tokios minties vedama 
Paterson’o sanitarų komi
sija nutarė, kad pirm susi
tuokimo asmenįs turi gauti 
daktaro paliudijimą, jog jų 
organizmas yra liuosas nuo 
kokių nors ligų, perimtų 
kaipo palikimą iš savo gim
dytojų. Šituo svarbiu klau
simu užsiinteresavo daugy
bė daktarų ir rimtų visuo
menininkų.

Paterson’o miestinis dak
taras, S. Klay, prie šito 
klausimo priėjo iš tyro me
dicinos matymo taško ir su
rinko turtingą medžiagą. 
Jis nepasitenkino tik Pater
son’o mieste tyrinėjimais, 
bet aplankė ir tyrinėjo ligo
ninėse ir prieglaudose.

Daugiausia domos jis at
kreipė į New York’o sanita
rų komisijos užrašus, kuri 
taippat priėjo prie liūdnos 
išvados, kad daugybė ligų, 
ypatingai miestuose per
duoda iš kartos karton kai
po palikimas. Nariai sanita
rinės komisijos tvirtina, 
kad su šituo visuomenės 
piktu reikia energingai ko
voti ne tiktai keliu gydymo 
ligonių, bet taippat nusta- 
timu normų, kurios aprube- 
žiuotų ligoniams susituoki
mą.

Tečiau tarpe komisijos 
narių kilo abejojimai, ar tu
ri teisę sanitarų komisija 
įvesti tokias normas, ar dė
lei šito reikalo turi kreip
ties į valstijos parlamentą? 
Bet dauguma priėjo prie 
nuosprendžio, kad įstatymai 
duoda komisijai plačias tei
ses ir atsakomybę visuose 
klausimuose, kurie paliečia 
kovą su visokiomis ligomis, 
nuodijančiomis normali vi
suomenės organizmą.

Atsirado ir tokių kritikų- 
pasityčiotojų, kurie apreiš
kė, kad jaunos porelės, ku
rioms daktaras atsakys iš
duoti paliudijimą del susi
tuokimo sės į traukinį ir, 
nuvažiavę kitan miestan, 
ten atliks susituokimo rei
kalus. Ir tokiu budu naujų 
taisyklių veikmė neturės 
reikšmės.

Į tokias kritikas sanita
rai atsakė, kad saikas, kurį 
jie perša taip protingas ir 
naudingas, kad randasi 
daug vilties, jog ir kiti Suv. 
Valstijų miestai praves to
kias taisykles. Šito reikalo 
įkūnijimui bus reikalinga 
laiko ir visuomenės pagelba.

S.

BOTTLE
WiMjrYwmc/r.

I Iškirpk šitą ir nunešk j bile ku-1 
rj musu storų ir gauk

Ik Vlf AIpuikią kaIa"DIMhteS.
tavoro.

Kada Jus perkate iš musų j 
vynus ar likierius, tai Jus | 

I esate užtikrinti, kad gau-f 
nate geriausį tavorą. | 
Senas Port arba Henry Vynas s

Vi galiono.......................................65c |
6 metų senumo Anderson Boųr- I 

bon, pilna kvorta..................95c "
Jamaica Rūmas, bonka.......... ....... 75c f
gena Konjakine Brande, bonka... $l.oo |

Vi galiono..................................$1.501
Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.

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

Mes savo kostumeriams duodame | 
puikų setą torielkų.

ČEDYK MUSŲ KUPONUS.
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CHICAGO.

I7 ŠTORAI

Milwaukee avė.
Milwaukee avė.

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

Mes pristatome tavorus j visur.
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Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

,, Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystšs
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybos teistų
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystfis
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystos 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Geriausias būdas del itrinimo
Neturi stokuot nei viename name 

D-ro Rlchter'io 

PM-EXPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekoso arba 
stačiai nuo

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

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
314 Walnut st.,

Newark, N. J.

—mnmi win ii«w <1111 ureaf jumm

Telephone Yards 6686

Lietuviška Drapaaq Krautavž
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų. batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDNIKAS, salininkas 

3252-64 S. Morgan St 
CHICAGO, ILL.

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

American School of Languages 
731W. 1Stii St. 1741W. 47th St.

CHICAGO, ILL.

ĮęgspgįgM jį yt t i.siTrygyy in

Telephone Drover 9693.

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų ir 
visų chroniškų ligų.

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

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

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. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvokai ir gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Del platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank»

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

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.

— El Paso, Tex., gr. 17. 
— Ties Santa Rosalia, Mek
sike, villistai buvo susirėmę 
su carranzistais ir pasta
ruosius sumušė. Ramybės 
Meksike vis dar nėra ir il
gai nebus.

I

I

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS ŪENTISTAS ,

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

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

I
I 
B ■ f 
I

te

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 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Parsiduoda pigiai lotas 
ir medinis namas ant Hal
sted gatves, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st. 
K. J. Fillipovich. 
Real Estate Mgr.
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Pilis ties Ypres 'Juokeliai
Flandrija yra turtingas 

kraštas; tai daržų ir pilių 
kraštas. Lille, Roubaix, 
Toucoing, Anmentiers, 
Commines apylinkėse gy
vena daug turtingų ponų, 
paveldėjusių naujos ir se
nos gadynės pilis. Kaikurių 
pilių amžis siekia feodali
nių laikų gadynės. Pasta
rosios atsižymi romantišku 
stiliumi ir turi historinę 
vertę. Miestas Ypres yra 
centras senobinių ir puikių 
pilių.

Taikos metu apie tas pi
lis buvo daug kalbii — apie 
vienas, kaipo klasinio gra
žumo, apie kitas iš prie
žasties indomių nuotikių, 
surištų su pilių praeitimi.

Hollebecke pilis.
Hollebecke pilies histori- 

ja be galo liūdna ir indomi. 
Ji tokia.

Turtingame ir puošniame 
Armentiers’e, kurio šiandie 
tik pėdsakas paliko, gyve
no vienas turtingas žmogus, 
nekuris Maheiu. Jo turtai 
ir mintis paskatino ji įsigy
ti puošnią Hollębecke so- 
dybą, gulinčią tarp daržų ir 
sodų. Mahieu tečiau pase*- 
no pirm laiko. Tada jo do- 
mą patraukė duktė vieno 
užsitarnavusio 
pulkininko. Po 
mo gana daug 
kliūčių jis galų 
jauną pačią, bet toks su
situokimas nepalaimino nei 
vienos gyvenimo pusės. Ne
ilgai tad draugėje gyveno. 
Vieną dieną Mahieu per
daug susikrimto tvankiu 
gyvenimu ir paliko ponią 
Maheiu našlauti ir 
ties sunumi.

Likusi našlė, p. 
atsisakė daugiau 
laimės moterystėje. Įsi
traukė jinai į triūsą aplink 
savo turtą, kurs mielai pra
žydėjo. Džiaugėsi ir gla
monėdama augino šviesia
plaukį sūnų.

Kartą nekuris artistas jai 
patėmijo, kad sodai ir dar
žai pralenkė savo išvaizdos 
puikumu pilį ir del tos prie
žasties reikalinga atnauji
nimo arba sudeginus kitą 
pastatyti. Ponia Maheiu 
šitą artisto mintį palaikė už 
rinitą. Sudegino senąją pi
lį, o jos vieton pastatė su- 
lyg naujausio stiliaus ir 
puošnumų naują.

Tuo tarpu suims ponios 
Maheiu paliko francuzų ofi- 
cieriumi, pamėgo orlaivys- 
tę ir toje srityje paliko eks
pertu. Jis tada dažnai pra
dėjo atlankyti pasiilgusią 
motiną, kurios glėbyje paži
no ne vieną laimingą valan
dėlę.

Tos saldžios dienos tęsė
si ligi 1914 metų. Spalių 
mėnesyje 1914 metais į tą 
apylinkę atėjo francuzų ka- 
ruomenė, ir ten apsistojo. 
Pribuvo ir anglai. Kadan
gi toje vietoje susieina 
svarbus kelių punktai, tai 
ir smarkiausi mūšiai ten at
sibuvo tarp francuzų-anglų 
ir vokiečių. Po tų karinių 
operacijų iš puošnios Ma- 
hien pilies paliko tik lau
žas, kuriame, lyg užburta
me urve, plasda nesupran
tamos paslaptįs ir daro 
liūdną įspūdį.

Tokio pat likimo susilau
kė ir kitos apylinkės pilįs.

SU
ra-

Pasėjus pinigai auga.

Tūlas tėvas mėgdavo 
vaikais juokauti. Sykį 
šė laišką. Dukrytė, pama
čiusi ant stalo raudonąjį, 
klausia: “Tėte, iš kur tie 
pinigai.” Tėvas atsako: 
“Mat, pinigai auga ant 
aukso medžio, reikia tik pa
sėti. Pinigai išdigs, žydės, 
o paskui ant tų medžių ver
sis pinigai, kaip ant obelies 
obuoliai musų sode.” Ir 
pats užsikniaubęs rašo to- 
liaus. Po valandėlės įbėga 
iš džiaugsmo nuraudusi 
dukrytė ir tempia tėvui už 
skverno: “Tėte, tai turėsi
me daug pinigų, aš visus pi
nigus nuo stalo pasėjau, į 
žemę susmeigiau.” Tėvas 
puolė kapstyt žemę, kur 
mergaitė rodė įsodinusi. Bet 
kur tu žmogus surasi.

Nuo to sykio tasai tėvas 
daugiaus nei mažiems, 
suaugusiems nemelavo.

—o—
Pradžia sunki.

Apsivedė jaunas, diktas 
ir turtingas junikaitis; ga
vo pačią su didele pasoga, 
gerus gimines, sveiką ir ne
kaltą mergaitę, bet septin
tame mėnesyje ji susirgo ir 
pagimdė sūnų. Vyras par
vežė daktarą ir sako jam:

— Gelbėk mano prietel- 
ką, kiek norėsi užmokėsiu: 
ji ne savo laike susirgo, nes 
tik septyni mėnesiai 
esu ją vedęs.

Daktaras pažiurėjo 
gonį ir sako jam:

— Motina ir kudikįs svei
ki, buk ramus.

— Kaip tai gali būti, jog 
ne laike pagimdė?

— Su pirmutiniais kū
dikiais visaip esti, o paskui 
gimdys visados savo laike.

—o—
Velnias ne boba.

Klebonas: — Jonai, pas 
vokietį tarnauji, o pasnin
kus ar užlaikai?

Jonas: — Aš noriu, bet 
man neduoda.

Tuo tarpu ištiktųjų buvo 
taip: Šeimininkė vokietė at
nešė pėtnyčioj pavakarius 
šiemynai — vokiečiams su 
mėsa, katalikams su pas
ninkų... Jonas puolėsi prie 
mėsos šeimininkė jį stabdo:

— Jonai, bijok Dievo, 
štai čia valgis su pasnin
ku!...

Jonas: — Velnias boba, 
labiau daboja, negu kuni
gas.

—o—
Naujas vargonininkas.
(Į parapijoms): — Mato

te, tamstos, dabar viskas ei
na pirmyn, užtat ir mes ne
galime atsilikti. Šiandienų 
naujieji vargonininkai su
pranta gerai bažnyčių mu
ziką, gieda grigališkai, ve
da chorų...

Senas parapijonas:—Na, 
musų senas Grigalas tikrai 
neprastai giedojo, ai, turėjo 
kakarinę, duok Dieve tams
tai taip išrėkti; o kas del 
muzikos, tai jau anas buvo 
mokytesnis. Kas čia dabar 
do griežimas — liur-liur- 
liur. Anas, būdavo, kad 
paleis vargonus, tai, brač, 
net langai dreba, rodos, vi
sus šventuosius pralinks- 
mįs.

—I

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

Mėgstantiems pasiskaitymų, mes pasiūlome šitų kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad ne vienų rudens vakarų rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papročius. Minėtos arabv ’•’Parijo* sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nuf*r*« 
Reikalaukite ‘ ‘ Kataliko ’ ’ kningyne.

VRA pama- 
A tas manyti, kad 

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

Phone Before Eleven 
beer Delivered Before Seven

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tu katantis nakty ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitė s, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin- 
gy į visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 coliy. Apie 150 paveiksly, 704 puslapiy.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

nei

Pirkimo Pajiega iš $15.00

kaip

i Ii-

ramiu-

00

Kiti nepaprasti brangumynai po $10 ir $25

E — 1161

Puikiausia Arbata zLQz* 60c vertes, tiktai po <J>JuU

■

|O i

| 
■
I 
■
I

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

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

E — 1247
Ė — 1248

E — 1249

E — 1250

Mahieu 
ieškoti

■ 
■I

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 6 Ashland ave

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti 
Taukini Sviesta 

Bankes’ Kavos sztoruose

francuzų 
pergalėji- 
ir sunkių 
gale Įgijo

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsites, dainuosite ir šoksite.

Pilni Namai’Linksmybėš

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

Geriausia ii visų CHr
Arbatų, 60c vertes po°

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

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

, “KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, CHICAGO, ILL*

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanu tam, 

kas prikalbins vien:} skaitytoj:;, arba 
pats užsirašys pas mane dienraštį 
“Kataliką,” užsimokėdamas $5 už 
vienus metus prenumeratos. Gera pro
ga pasinaudoti tokia spyna, nes ji yra 
labai puiki ir paranki, kadangi jokio
rakto nereikia ir jos niekas negali 
atrąkyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

L. Deltuvas,
168 Conant str., Gardner, Mass.

TAI kodėl 
mes galime para

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

Ten, kur prieš karą akims 
buvo miela pasiskrajoti, 
šiandien kapai sukasti riog
so, iš mūrų ir kitokios rū
šies namų liko tik šipuliai 
bei griuvėsiai.

Ir štai vieną gražią bir
želio mėnesio dieną atskri
do lakūnas i? nusileido Hol- 
lebeck’o pilies apylinkėje. 
Juo buvo ponas Mahieu. 
Jis, sužinojęs pilies likimą, 
klausinėjo savo motinos. 
Sužinojo, kad 8 dienos at
gal mirė pakelyje bebėgda
ma į Armentiers nuo fran
cuzų aviatoriaus bombos.

Suims vėliau gavo leidi
mą dalyvauti lakūnų atako
se ties Armentiers ir jis, 
kaip ir kiti, jau paleido ne 
vieną bombą. Bet jam 
graudu atsiminti, kad toje 
vietoje ilsisi jo motina. X.

lx%

Ties alude...
Baltrus (nemokantis skai

tyti): — Na, kas čia, Jur
geli, tokiomis stambiomis 
raidėmis parašyta?

Jurgis (mokantis skai
tyti): — Ar nematai: “ras- 
pivočno i na vylios.”

Baltrus: — Bet ką tai 
reiškia ?

Jurgis: — Ką reiškia? 
Juk šalę ir lietuviškai pa
rašyta: “Ant išsigėrimo ir 
išsinešimo.”

Baltrus: — Nieko nesu
prantu.

Jurgis: — Koks tu mul
kis. Reiškia: ką išsigėrei, 
tą ir turi išsinešti.

Dykai! - Dykai!
Pavyzdžiai tikrų rusiško 

stiliaus saldainių, penkių į- 
vairių skonių, pasiunčiama 
UŽDYKĄ. Parašykite lai
šką arba atvirutę, tai gau
site tuos pavyzdžius. Musų 
saldainius yra padirbę Ru
sijos gyventojai. Mes esa
me 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.

Kada juose yra GRAFOFONAS

TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTIS

Siųskit3 aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser-■|

| gančius viengenčius ir prisidėsite
I prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

I II

BANKES' 
i—COFFEE
126c vertes Kava su 40 šautiniu Smuku
I Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien

Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo
Kava Sviestas ..Kiti parduoda po 30 c — - - • ... —■
Bankes’ geriausis 3 5 C
Creamery Sviestas ..'*****

Geresnis kaip kur kitur.
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc i
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
1710 W North ave

Tel. Ranfleiph 524«

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Boom 818) Chicago, Ill.

Bes. 8255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5828

26*
alb. 1

DR.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiška 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 8 ryto, nuo 12 iA 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas atdarytas. 

Telefonai Yards >87.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

• LIETUVIŠKI REKORDAI *
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupe, 
šaltišius arba Buda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę Švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvya.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Danj, l*ntų, lenMlių, rtmq, Miaakalviq daigtų ir stogo papuro*.
MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS,

! CARR BROS. WRECKING CO
j 3003-3030 S. HALSTED St. CHICA60, ILL

3
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Didis Vynų ir Likierių

Tananevigz Savingsmon

3249-53 So. Morgan Street,
3 EllI El i

and atsako

Ar tau kas pagelbėjo ?”^a.igalaitgs’1 . s . Teisiu pav..

J-

—’’-tH-T

kur

Rikei meldžiame paduoti aiškius adresus.

III.
A.

su-
Na-

Daug mo- 
prisiartinti 
Tuo tarpu

Dabar Fay pateko i kil
pas, iš kurių nebus lengva 
išsisukti.

nes jam teisėjas davė pro
gą.

Ne visiems vaikams su
teikiama tokia proga.

Norėjau
bu-

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

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Amerikos Lietuvis”

DR. A. J. TANARE VICZE 
6YDYTOJAS IB CH1RUKGA3 

flyd. liga. vyrųZ Keterų ir valkų 
3249 S. Morgan SL, Chicago, BL

kas 
šiuo

724

BOURBONWhisker
Borneo xn bond

Chicago, Ill. 
' ~ > 8U‘ 

batoįe ir nedėlioję bus loštas vei-  •• - - ■ pą. 
veikslų subatoje bus rodoma “Prisi-

----- >,................................... para
šyta L. Tolstojaus. Nedėlioj “Su pa- 
'----------------------- " ” Įžanga

BANK
JONAS M. TArMMEVIČIA, Sav.

LIETUVIŠKAS TEATRAS
3214 So. Halsted str.,

Gruodžio (Dec.) 18 ir 19 d.,

kalas “Meška.” Iš krutamu

kėlimas,” iš rusų gyvenimo,

gelba bevielinio telegrafo. ’ ’ 
10c.

THE AMERICAN TOBACCO CO.

Chicagos Žinios.
GRAŽIŲ DOVANŲ DAR
BININKAMS CHICAGOJ.

Didžiuliai Chicagoje ban
kai, pirklybinės įstaigos ir 
visokios pramonės šakos 
šiemet savo darbininkus ap
dovanos gražiomis kalėdi
nėmis dovanomis. Šiemet 
geri laikai, kompanijos no 
mažai turi pelno, todėl ir 
darbininkų nepamiršta. Ne
pamiršta tų, kurie jiems iš
tikimai dirba ir pelną ga
mina.

Žinoma Chicagoj Crane 
įstaiga savo darbininkus 
apteiks puikiausiomis kalė
dinėmis dovanomis. Kiek
vienam darbininkui duos 10 
nuošimtį metinio uždarbio. 
Ir taip, jei kas per metus 
toje kompanijoje uždirba 
500 dolerių, gaus dovanoms 
50 dol. Jei Uždirba per 
metus tūkstantį dol., gaus 
dovanų 100 dol. ir 1.1.

Kitos kompanijos ir įstai
gos savo darbininkams 
taipgi duos dovanas.

Corn Exchange National 
Bank savo darbininkams 
duos aukso pinigus, kiek
vienam sulyg savo užsitar- 
navimo.

Tokias pat dovanas 
teiks ir Fort Dearborn 
tional Bank.

Merchants’ Lean
Trust Company kiekvienam 
darbininkui, dirbančiam su
virs metų, duos po $20 auk
su. Mažiau motų dirbanti 
apturės po $10 auksu.

National City Bank of 
Chicago visiems savo dar
bininkams, duos lygiai, 
kiekvienam po $10 atikšii.

Kiti bankai irgi apdova
nos savo darbininkus.

Kitos kompanijos savo 
visiems darbininkams užuot 
piniginių dovanų duos tur
tinus.

Štai ir Swift and Co. sa
vo ofisų darbininkams išda
lino dovanas auksu.

Kadir mažiausios kalėdi- 
dovanos darbininkams 
tikras džiaugsmas. To- 
dovanomis įstaigos sa- 
darbininkams suteikia

SAUSMINIS ĮSTATY
MAS AR ŠIRDIS?

Andrew Wm. Fisher, 14 
metų banditas, Chicagoj 
šiandie yra laisvas. Po sa
vaitės laiko jis turės sau 
parinktinus tėvus, namus, 
meilę ir gal pagaliau iš jo 
bus ateityj geras, doras pi
lietis. Teisėjas nenorėjo 
jo bausti, prokuroras neno
rėjo jo kaltinti, gi bernai
čio advokatas iš gailesčio 
negalėjo žodžio ištarti. Ad
vokatas norėjo ji ginti te- 
matu, kodėl Andrew pali
ko nedoras.

Gi Andrew tikrai buvo 
nedoras bernaitis. Jis jau 
aplankęs visokias Chicagoj 
pasitaisymo Įstaigas. Ne
senai per langą Įlindo į p. 
Warren namus ir ten pa
vogė visokių mažmožių 
vertės $100.

Teisėjas Turney, kuris ne 
vieną piktadarį jau yra ma
tęs ir nubaudęs, pamatęs 
bernaiti Andrew, nežinojo 
kas jam sakyti. Susigrau
dinusiu balsu ėmė jo klau
sinėti:

“Pavogei tuos daiktus?” 
“Pavogiau!”

berniukas, kurio veidas ne 
kriminaliam teismui, bet 
Rafaelio paveikslų galeri
jai priguli, taip jis yra gra
žus; toki įspūdį daro.

“Kaip?”
“Įlipau per langą” — 

kalba berniukas — gi aša
ra paskui ašarą rieda jo 
skaistu veidu.

BAZARAS.
SLA. antrasis apskritis 

sumanė parengti didžiausią 
lietuvišką bazarą (forus). 
Komisija, kuri užsiima šio 
jomarko rengimu, mano 
patiekti daug naujų pra
mogų. Girdėjome , kad 
Mildos svetainė jau paimta 
net ant penkių vakarų, ant 
vasario 29, kovo 1, 2, 3 ir 
4 dienų. Pelnas iš rengia
mų pramogų skiriamas SL. 
A. prieglaudos namams.

Reporteris.

Sheboygan, Wis. — Lap
kričio 23 d. čionai buvo pa
rengtas teatras vietos para
pijos naudai. Buvo daug 
žmonių susirinkę.. Atvai
dinta “Nespręsk neištyręs” 
ir “Žydas statinėje.”

— Philadelphia, Pa., gr.
17. — The Pennsylvania 

Steel Company paskelbė, 
kad Francijos valdžia už
sakiusi padirbdinti jai 85,- 
000 tonus plieninių bėgių.

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, vertes $1 

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

PASTEBĖK. Visi iš kitų miestų ir 
J \ i nuo da

bar galės gauti augščiaūs minėtą vel- 
čią dovaną. Su jūsų užsakymu turi 
būti prisiųstas expresinis arba pačti- 
nis Money Order’is. Mes pasiunčiame

e
 41/! PASTEBĖK. visi is kitų 
aRM vietų gaunamieji užsakymai 

hor erai S a rraii+i ancranianc! m

nės 
yra 
mis 
vo
daugiau uolumo, ištvermės 
ir gero noro jų užsiėmimuo
se.

Kaip augščiau matėme, 
Crane kompanijos — tai 
tikrai liberališkiausios do
vanos. Ir darbininkai ilgai 
to nepamirš.

DU JAUNU BANDITU 
SUIMTA.

— Užvakar vakare du 
jaunu banditu apiplėšė An
thony B. Shatkų, po num. 
639 W. 39 gat. Paėmė iš 
jo $40 ir mėgino dasigauti 
į geležinę spintą, kur taip- 
pat buvo pinigų. To neat
siekę vienas jų šovęs ir abu
du pasprūdo.
Kiek palaukus policija 

suėmė Billy Carmody ir 
George Fay. Abudu ne se
nesni 18 metų. Policija juo
du atgabeno pas Shatkų. 
Šis pažino banditu. Carmo
dy į Shatkų šovęs.

Fay yra kabaretinis dai
nininkas. Jis pirm savai
tės laiko buvo areštuotas 
už banditizmą. Bet teisėjas 
Fischer jį ne tik paleido, 
bet dar detektivą pabarė už 
nereikalingą tokių vaikinų 
areštavimą.

“Ne. Pats vienas atli
kau. Niekas man negelbė
jo.”

“Kodėl taip elgeisi,”
“Norėjau turėti pinigų 

kokiems nors drabužiams. 
Man buvo šalta, 
valgyti, per dvi dieni 
vau nevalgęs.”

“Kur gyveni?”
“Niekur. Kartais 

prieangiuose—kuomet -lau
ke šilčiau — tai kur-nors 
užkampiuose.”

Prokuroras prisiminė, jo- 
gei esąs skundėju-, gi vai
kiuko advokatas porą kartų 
sukranksėjo ir nei vieno žo
džio nepajėgė ištarti. Sto
ras policiantas skepečiuke 
šluostėsi nosį ir kąž-ką pats 
į save murmėjo, kas arčiau
siai jo stovinčiam atrodė, 
kad policiantas sekančius 
žodžius sako: “Nekuomet 
savo gyvenime neturėjo 
progos... Nesiųskite jį kalė
jimai!, nes tas bus tikrąja 
piktadarybe...” 
terių mėgina 
prie Fischerio. 
teisėjas, atsikreipęs į pub
liką, sako:

“Duodu jums savaitę 
tam berniukui paieškoti 
namų, šeimyninės šilumos, 
meilės trupinėlį... paieškoti 
ką-nors tokio, kas neturi 
nieko bendro su bausmi- 
niais įstatymais... supran
tate!”

Taip pasibaigė byla, ku
rių šimtai per teismus per
eina.

Po savaitei Fischer bus 
laisvas, mėgins išaugti nau
dingu visuomenei žmogum,

REIKALAUJAMAS VYRAS 
ant bekerio vežimo, turi mokėti lietu
viškai, lenkiškai, angliškai; kreipties 
tuojaus antrašu:
2315 So. Leavitt str., Chicago, Ill

Paieškau savo draugės, Petronėlės 
paeina iš Kauno gub., 
Kretingos miestelio. Gir

dėjau, pirmiau gyveno Baltimore, da
bar — nežinau kur. Jos pačios, ar 

apie ją žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Monika Bonkaitė,
AV. 18th str., Chicago, Ill.

nis Money Order’is. Mes pasiunčiame 
h— "wniiiwiiEg 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, Orangey 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.
I Sekančios karų linijos siekia musų storą: Hal- 
1 sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
| gatvės. ____

IRA R0SENZWE1G & CO.
Į 109-111 West Van Buren, gatvė
I Trįs duris j vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

CHICAGO. ILL.

Paieškau dviejij draugu, Mykolo 
Dervincko ir Juozapo Gailio; paeina iš 
Kauno gub., Baseinui pav., Bataku 
volosties. Pavasarį buvo Vandergrift, 
Pa., žadėjo važiuoti į Chicago, Ill. 
Nuo to laiko nežinau kur jie. Jų 
pačią, ar kas juos žino, meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Frank Gaižauskas, 
E. Vandergrift, Pa.

Paieškau savo dėdės, Dvilio Jono; 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Šilalės volosties, Gorainių sodos. Ko
kia 30 metų kaip Amerikoje. Jo pa
ties, ar kas jį žino, meldžiu atsišaukti 
adresu:

Juozapas Waitkus.
101 Spruce str., Oi] City, Pa.

DUODA čekių knygeles, sūkuriais 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 Ohicagos 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.
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 Banko j e, 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 koidus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

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

Phone Dnover 7800 :

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių Ir Vaikų Ligas

$10.00 DYKAI.
Dveji nauji namai ant randos, po 

4 didelius ruimus, yra maudynės, ge- 
sinis boileris, elektriką ir t.t. tik už 
10 d.; taipgi galima pirkti 3-mis šim
tais dolerių pigiau, kaip yra verta; 
taipgi turime lotų 31x125 arti Crane, 
po num. 4446 So. Francisco avė., arti 
45-tos gatvės.

Ant randos 4 ruimų flatas. Atsi
šaukite į Tananeviez Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

PIGIAI.
Ant pardavimo medinis namas, sa- 

virfinkas nori greitai parduoti, nes 
pereina i biznį.

James Kochka, 
1006 No. 20th Place, 1st floor, rear

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

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

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

TANANEVIGZ PUBL.
COMPANY,

3249 So. Morgan st.,
Chicago, 

Kreipties prie p. J. 
Chmieliausko.

v Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

1 3249 S. Horgan'St., Chicago.8 po

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.
Vieną numerį pažiurtu siunčiame už dyką.

N. PALTANAVICIA
15 Military St, : Worcester, Mass

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas 1L
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas

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

cr
OU-KART NEDELINIS LAIF^aSTiS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkasir potoyoia
PRENUMERATA KAŠTUOJA?

AMERIKOJ f puseiWTHOPOl f Rosijoj ir Lietuvoj $3.56, Angli- AJ U llv.1 joj įr Škotijoj 15 š Prūsuose 15 tn.

Ksžyk toojaffiSo © gassa vieną numerį dyW,

W. D. Boczkauskas & Co.
S2Mtt W. South JUL, Mono* City, Ha.

Ansk elbimai “KATALIKE” atneša gera pelną
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