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ORAS.
Chicago Ir apylinkės. — 

šiandie ir rytoj iš dalies de- 
besiuota; temperatūra paleng
va kįla.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 25, žemiausia 8 laip
sniai.

Saulė teka 7:15. leidžiasi 
4:22.

Mėnulis teka 4:17 ryte.
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Von dor Goltz 
ruošiasi Egip
tan br iauties.
Turkai makinsiąsi vo

kiečių kalbos.
Londonas, gr. 21. — Ties 

Kut-El-Amara turkai ap
siautė anglus su jų genero
lu Townsend. Taip pra
nešta Amsterdaman iš Kon
stantinopolio.

Taippat ir kitose vietose 
anglų karuomenėj ima ne
sisekti.

Vokiečių fieldmaršalas 
von der Goltz iškeliavo i 
Aleppo, Sirijoj, ir tenai i- 
sistengė vyriausių sau karo 
stovyklų, iš kurios vado
vaus užpuolimui vokiečįų- 
turkų ant Egipto.

Į Jeruzalės apylinkes su
traukiama daug turkų ka- 
ruomenės. Turkai apgink
luoti Kruppo šautuvais. 
Jiems vadovauja vokiečių 
oficieriai.

Į ALppo fieldmaršalui 
von der Goltz kaizeris su 
turkų sultanu pasiuntę te
legramas su geriausiais lin
kėjimais isibriauti Egiptan 
ir britanus pamokinti.

Iš Amsterdamo taippat 
apturima žinia, kad Vokie
tija i Turkiją veikiai pa
siųsianti daug savo profe
sorių, kurie turkų mokyk
lose išguldinės mokiniams 
vokiečių kalbų.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NO 734 LAIVUS.

Berlynas, gr. 21. — Ofi
cialiai vokiečių tvirtinama, 
kad nuo karo pradžios ligi 
gruodžio 1 d., š. m., vokie
čiai nuskandinę savo prie
šininkų 734 visokios rūšies 
laivus. Daugiausia nuken
tėjo, žinoma, D. Britanija.

— Berlynas, gr. 21.—Čio
nai vokiečiai sielvartauja, 
kad vokiečių karo laivynas 
labai norįs susiremti su D. 
Britanijos karo laivynu, 
bet pastarasis susirėmimo 
šalinasi.

BANDITAI VEIKIA.
Vakar ryte ir vakare ban

ditai apiplėšė kelis praei
vius. Kitiems pinigai iš
traukta iš kišenių gatveka- 
riuose. Keli šimtai dolerių 
banditams tekę.

San Francisco, gr. 21. — 
Čionai apturėta žinia, kad 
Chinijos penkiose provinci
jose kilusi revoliucija prieš 
Yuan-Shi-Kai, kuris nori 
palikti imperatoriumi

-— Londonas, gr. 21. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
anglai vakariniam fronte 
visas vokiečių atakas atmu- 
šę.

Kaizerio pienai 
baigti karą.

Tam tikslui rengiama 
generaiis ofensivas.
Paryžius, gr. 21. — Kai

zeris pienuoja baigti karų 
ypatingu budu. Jis suma
nęs iškrėsti talkininkams 
daug baimės nauju savo ar
mijų generaliu ofensivu va
kariniam ir rytiniam karo 
frontuose. Manus, kad kuo
met smarkiu užpuolimu pa- 
gųzdinsiųs, tai talkininkai 
imsiu ir susitaikysiu.

Apie tuos pienus talki
ninkams tečiau iškalno pri
vatiniu keliu pranešta.

Militarinis b istorikas Jo
seph Reinach tatai tvirtina, 
kad teutonai (austrai-vo- 
kiečiai) dabartiniais laikais 
visuose frontuose turinti 
4.000,000 kareivių. Ir taip:

Vakariniam fronte 1,- 
800,000.

Rytiniam fronte nuo 
Kuršo ligi Galicijos, 1,500,- 
000.

Isonzo ir Trentino fron
te 350,000.

Dunojaus—Vardai’ fron
te 350,000.

“Vokiečiai nori pergalės 
ir taikos,” sako Gabriel 
Hanotaux. “Visa jų viltis 
visu smarkumu išnaujo ant 
talkininkų visomis pusėmis 
pulties ir juos sutraškinus 
taikinties sau prieinamomis 
išlygomis.”

Sužinota, kad vakariniam 
fronte vokiečiai yra suma
nę išnaujo laužties Pary
žiaus link. Rytiniam fron
te — paimti Rygų ir Dvins- 
kų ir rusams užduoti tokį 
smūgį, kad jie ilgai nega
lėtų atsigauti.

Todėl į paminėtu frontu 
sutraukiama skaitlingos ar
mijos, gabenamos didžiulės 
kanuolės ir amunicija.

SERBŲ KARALIUS 
SUSIRGĘS.

Roma, gr. 21. — Serbai 
pabėgėliai iš Albanijos pa
sakoja, jogei Serbijos ka
ralius Petras sunkiai susir
gęs Tiranna, Italijoje.

Karalius išpradžių buvo 
nusprendęs nepasitraukti 
niekur nuo savo karaome
nės, kad prisieitų su ana ir 
žūti. Bet paskui perkalbė
tas nukeliavo Italijon ir ten 
susirgęs.

ITALIJA NETEKO 
75,000 KAREIVIŲ.

Londonas, gr. 21. — Aus
trai oficialiai skelbia, kad 
jie ketvirtu kartu italus 
baisiai sumušę Isonzo fron
te ir jiems netekę visgi pa
imti Gorizia. Paskutiniam 
mušyj 75,000 sužeista ir 
užmušta.

FORD SU SAVO PARTI
JA NORVEGIJOJE, n

Christiania, gr. 21.—Ford 
su savo partija čionai ap
sistojo. Pasiėmė geriau
sius viešbučių kambarius. 

Milijonierius nesigaili pini
gų. Iš čia visa partija ke
liaus į Švedija, gi paskui į 
Holandijų ir gal į kur ki
tur. Norima Haagon su
sirinkti ir ten aptarti tai
kos sąlygas.

Prie amerikonų talkinin
kų prisijungė dar keli at
stovai iš kitų kelių neutra
lių Europos valstybių.

KARALIUS LAIMĖJO 
RINKIMAIS.

Paryžius, gr. 21. — Už
vakar Graikijoj atsibuvo 
atstovų parlamentai! rinki
mai. Rinkimuose laimėjo 
karalius Konstantinas, nes 
išrinkta didžiuma neutrali
teto šalininkų. Buvusio 
premiero Venizelos kursty
mų nepaklausyta. Venize
los, karo šalininkas, norė
jo, kad gyventojai susilai
kytų nuo rinkimų, nes ka
ralius, paleizdamas parla
menta, buvo prasižengęs ša
lies konstitucijai.

NEBUS MĖSOS KALĖ
DŲ DIENĄ.

Paryžius, gr. 21. — Vien
uos laikraščiai skelbia, kad 
to miesto militarinis guber
natorius uždraudęs mėsi
ninkams pardavinėti mėsų 
šeštadienį. Vienuos gyven
tojai todėl šiemet Kalėdas 
švęs be mėsos.

<«•»;■

16-ZrtC* COA5T DEFENSE 
GUM AN D GEN. M ACOM B O

Augštai parodoma didžiulė 
16-kos colių anuota, kuri 
nugabenta į Panamos kana
lą ginti jį nuo Pacifiko pu
sės. Apačioj — gen. Ma
comb, kuris karštai remia 
visokį Suv. Valstijų ruoši
mąsi apsiginiman. Gi jis 
yra karo kolegijos Washin
gtone prezidentu.)

Salonikai pa
vojuje.

Vokiečiai visvien tą mie
stą užpulsią.

Sofija, gr. 21. — Echo de 
Bulgarie skelbia, kad bul
garų karuomenė sulaikyta 
ties Graikijos sienos delei 
nesutikimo su graikų val
džia. Tečiau Vokiečiai tvir
tina, kad jie su bulgarais 
tų nesutikimų nežiūrėsią ir 
kuomet prisirengsią, tuoj 
ir pasileisių visu smarkumu 
Salonikų link.

Čionai tvirtinama, kad 
serbų karaomenės esą likę 
ne daugiau 50,000 kareivių. 
Iš jų 20,000 susiskaldę į bū
rius, briaujasi per Albani
ją, likusieji 30,000 regis yra 
susijungę su černogorais ir 
kariauja prieš austrus.

Serbų karuomenė viską 
esanti praradusi, išėmus 
kalno artilerijos 6 batarėjų, 
kurias su savimi nusigabe
no į Albanijos kalnus.

Saloniki, gr. 21. —• Grai 
kijos karo ministerijos nu
sprendimu graikų karuome
nė, kuri ligšiol stovėjo Sa
lonikuose, apleidžia tų mie
stą. Graikija žino, kad vo
kiečiai su bulgarai^, užata- 
kuos Salonikus, todėl grai
kų karuomenei ten" ne vie
ta būti. Šiandie visi karei
viai iškeliauja į Kozani.

Anglai aplei
džia Gallipoli.

Kokiuo tikslu, nežinoma.
Londonas, gr. 21. — Va

kar čionai paskelbta, kad 
D. Britanija prašalina sa
vo 100,000 karaomenės nuo 
pusiausalio Gallipoli. Ko
kiuo tikslu tai daroma, tik
rai nežinia. Ar gal jau ne
mano Dardanelių paimti, o 
gal toji karuomenė yra rei
kalinga Balkanams, Saloni
kus ginti. Tuo pačiu me
tu apie francuzus nieko ne
girdima. Juk seniau, kaip 
anglai, taip ir francuzai bu
vo paskelbę, jogei jie Dar
danelių neapl eisią, kol Kon
stantinopolį nepaimsiu.

GLEASON IŠSITEISINO.
Vakar civil ės tarnybos 

komisija išklausinėjo poli
cijos kapitonų Gleason ir 
Ptacek. Jie intariami fon
do rinkime ginti patrauk
tus teisman policiantus. 
Kapitonas Gleason, buvęs 
policijos viršininkas, išsi
teisino, bet kapitonas Pta
cek turbut iš tarnybos bus 
prašalintas.

—^•Washington, gr. 21.— 
Valstybės sekretorius Lan
sing, praneša, kad jis pasiu
siąs D. Britanijai protestą 
už sulaikymą siuntinių, 
siunčiamų iš S. Valstijų į 
Švediją.

Lietuvių įstai
gos Voroneže.

Šiomis dienomis teko 
man apsilankyti Voroneže. 
Nežinau, ar rasis kur nors 
kitas didelis Rusijos mies
tas, kuris taip butų purvi
nas ir taip nesimpatingas, 
kaip Voronežas. Tečiau, 
lyg tyčia, buvo lemta čia 
apsigyventi svarbioms lie
tuvių įstaigoms.

Kaip jau žinome, Vil
niaus Lietuvių Draugijos 
nukentė j ilsiems del karo 
šelpti komitetas, iš pat sa
vo veikimo pradžios laikė 
savo didžiausiu uždaviniu 
globoti besimokinančių mu
sų jaunuomenę: jam rūpė
jo, kad per tą suirutę neiš
nyktų musų inteligentijos 
pajėgos, kad, praslinkus 
karo viesulai, vėl rastųsi 
inteligentų darbininkų, ku
rie imtųsi suirusios Lietu
vos gaivinimo darbo. To
dėl komitetas, kiek galėda
mas, padėdavo tai musų 
jaunuomenei, kuri tik ro
dė noro šviesties. Vilniuje 
buvo intaisyti tam tikri 
moksleivių bendrabučiai, 
kur kiekvienas lietuvis 
moksleivis ar moksleivė ga
lėjo gauti visą užlaikymą, 
bi tik norėtų mokyties. Net 
komitetui no vienas yra pri
kišęs, kad perdaug jau jis 
rūpinąsis musų jaunuome
ne, kad pertat galį nukentė
ti kiti mūšų pabėgėliai.

Daug pabėgėlių—daug 
moksleivių.

Kaip tik prisiartino prie
šininkas prie Vilniaus, ko
mitetas visupirma ėmė ru- 
pinties išgabenti iš Vilniaus 
moksleivius kur nors nepa- 
vojingon kąru Rusijos vie
ton. Tuo tikslu apvažiuo
ta nemaža Rusijos miestų, 
pagaliams apsistota Voro
neže. Bet ir čia kiek var
go padėta, kiek nemalonu
mų prikentėta, kol iškovo
ta sau apgyventi vieta. Y- 
pač nelaimė su tais butais. 
Visokių pabėgėlių pilna, 
vietų nėra, beveik kiekvie
nas kambarys reikia imti 
kova. Ir jaigu šiandien 
lietuvių įstaigos Voroneže 
šiaip-taip susitvarkė, tai tik 
nenuilstama kun. Alšauskio 
energija. Dabar Voroneže 
Lietuvių Centralinio Komi
teto globoje yra bent 10 
bendrabučių, kuriuose gy
vena daugiau kaip 800 mok
sleivių. Kiekvienas mok

sleivis gauna bendrabučiuo
se visų užlaikymą, drabužį, 
avalinę, kningas. Be to, 
kiekvieno moksleivio mok
slas apmokamas toje mo
kykloje, kurią jis lanko. 
Bendrabučių nuolatinė 
priežiūra pavesta šiems 
žmonėms: mergaičių ben
drabučius prižiūri J. Kai- 
rukštytė, F. Kazlauskytė ir

Valavičaitė (reikia pasaky
ti, kad mergaičių bendra
bučiai, kuriuose gyvena 
daugiau ne 250 mokinių, 

pasižymi ypatingu tvarkin
gumu) ; vyrų bendrabučius 
nuolat prižiūri mokytojai 
Kairukštis, Endziulaitis, 
Urbonas, gimnazijos moky
tojas, Špakevičius ir kun. 
Razumas. Reikia čia pa
minėti ir vaikų prieglaudą. 
Aleksiukienės globoj. Prie
glaudoje gyvena 36 vaikiu
kai ir 60 mergaičių. Jie vi
si lanko mokyklą. Visus 
Voronežo lietuvių įstaigų 
ekonominius reikalus veda 
Centralinio Komiteto įgalio
ti nariai: kun. A. Alšaus- 
kis, adv. Tumėnas ir gim
nazijos mokytojas Balčiko
nis. Bendrą moksleivių auk
lėj ij.no t va rką ben dral n i - 
čiuose nustato ir jos laiky- 
ties reikalauja išrinkta tam 
tikra pedagogų taryba, į 

kurių ineina gimnazijos mo
kytojai: J. Jablonskis, Pr. 
Mašiotas, Šakenis, “Sau
lės” kursų vedėjas Vokie
taitis, “Saulės” kursų mo
kytoja Čiurlionienė ir Cen
tralinio Komiteto nariai: 
kun. Alšauskis, adv. Tumė
nas ir Balčikonis.

Mokslchtiams aprūpinti 
drabužiu prie bendrabučių 
įsteigti dvi siuvykli: vyrų 
ir moterių. Organizuoja
ma prie bendrabučių kur
pių siuvykla ir skalbykla.

Voroncžan taippat persi
kėlė iš Vilniaus “Saulės” 
priruošiamieji ir buhalteri
jos kursai, kurie dabar yi’a 
užlaikomi Lietuvių Cerit- 
ralinio Komiteto.

Pedagogų pakaktinai.
Be to, Voroneže yra dar 

dvi naujai organizuoti labai 
svarbi įstaigi, tai dvi M. Y- 
čo gimnaziji: vaikinų ir 
mergaičių. Vaikinų gim
nazija jau pradėjo veikti 
rugsėjo mėn. Joje dabar 
mokosi apie 500 mokslei
vių, daugiau lietuvių. Į 
gimnazijų pakviesti lietu
viai pedagogai: J. Jablons
kis ir J. Balčikonis lietuvių 
ir latinų kalbos mokyti, Ša
kenis, gimnazijos inspekto
rius ir fyzikos mokytojas, 
Šikšnys ir Žemaitis, mate
matikos mokytojas, Tumė
nas, teisių mokytojas ir 
Špakevičius, gamtos moky
tojas. Mergaičių gimnazi
ja, kurios direktorium' yra 
Mašiotas, pradėjo veikti tik 
nuo spalių mėnesio 31 d. 
Tokis suvėlinimas atsitiko 
del visai nei nuo komiteto, 
nei nuo įsteigėjo nepareina- 

(Tąsa ant 3 pusi.).

NAUJA NOTA AUS
TRIJAI.

Washington, D. C., gr. 21.
— Suv. Valstijų valdžia 
vakar pasiuntė naują Aus
trijai notą garlaivio Anco
na nuskandinimo reikale.

1
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laike įstatų nebežiūrima. Y- 
pač šiandien Dievo ir žmo- 
nių įstatai visur laužomi.

Franci jo j valdžia nu
sprendė visus vyrus, tin
kančius karuomenei, fran- 
cuzus ir svetimtaučius ly
giai arba išvaryti, arba su
imti į koncentracijos sto
vyklas, arba į karuomenę. 
Sakoma: jei draugas, eikš 
į karuomenę, jei priešas — 
į sušvelnytą kalėjimą. Bri
tanijoj kol kas apie pana
šią tvarką tekalbama, nes 
čia ir anglams kareiviams 
nepriverstina.

Bet tarp kitų ženklų yra 
tas: nepavelijama tinkan- 
;icms karuomenei svetim
taučiams išvažiuoti iš Bri
tanijos. Valdžia paaiški
no: kiekvienas Britanijos 
pavaldinys, ar svetimtautis, 
lygiai vyras kareiviavimui 
tinkančio amžiaus negali iš
važiuoti iš Britanijos be 
tam tikro užrubežinio pas- 
porto iš Foreign Office. O 
Foreign Office bile kam ir 
del bile kokios priežasties 
nežada duoti. Rusų konsu- 
lis, prašomas paliudijimų, 
ant tų užrašinėja: tuojaus 
turi važiuoti Rusijon, vadi
nasi, reikalauja, kad žmo
gus stotų į rusų karuome
nę. Taip tai ir nežinia kas 
bus.

Bet išsigąsti nėra ko per
daug. Anglijoj priverstino 
kareiviavimo dar nėra ir 
nežinia ar bus: daugel kas 
priešingas tam. Gal val
džia nepanorės tarptautines 
teises keisti. O jei po kiek 
mėnesių ir kitaip virs, tai 
visgi lietuviai, tinkamieji 
karuomenei, turės teisę rei
kalauti konsulio pervežimo 
į Rusiją, kas irgi užima ne
maža laiko ir pinigo. O 
tuo tarpu rasit ir audra 
prašvilps.

Tad lietuviams patartu- 
mėm nesikarščiuoti ir nesi
mėtyti iš šalies į šalį, bet 
ramiai laukti sau: kas bus; 
ir žinoti sau: kas bus, kas 
nebus, o lietuvis nepražus.

Ypač apsaugoti iš seniau 
apsivedusieji: pritaikant 
principą anglų valdžios:, 
single men first. Bet ypač 
lietuviai privalo laikyties 
ramiai, nekelti trukšmų, 
negirtauti, neįsipykinti an
glams perdaug: kai įsipy- 
kinsime — džiaugsis nuo 
musų atsikratę.
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Iš Laikraščių
LIETUVIAI IR KA

REIVIAVIMAS. >
“Išeivių Drauge” tokiuo 

: antgalviu padėta straipsnis. 
» Ve kas rašoma:

Ne visai be pamato Ško
tijos ir Anglijos lietuviai 
bijosi įvedimo Britanijoj 
visuotino karuomenėje tar
navimo. Kai kurių mano- 

- ma, jog tas iš dalies ir lie
tuvius palies. Lietuviai ne- 

«■ turi" čionai jokio pamato 
veržties į karuomenę. Dau
gelis ir iš Rusijos išvažia
vo todėl, kad išvengus tą 
“prizivą.” Paliko ir kraš
tą, ir tėvus ir šiaip jau pa- 

f žįstainus. Neturi jie pama
to perdaug Rusiją mylėti. 
Šiame kare įvelti, pasaky
sime drąsiai, lietuviai prieš 
savo norą, visgi labiau lin
kę prieš vokiečius: iš de- 
sėtko lietuvių, atmetant ne
bent socialistus, bent 9-ni/ 
jei ne daugiau, iš visos šir
dies trokšta Rusijai perga
lės ir vokiečius neapken
čia. Bet ir rusams laimė
jus lietuviai nedaug ko ti- 
kėties gali. O pagalios lie
tuvių kraujo už Rusijos la
bą gana išlieto ir liejama 
šiandien. Juk Britanijoj 
nerasi lietuvio, kurio bro
lis, draugas, ar bičiuolis ru
sų karuomenėje netarnau
tų. Gana lietuvių prieš vo
kiečius. Britanijos lietu
vių dalis ten nereikalinga, 
nė nesvers daug. Todėl su
prantama, kad Škotijos lie
tuvių dauguma nenori ka
reiviavimo.

Nemažai yra vedusių, ku
riuos nuo kareiviavimo šei
mynos laiko. Kad ir pa
vieniai kiti, dirbdami sun
kiausius darbus ir reikalin
giausius gana aukauja tal
kininkų labui. Pagalios lie
tuviai davę Britanijai ne
mažai, palyginant visų lie
tuvių skaitlių, liuosanorių.

Tarptautiškos teisės ne
pavelija Britanijai versti 

' kad ir rusų pavaldinius ka- 
ruomenėn stoti. Gali val
džia versti savo pavaldi
nius, bet ne svetinius. Te
čiau baimė lietuvių nėra vi
sai be pamato. Juk karo

Lietuvių koriko 
paminklojikimas.

Kas iš susipratusių liėtu- 
nežino Muravjovo vardo — 
didžiausio lietuvių tautos 
slogintojo. Jo pastango
mis valdžia buvo atėmus 
ietuviams spaudą be ku

rios išbuvom net keturias- 
dešimts m. Lyg del pasity
čiojimo, to žmogaus- skriau
diko atminčiai, Lietuvos so
stinėje buvo pastatytas iš
kilmingas paminklas.

Gal minėtas paminklas 
nei vieno lietuvio nenugąs 
dino, nebent atgaivino tau
tinėje dvasioje, nes gana 
tik prisiminti tokio žmogaus 
atmintį ir jo darbus, urnai 
surusa krutinėję tautinė 
ambicija, apkarunavimas 
savo vertės ir kįla atkaklu
mas ir energija prieštarau
ji pavergimo pastangoms. 
Ne kas kitas ir užgundino 
lietuvhi tautą atkelti viso
kius persekiojimus ir skriau
dimus.

Bet nuožmaus liteuvių ko
riko paminklui nelemta bu
vo iškilmingai tysoti lietu
vių sostinėj. Besibriaujant 
vokiečiams į Rusiją, valdžia 
pasirūpino paminklus pra
šalinti. Su kitais pamink
lais tiek to, svarbu primin
ti, kaip minėto Muravjovo 
paminklas buvo paimtas. 
Varšavos lenkų laikraštyj 
“Sviat” Ben. Hertz, lenkų 
literatas, tą historinę valan
dėlę taip aprašo:

“Skubta išrankioti baž
nyčių varpus. Vokiečiai 
per kelias dienas atydžiai 
prisižiūrėdavo kraustymo 
darbui nuo papėdžių įvairių 
paminklų. Indomią sensa
ciją išaukė momentas, kada 
Muravjovui užnerta ant 
kaklo virvės ir pakelta au- 
gštyn karoti”.

Tai taip buvo išneštas iš 
Vilniaus visas simbolis ru
sų kultūros Lietuvos krašte.

KĄ SAKO P-NAS 
RAČKAUSKAS.

“Kataliko” 293 numery j 
padėjome p. St. Šimkaus 
pranešimą, kaip jis yra ga
vęs nuo p. Yčo telegramą, 
kaip toji telegrama buvus 
“Tėv.” redakcijoje atplėšta 
ir t.t.

Dabar “Tėvynėje” ponas 
Račkauskas štai ką į tą p. 
Šimkaus pranešimą atsako:

“1. — Telegrama buvo 
“Tėvynės” redakcijoje per
plėšta per klaidą; siųsda
mas ją p. Šimkui atsipra
šiau už klaidą savo laiške 
ir paskui, prie progos, ypa- 
tiškai. To p. Šimkus betgi 
nepakako.

2. — Nesklaidžiau tele
gramos turinio “su viso
kiais savo komentarais po 
Ameriką,”—naujienų gau
dymu ir jų nešiojimu neuž
siimu. Tuo laiku, kada te
legrama atėjo, buvau užim
tas daug svarbesniais rei
kalais, ne kaip p. Šimkaus

TOJI.
(Iš Sollogubo pasakų).

Ėjo traukinis ir ėjo į vie
ną pusę... Ir buvo ten ke
leivis, kuriam reikėjo išlip
ti tojoj stotyj, kurioj jo 
laukė arkliai ir draugai...

Keleivis nekantriavo: jis 
išlipdavo kiekvienoj stotyj 
ir klausdavo:

— Tai toji stotis?
— Ne, dar ne toji — jain 

atsakydavo.
Galų gale jisali užmigo 

vagone... Ilgai miegojo, re
gėjo sapnus labai malo
nius... Ūmai pabunda, o 
traukinis stovi...

Keleivis išbėga ant plat
formos ir klausia:

— Tai toji stotis?
— Ne, jau ne ta — jam 

atsako.
Ir neužilgo traukinis ėjo 

tolyn, o keleivis sėdėjo va
gone ir verkė.

Tėtis muzikantas.
— Kuo yra tavo tėtis?
— Mano tėtis muzikan

tas.
— Kuo jisai groja?
— Jis daugiausia groja 

ant stalo kortomis.

telegramos turinio sklaidy
mas. Jos turinys prasipla
tino dėlto, kad ji yra viešu 
'dalyku, o ne privatišku.”

Lietuviai 
Amerikoje.

IŠ MOKSLEIVIŲ GY
VENIMO.

Orchard, Lake, Mieli. G r. 
12 dieną atsibuvo SLRKM, 
A. 1-sios kuopos susirinki
mas. Pirmiausia išpildyta 
programas. P. Kelmelis 
buvo pasižadėjęs dalyvau
ti su prakalba, o p. Nanar- 
tonis su paskaita. Pastara
sis, dėlei aplinkybių, nesu
spėjo prisiruošti.

p. Kelmelio prakalba užė
mė 15 minučių. Joje nu
piešė tautos veikėjų dar
bus ir jų reikšmę, kaip did
vyrius tautos gerbia ir ap- 
kainuoja jų-darbus.

Prakalbą kritikavo p. 
L. Vaiciekauskas; išnagri
nėjo turinį ir prakalbą pri
pažino už nuoseklią. Toliau 
p. Bereišis išreiškė abelną 
kritiką kas link p. Kelme
lio prakalbos ir pridėjo ke
letą pavyzdžių, kad daug 
musų tautiečių dirba sve
timtaučiams, o apie savąją 
tautą užmiršta, gal tik dėl
to, kad pastaroji už jų dar
bą neįstengia taip atlyginti 
medžiaginiai, kaip, sakysi
me, lenkų arba rusų tau
tos. a. Navikaitis.

BAŽNYTINĖS IŠKIL
MĖS; DARBAI.

Westville,: Ill. Gruodžio 
8, 9 ir 10 dienomis vietinėj 
lietuvių šv. Petro ir Povy- 
lo R.-Kat. parapijoj atsibu
vo 40 valandų aplaidai. E- 
sant darbyj^ięteį, dienomis 
žmonių į bažnyčią susirink
davo nedaug, tečiau vaka
rais prisirinkdavo pilna 
bažnyčia. Victim klebonui 
gelbėjo aprūpinti žmones 
šie kunigai: A. Deksnis, Al- 
bavičius, Ežerskis, Balins
iąs ir Zaikauskas. Ant pas
kutinių mišparų' buvo pa
kviesti vietiniai svetimtau
čiai kunigai! airių ir lenkų. 
Per atlaidų laiką pasakyta 
daug pamokinančių pamok
slų; keli šimtai žmonių at
liko išpažintį.

Darbai čia šiek-tiek page
rėjo. Anglių kasyklose dir
bama po 4 ir 5 dienas į sa
vaitę. Parapijonas.

MIESTELIO GRAŽYBĖ; 
DARBAI EINA.

Walden, N. Y. Puikus šis 
miestelis, gražiai apaugęs 
medžiais. Lietuvių čia nė
ra, o darbai čia eina gerai. 
Darbą gauna ir iš kitur at
važiavę. Cik žymiausiai ei
na peilių pramonė.

Oras ligšiol buvo gražus, 
tik gruodžio 14 dieną snie
go tiek daug užėjo, jog kaip 
bematant .juodą žemelę už
klojo 3 pėdų storio patalu. 
Delei tiek sniego gatvėse 
sustojo gatvekarių judėji
mas, kuris, žinoma, tokia
me padėjime prasitęs ligi 
bėgiai bus nuvalyti.

Waldonietis.

SLA. 2 ROJO APSKR. 
PRAKALBOS.

Waukegan, Ill. Gruodžio 
19 dieną SLA. antrasis ap
skritys surengė prakalbas. 
Kalbėjo trįs svečiai iš Chi- 
cagos: p. Pr. Kybartas — 
apskr. pirm., ądv. P. Brad-

chulis ir Dr. A. L. Graiču- 
nas; kalbėjo taippat ir trįs 
vietiniai: J. Urmonas, Pr. 
Urmonas ir L. Urmonas.

Prakalbos nusisekė. Žmo
nių buvo daug. Tvarka 
graži. Sudaryta nemaža' 
kuopa. Reikia pridurti. 
<ad kuopa čia gyvavo, bet 
apsmuko ir mirė. Dabar 
užsiplieskė didelis entuzi

azmas, kuris pastatys kuo
pą ant tvirtų kojų.

Reporteris.

Cleveland, O. — Čia pa
simirė jaunas vaikinas K. 
Bražinskas. Paėjo iš Su- 
valkij gub., Paželsvįų so
džiaus. Mirė staiga, turbut 
nuo plaučių uždegimo. Pa
liko dideliam nubudime ke
turis brolius ir keturias se- 
sens. jgp

New Philadelphia, Pa.— 
Gruodžio 1 d. čia mirė J. 
Pranevičius. Turėjo 28 m. 
amžiaus. Buvo įstojęs šv. 
Kazimiero dr-jon, bet nebu
vo dar pilnu nariu. Dide
liam varge paliko jauną 
žmoną su kūdikiu.

New York. — Anglijos 
valdžios agentai ieško Ame
rikoje darbininkų į savo a- 
municijos dirbtuves. Siūlo 
po $21 savaitėje, apmoka 
kelionės lėšas ir užtikrina 
darbą apskritiems metams. 
Anglijai, mat, trūksta dar
bininkų. Gi kuomet bus į- 
vestas priverstinas karei
viavimas, tuomet dar stru- 
kiau gali išeiti.

Worcester, Mass.—TMD. 
50 kuopa nesenai laikė sa- 
vo susirinkimą, kuriam nu
tarta ateinančiais metais 
tos dr-jos seime reikalauti 
įvesti referendumą.

New Britain, Conn.—čio
nai apsilankė p. A. Račiū
nas su judančiais paveiks
lais. Kaip iš karo, taip ir 
iš Amerikos lietuvių gyve
nimo paveikslai labai uži
manti.

Batavia, Ill. — Nors čia 
lietuvių nedaug randasi, bet 
ir tie visi pasidalinę į ke
lias sroves ir mažai atjau
čia tautos reikalams.

Brooklyn, N. Y.—Darbi
ninkai, dirbanti Eiseman 
Magneto kompanijos dirb
tuvėj, So. Brooklyne, buvo 
nutarę sustraikuoti ir rei
kalauti didesnių algų. Kom
panija sužinojusi, kad dar
bininkai nori straikuoti, su
galvojo pagązdinti darbi
ninkus — visus darbinin
kus iš darbo paleido viena 
valanda pirmiau, kaip kad 
darbininkų buvo nutarta 
straikuoti. Uždariusi po to 
dirbtuvę kompanija prane
šė darbininkams, kad jinai 
juos atgal priimsianti. tik 
išpildžius tam tikrą aplika
ciją. Iš 900 darbininkų po
ra šimtų išpildė aplikacijas, 
kiti straikuoja.

S. V. augštųjų val
dininką algos.

Suvienytų Valstijų pre
zidentas metinės algos gau
na 75,000 dolerių. Pirma
sis Suv. Valstijų preziden
tas George Washington’as 
turėjo kongreso paskirtą al-

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

Iškirpk šitą ir nunešk i bile ku
rį musų storų ir gauk 

1X171/ A I puikią kala- 
III KAI dękazyrųsu 
VI111-11 $Loo verte8 

— tavoro.
Kada Jus perkate iš musų 
vynus ar likierius, tai Jus 
esate užtikrinti, kad gau
nate geriausį tavorą.B

g Senas Port arba Henry Vynas
’ Vi galiono....................................56c
16 metų senumo Anderson Bour- 
g bon, pilna kvorta...................... 95c
g Jamaica Rūmas, bonka..................75c |
ė S^na Konjakine Brande, bonka... $l.oo |
I Vi galiono................................$1.50 g
| Stalavas Alus, geros rųšies 2 tuz.
| keisas.............................................70c J
g Export Alus, geros rųšies 2 tuz....Sl.oo ■
! Malt Stout, geros rųšies 2 tuz......$1.701
■
I Mes savo kostumeriams duodame ■
| puikų setą torielkų.
I ČEDYK MUSŲ KUPONUS.

I
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7 ŠTORAI
Milwaukee avė.
Milwaukee avė.

724 
514 
1588 Milwaukee avė.
522 So. Halsted 8tr,_-
4701 So. Ashland avė.
3196 Elston avė.
1724 Loomis st.

Mes pristatome tavorus j visur.

OHNSTON 
UNT 
HICAGO.
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gą sumoje 25,000 dolerių 
metams, tečiau niekados jos 
neimdavo. Tokio didumo 
prezidentui alga tvėrė ligi 
kovo 3 d. 1873 metų, ligi 
prez. Granto laikų, prie ku
rio minima prezid. alga pa
kelta ligi 50,000 į metus.

Kovo 4 dieną 1907 metais 
kongresas prie algos prezi
dentui paskyrė 25,000 dol. 
kelionės išlaidoms važinėji
mui po kraštą. Laike kon
greso 60 sesijos buvo pakel
tas prezidento algos klausi
mas ir po šiokių tokių dis
kusijų pripažinta preziden
tui 75,000 dol. metinės al- 
g°s- ' lllUi

Laikui bėgant panašiu bū
du kilo algos ir kitų valdi
ninkų. Pradžioje šalies se
kretorius ir turtų sekreto
rius imdavo 9,500 alg. į m.; 
generalis prokuratorius gau
davo 1,500 dol; karinio de
partamento sekretorius gau
davo 3,500 dol. 1853 metais 
visiems šitiems valdinin
kams algos pakeltos ligi 
8,000 dol. metams. Per il
gus metus šitos algos neat
simainė. Dabartiniu laiku 
jos siekia 12,000 dol. į me
tus del kiekvieno iš dešim
ties kabineto narių skai
čiaus.

Suvienytų Valstijų kon
greso narių algos daug kar
tų buvo mainomos. Nuo 
1789 metų ligi 1815 kongre
so nariai gaudavo $8.00 kas
dien, Nuo 1855 ligi 1865 
skirta po 3,000 metinės al
gos. Nuo 1865 ligi 1871 m. 
algos buvo po $5,000 kas
met. Nuo 1871 ligi 1874 m. 
— 7,500 dol. 1874 metais 
kongresas tas algas pama
žino ir nuskyrė kongresma- 
nams po $5,000 metams. Vė
liau algos pakelta ligi 7,500 
doi. ir po 20 centų už mylią 
kelionės išlaidų, vadinasi, 
yra apmokamos kongresma- 
nų kelionės iš apsigyvena
mų vietų į Washingtoną.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul
Tuojau jtrink l)-ro Rlchter’io

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

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

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

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

Extra
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už z $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 
Winccnnes Road ir Kerfut 
avė. Randos 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 pb $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-jij 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, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.

Prasiduoda pigiai 4 šei
mynų medinis narnas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša randos 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 gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas gėresnis. 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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Lietuvių įstaigos 
Voroneže.

Juokeliai
(Pabaiga nuo 1 pusk), 

mų kliūčių. Svarbiausia 
klintis tai stoka butų. Daug 1I padėta vargo, kol buvo su
rasti tinkami gimnazijai na- . 
mai. Be to, Voroneže buvo : 
susidaręs rusų pedagogų ir 
valdininkų tarpe antagoniz
mas prieš M. Yčo gimnazi
jas. Mat, į Voronežą buvo 
iš karo fronto atkeltos kai- 
kurios taip vyriausybės, 
taip ir privatinės gimnazi
jos. Tų gimnazijų vedėjai 
bijojo, kad, atsidarius nau
joms gimnazijoms, bus ati
traukta į jas nemaža ir jų 
mokyklų mokinių. Juo la
biau, kad daugelis lietuvai
čių mergaičių jau buvo į- 
stoję į kitas gimnazijas. 
Sudaryti nepalankią lietu
viams opiniją nemaža pa- 
dėjo ir lenkai, kurių Voro- 
*wže yra gana daug. Taip 
Triesto įstaigose, taip įvai
riuose pabėgėliams šelpti 
komitetuose esą pilna len
kų, o kaip patyrimas rodo, 
lenkai visiems musų šelpi
mo ir kultūros darbams be
veik visuomet esti priešin
gi. Bet, nežiūrint tų visų 
sunkumų, vis dėlto kliutįs 
pašalintos ,gimnazija pra
deda veikti, ir kiekviena 

mergaitė, kuri tinka gimna
zijoje mokyties, gali dabar 
stoti į jau susitvarkiusią ir 
pradėjusią darbą lietuvių 
gimnaziją, tą naują šviesos 
ir kultūros židinį.

Liet. Dr-jos skyriai 
veikia.

Taippat dar reikia pami
nėti, kad rugsėjo mėn. Vo
roneže dar atgaivino savo 
darbą pabėgęs Lietuvių Dr- 
jos Kauno skyrius, apie ku
rį susitelkė seniau jau ap
sigyvenę Voroneže 'lietu
viai. Ypač savo atsidavi
mu pabėgėlių reikalams pa
sižymėjo Morskienė ir ge
ležinkelio valdininkas J. 
Plepys. Kauno skyrius 
daug padėjo organizuojant 
didelę vaikų prieglaudą, 
kuri dabar pereina Centro 
globon. Kauno skyrius už
siims dabar organizavimu 
ir šelpimu nemoksleivių pa
bėgėlių. Šių ypač sunkus 
padėjimas Voroneže. Bu
tų nėra, bendrabučiai sun
ku įsteigti: lietuviai pabė
gėliai išsimėtę atskirai po 
visą miestą ir guberniją. 
Komitetas kiek galėdamas 
šelpia nedidelėmis pašelpo- 
mis pinigais, bet to maža. 
Daug lietuvių pabėgėlių 
serga visokiomis ligomis, 
taip kad Centro komiteto 
daktarė Alseikienė nebega
li ir aprėpti visų ligonių. 
Kviečiamas Voronežan ki
tas daktaras — Pietaris. 
Dabar Kauno skyriaus or
ganizuojama Morskienės 
namuose valgykla 100 žmo
nių. Ypač pažymėtinas gy
venimo brangumas Vorone
že. Juo tolyn, tuo brangyn 
visa eina. Ypač Kauno 
skyriui reiktų kreipti do- 
mos į išsiblaškiusius po vi
są guberniją pabėgėlius. 
Reiktų kaip nors sutraukti 
jie vienon vieton, aprūpinti 
maistu, medicinos pagelba 
ir t.t. Tai didelis ir sun
kus darbas, bet labai rei
kalingas.

Prastumas.
Provincijoje Vendome 

viną sykį Henrikas IV me
džiodamas nujojo į šalį nuo 
savo vietos ir rado po me
džiu sėdintį sodietį, kurio 
paklausė, ką jisai čion vei
kia.

— Aš, tamsta, čia laukiu 
norėdamas pamatyti prava
žiuojant karalių.

— Aš tau padėsiu. Lipk 
ant mano štai arklio, o aš 
tau karalių parodysiu.

Jojant sodietis prašo ne
pažįstamo geradario, idant 
jam paaiškintų, kaip galįs 
pažintį karalių.

— Pažįsi jį labai lengvai 
iš to, jog visame susirinki
me tik vienas karalius bus 
su kepure ant galvos.

Gangreit būrelis medžio
tojų atrasta, visi matant 
prisiartinantį karalių nusi
ėmė kepures.

— Na, ką, ar dabar žinai 
katras karalius?

— Vienas iš mudviejų — 
atsakė šypsodamas sodietis 
— nes tik mudu turiva už
dengtas galvas.

o—o—o
Pinigų meilė.

Gluck buvo įsimylėjęs pi- 
niguosna, geran valgiu, ir 
-tiktai muzikos idealus su- 
prazdavo.

Taigi paklaustas sykį ta
sai simfonijas Mikolas A- 
niolas, ką daugiausia svie
te mylėjęs, atsakė:

— Tris daiktus: pinigus, 
vyną ir garbę!

— Kaip tai garbę dedi 
paskutinei! vieton? — pa- 
tėmijo kas toksai — dova
nok, bet nesitikiu.

— Bet-gi visiškai — atsa
kė Gluck — pinigai man 
duoda vyną, vynas žadina 
genijų, iš kurio išplaukia 
garbė!...

o—o—o
Koks tu mandras.

Vienas ūkininkas darė 
egzekvijas, susikvietė kai
mynus už dūšias pasimelsti, 
paskui po pamaldų vedasi 

, į aludę svečius pavaišinti, 
i Žydas, pamatęs ateinan- 
■ čius, didžiai nudžiugo, ma- 
. nė, jam teks laimė maldin- 
• gus lietuvius pavaišinti.
> Bet egzekvininkai 

pro šalį, užsuko į 
arbatnamį. Žydas 
kentė nesušukęs:

— Ui, Antanai, koks tu 
mandras! Kad tu mišias 
šiandie nusipirkai, tai tu 
nenori pas mane nei užeiti.

o—o—o
Stovi du kaimiečiu ant 

stoties ir veizi į einant; 
traukinį.

— Nu ir varo!
— Kas varo?
— O-gi garas.
— Tai kodėl pirties nie

kas nevaro, juk kaip nuei
ni prausties, tai kad duodi, 
tai duodi garo?

— Mulki, padėk po pir- 
čia ratus, tai ir tą varys.

o—o—o
— Juozai — kalbėjo pati 

į vyrą — vos tik šešios sa
vaitės praėjo po musų šliu- 
bui, o tu perstojai mane 
mylėjęs. Jei norėjai, kad 
tau pati tikėtų ir butų iš
tikima, tai reikėjo paikes- 
nės pasiieškoti.

— Tokios nesuradau—at
sake jautrus vyras.

o—o—o

TAUTOS FONDAS - 
LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

■

o
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BANKES 
rCOFFEE

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ pulki Santos 1Q Bankes'Dairy stalo 
Kava Sviestas .. ..Kiti parduoda po30c - - - - . . . - — 
Bankes' geriausia O C a 
Creamery Sviestas ..

Geresnis kaip kur kitur.
šiaur-vakarinė dalia.
1644 W CnicagCį,/
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee ave 
2054 Milwaukee ave 
1710 W North ave

Best

Sviestas................ *rnn D
Puikiausia Arbata \hUII
60s vertes, tiktai po T'VC lĮJUU^
Geriausia iš visų COr 
Arbatų, 60c vertes po w

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

" ~ Dovana. Jeigu 
talite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

praėję 
lietuvio 
nebeiš-

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

1816 W 12th st 
3102 W 22nd st

Pietine dalis 
3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 d Ashland avė

DU-K ART NEDELIN1S LADC£aŠTI8

SAULE’
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

.AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarnlite ir petnytla
s—-—------ — PRENUMERATA KAŠTUOJA---------- -- -----

AMERIKOJ fę pusei matų $1.25
EUROPOJ ( xosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

1 [joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

IKaiyk tuojaus, o gausi vieną numerį dyk^s-

W, D. Boczkauskas & Co.
WD South AIL0 ® Mahanoy C!t& Pa

LIETUVIU ATYDAI!
Eikite į krautuvę

Lyon& Healy’s
del Victrola rH

ČIA Jus turite daug tavoro, iš ..kurio yra kas pasirinkti! Čia Jus ga
lite pamatyti vėliausią typą Victrola Kalbamųjų Mašinų, ir Jus 
galite pasidžiaugti visais naujais rekordais. McCormack’o naujau

sia daina gali būti išgirsta, kaip tiktai ji bus gatava ant rekordo; Har
ry Lauder’io vėliausia balada yra gatava; Alma Gluck’os vėliausia ari
ja yra krautuvėje; trumpai sakant, nei kiek nesi vėlinama pastatyti prieš 
publiką visa, kas vėliausia ir geriausia ir kas priklauso prie Victrolos. 
Daugelis musų rėmėjų yra sakę mums, kad jie nežinojo pilnai to turto pa
linksminimo, kurisai yra Victrolos apglaubtas, kol jie nesusipažino su 
Lyon & Healy patarnavimo darbu.
Kiekvieni namai gali ištęseti ant Victrolos, nes yra Victrola, kuri tiks kiekvienam kišenini

Kainos nuo $lS.oo augštyn

Išgirskite 

Puikius 

Musų 

Lietuviškas 

Rekordus!

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 14, $161,25

Victrola raudonmedžio arba ąžuolo 
dėžė, labai didelė ir sunki, naujas 
stylius No. 14, kaina $150.00. ši
sai intaisymas už $161.25 turi taip
gi puikų knygyną 30 gabalų, ku
ruos Jus pasirinksite (15 dubeltavų 
10 colfų 75 ceutiį rekordą). Išlygos: 
$11.25 pinigais už rekordus ir 
$1.0.00 į mėnesį už mašiną, prade 
dant sekančiu mėnesiu.

LYON & HEALY &^ADAMSASTREET CHICAGO
ČIA KALBAMA LIETUVIŠKAI ATDARA VAKARAIS

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No.’4, '$17.25

šiame priskaitoma Victrola styliaus 
No. 4, $15.00, ir 6 muzikos pasi- . 
rinkimai. Trįs 10 colių dueltavi 75 
centų rekordai, kuriuos Jus patis 
pasirinksite. šioji Victrola yra ap
rūpinta Exhibition Sound Baksu ir 
gali atlikti bile ką iš 5,000 įvairių 
pasirinkimų. Išlygos: $2.25 įmokė
ti ir $4.00 kas mėnesis, pradedant 
sekančiu mėnesiu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 6, $28.75

šiame priskaitoma puiki pernešama 
Victrola styliaus No. ąžuolu baigta, 
su Exhibition Sound Baksu, kaina 
$25.00, ir 10 gabalų 5 10 col. du- 
beltavi 75c._ rekordai), kuriuos Jus 
patįs pasiskirsite. Jus galite įmo
kėti $3.75 ir po $5.00 kas mėnesis, 
pradedant sekančiu mėnesiu.

Lyon ealy’s Įtaisymas 
No. 8, $44.50

Victrola styliaus No. 8, ąžuolu baig
ta, kaina $40.00, aprūpinta visais

* * pagerinimais. Įtaisyme 
priskaitoma taipogi 12

10 colių dubeltavi 75c. re- 
Išlygos: $4.50 įmokėti už 

ir po $5.00 kas mėnesį už 
pradedant sekančiu mene-

kaina $40.00; 
vėliausiais
UŽ $40.50, pnBiuntumc» saipugi 
gabalų, kuriuos Jus patįs pasirenka
te (šeši 
kordai), 
rekordus 
mašiną, 
siu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 16, $215.00

Victrola styliaus oN. 10, raudonme
džio arba ąžuolo baigimas, $200.00 
drauge su 40 pasirinkimų (20 du
beltavų 10 colių 75c. rekordų), ku
riuos jų* patįis pasiskirsite. Išl,. 
gos: $15.00 įmokėti už rekordus ir 
$10.00 kas mėnesį už mašiną, pra
dedant sekančiu mėnesiu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 9, $55.25

Victrola styliaus No. 9, aprūpinta 
greitumo nurodytoj u, regulatoriu ir 
daugeliu kitų pagerinimų, padirbta iš 
raudonmedžio arba ąžuolo, kaina 
$50.00. Įtaisymas už $55.25 pri
skaito savyje 14 gabalų (septyni 10 
colių dubeltavi 75c. rekordai), ku
riuos Jus patįs pasirenkate. Išly
gos: $5.25 įmokėti už rekordus ir 
po $5.00 kas mėnesis už mašiną, 
pradedant sekančiu mėnesiu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 10, $81

čiame priskaitoma puikia dėže ‘Vic
trola styliaus No. 10, raudonmedžio 
arba ąžuolo, kaina $75.00 ir 16 ga
balų (aštuoni 10 colių dubeltavi 75e. 
rekordai), kuriuos Jus patįs pasi 
renkate. Išlygos: $6.00 įmokėti už 
rekordus ir po $5.00 kas mėnesis už 
mašiną, pradedant sekančiu mėnesiu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 11, $108.25

Victrola styliaus No. 11. užbaigta 
raudonmedžiu arba ąžuolu. kaina - 
$100.00 su 22 gabalais, kuriuos Jus 
patįs pasirenkate (vienuolika 10 co
lių dubeltavų 75c. rekordų). Išly
gos: $8.25 įmokėti už rekordus ir 
po $5.00 kas mėnesis už mašiną, 
pradedant sekančiu mėnesiu.

Lyon & Healy’s Įtaisymas 
No. 18, $325.00

Victrola styliaus No. 18, raudonme
džio arba angliško durpinio raudon
medžio baigimas, $300.00 drauge su 
musų pasirinktais rekordais, Red 
Seals Purple and Blue Label, ir du- 
bwUuvi rekordai iki \urbus $25.00.- 
Išlygos: $25.00 įmokėti už rekordus 
ir $25.00 kas mėnesį už mašiną, pra
dedant sekančiu mėnesiu.

Busi drąsesnė.
Turtinga šeimininkė, bet 

mėgstanti drąsinęs pa
traukti, atėjusi į bažnyčią, 
visados apsistodavo kieme 
prie žydės Komchienės. Žy
dė, pamačiusi atėjusią vieš
nią, sako jai:

— Poniute, taip anksti 
atkeliavai, sėskis, aš par
nešiu buteliuką, ant labo 
ryto išsigerti.

— Šiandien negersiu, ei
siu išpažinties.

— Gerk, poniute, nebūk 
kvaila, drąsiau su kunigu 
pasišnekėsi, o parėjus iš 
bažnyčios dar ir man papa
sakosi, ką kunigas tau sa
kė. 1

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. B0ZH0N

o—o—o
Kalbėjosi po mirties.

— Nekuris profesorius 
Amerikoje dešimts minučių 
kalbėjosi su numirusiu vai
ku.

— Negalimas daiktas!
— Taip, bet neišgavo jo

kio atsakymo.
o—o—o

Pamatęs Antanas Raulą, 
vežantį šieno vežimą, klau
sia:

— Raulai, ką tu čia veži?
— Malkas.
— Kaip tai malkas, juk 

tu šienų veži.
— Tai kam dar klausi, 

jaigu matai.

I LIETUVIS GRABORIUS J
Geriausias gra- 

boriua ant Bri
dgeport. Atlie
ka darbą geriau
siai.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius likto
rius ir 12 ve
nų paimu.

Į1-*-............ TeL Drover 4139

' A. MASALSKIS i 
13305 Auburn Ave., Chicago!

Išanksto atspėjo.
Ūkininkas:

gi ai pas mane geriausi, nes 
juos trįs mano dukterįs ga
mina.

Svečias

Taip, vai

Žinau, žinau: 
viena blondinė, kita brune
te, ti-ečia geltonplaukė.

Ūkininkas:—Iš kur tam
sta žinai?

Svečias: — Atspėjau pa
gal plauki;, kuriuos sriubo
je radau.

Telephone Y arde 6686 

Liehivi&a Drapiaą Kraatavč

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų eprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyru ir 
vaitai; taipgi vyriškų siutų ir ever- 
kotų.

JOMS MJMUKAS, mimokas 

3182*84 S. Morgan St 
CHICAGO. ILL.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ KnygvedystSe
„ Stenografijos

Typewriting
„ Pirklybos teistu
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Historijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO PIET.
VAKARE NUO 7130 IKI 0,30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
L1ETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų ; visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir
iais. Didumas kningos 6%x9% colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25

Telephone Drover 9693.-

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

cialistas moteriškų, vyriškų, vaikų lx 
visų chroniškų ligų.

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

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

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Tūkstantis Nakta 
fi irVfena O

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome Šitą kningą. Skaitytojas 
v.a ras tiek indomią dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingesnius matys jų papro čius. Minėtos arabu b’-*»rij93 sve
timtaučių tarpe labai išsiplatinusios ir labiausiai nugirw 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

sia
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Chicago s Žinios-
policijos viršininku Healy 
tikrai miestą apvalysią nuo 
nenaudėlių-piktadarių.

JAUNO BANDITO 
IŠPAŽINTIS.

Vakar šioj vietoj minėjo
me, kad policija suėmė jau
ną banditą. Fred Logue, ku
ris su stikliniu “revolve
riu” praeivius apiplėšinė
jo-

Jis intariamas polician- 
to Burke nužudyme, bet 
banditas ginasi. Štai ką 
jis policijai išpažino:

“Aš nekuomet savo ran
kose nesu turėjęs tikrojo 
revolverio. Visuomet su 
savimi nešiojausi stiklinį 
“revolverį,” kurį pirkau už 
50c. Retkarčiais 
koms berdavau 
pipirus.”

Pasisakė, jogei
girtuoklis ir labai retai a- 
laus ragaująs. Net nerū
kąs. Todėl žmones ant gat
vių apiplėšdavęs, nes esąs 
lengvas darbas.

Gruodžio 6 d. jis buvęs 
iškeliavęs į Indianapolį, bet 
po penkių dienų sugrįžęs ir 
išnaujo čia pradėjęs pikta- 
dariauti.

Paskutinį kartą jis pra
eivį užpuolęs gruodžio 16 
dieną vakare. Bet nieko 
nepelnęs, kadangi praeivis 
ėmęs rėkti.

savo au- 
raudonns

nesantis

DIDELES DOVANOS, KOKIŲ 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijij Karalių, 
sausio 6 d., 1916 m., tam užrašysiu 
ant visų metų Liet. Dienraštį “Ka
taliką,” kurio kaina $5.00, ‘‘Amerikos 
Lietuvį,” savaitinį laikraštį, kurio 
kaina $1.50, ir reikalingiausią kiekvie
nam žmogui kningą “Sveikata,” ku
rios kaina $2.00 — viso už $8.50, gi 
tik $6.00 atsiunčiant. Taigi kiekvie
nas, kas prisius viršminėtus $6.00, 
gaus uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palekas, 
4629 So. Paulina gat., Chicago, Ill.

militarinius 
reikale pa- 
aldermanas

sumanymas

MILITARINIO MOKSLO 
KURSAI.

Vakar miesto tarybon bu
vo įnešta reikalavimas, kad 
į miesto high school’es įves
ti mokiniams 
kursus. Tame 
davė įnešimą 
Link.

Tečiau tasai
sutiks smarkų pasipriešini
mą. Nekurie aldermanai 

pasakė, kad vaikai mokyk
lose privalo savo .protus la
vinti mokslu, bet ne mo- 
kinties žudyti savo brolius.

Taip be nieko .tasai įneši
mas ir paliko.

Kadangi vienas banditas 
prisipažino, kad jis su stik
liniu “revolveriu” daug a- 
piplėšęs, policijos viršinin
kas sumanęs uždrausti 
krautuvėms tokius “revol
verius” pardavinėti.

Gobleville, Mich. Pirmus metus gy
vendamas ant farnių, apslpažinau su 
apylinkės kaimynais ir persitikrinau, 
kad čia farmoms žemę kuogeriausia. 
Taigi, gerb. lietuviai, kurie norite įsi
gyti farmas, pirkitę čia per Van Bu
ren Co,. Mich., gera žemė su gerais 
budinkais. Klimatu® toks, kaip ir 
Lietuvoj. Galima gauti už visai pri
einamas kainas. Nepraleiskite progos.

John Kniukszta,
Sobleville. Van Buren Co., Mich.

Parsiduoda: — puikus $450.00 ver
tės pianas už $125.00, taipgi $150.00 
vertės parlorinis setas, $32.00 lovos, 
dresseriai, kaurai (rugs), dining se
tas, pigiai, vartota tiktai tris mėne
sius. Atsišaukite adresu:

Residence, 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie avė, Chicago; Ill.

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

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

POLICIANTAS PA
LAIDOTAS.

Vakar Mount Olivet ka
pinėse palaidotas jaunas 
policiantas Burke, kurį 
anądien banditas nušovė. 
Daug policiantų jam pas
kutinį kartą patarnavo.

-- Gedulingos pamaldos at
sibuvo katalikų bažnyčioj, 
palei 55 ir Peoria gat.

Burke paliko jauną žmo
ną. Tik du mėnesiu kaip 
jis buvo apsivedęs. Dabar 
jo žmona-našlė gyvena pas 
savo brolį, advokatą Jo
seph P. Turk.

Policija tvirtina, kad jai 
pasisekę suimti galvažudį, 
kuris nužudęs policiantą 
Burke. Juo esąs nekoks 
Walter Schultz, kuris jau 
prisipažinęs prie tos žmog
žudystės.

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

BR. A. J. TANANEVICZE 
GYDYTOJAS ŲĮ ęHIRUKOAJ 

ligas vyrų.; m*terų Ir valkų 
3249 S. Morgan St, CMeaga, BL

n*

VĖL NAUJA ŽMOGŽU
DYSTĖ KALĖJIME.

Jolieto kalėjime išnaujo 
atlikta žmogžudystė. Kali
nys kalinį nužudė. Žmog
žudys Jasper Perry, 22 me
tų, nužudė Franką Harrod, 
38 metų kalini, buvusi ban
ditą.

Nužudė vakarienės 
Sunkia kede smogė 
galvon ir tasai ant 
susmuko. Perskėlė
ir kalinys veikiai mirė 

žmogžudis apkaltas.

metu, 
anam 
vietos 
galvą

REIKALINGAS VAIKAS 
Baigęs pradinę (grammar) 
mokyklą (8-tą skyrių). Ga
bus. smarkus, darbštus. Ge- 
ros išlygos. Geram vaikui 
pastovus darbas. Gera atei
tis. Kreipties į

Tananeviez Pub. Co., 
3249 So. Morgan st.,

Chicago, 
Kreipties prie p. A. 

Chmieliausko.

111.
J.

REIKALINGAS LAIK 
RODININKAS.

Prityręs, pastovi vieta, ge
ram vyrui geros išlygos. 
Kreipties i
N Tananeviez Pub. Co., N
3249 So .Morgan st.,

Chicago, Ill.
Kreipties prie p. A. J.

Chmieliausko.

DEŠIMTS MILIJONŲ DOLE- 
rių pradedamos “Cut Over” že

mės Arkansase ir Louisianoje, 
laukiančios apsigyventojo. De
šimts mėnesių ganymo, užtekti
nai lietaus, javai išduoda penkis 
iki penkiolikos tonų pašaro nuo 
akerio, nėra jokio reikalingumo 
statyti budinkus ūkės gyvuliams, 
ir neaprubežiuotas mėsos reikala
vimas yra parankamais. Gera 
žemė $5.00 iki $10.00 už akerį iš
ilgai Rock Island linijas. Męs 
galime suteikti Jums bešališkų, 
ištikimų informacijų apie ūki
ninkavimo progos teritorijoje, 
kurią męs aptarnaujame. Rašy
kit^ savo gimtoje kalboje į L. M. 
Allen, Passanger Traffic Mana
ger, Rock Island Lines, Room 
718 La Salle Station, Chicago, 

(3) h
NAUDINGIAUSIA ”kAlėDŲ 

DOVANA, LAIMINGAS ’ NAMAS!
$200.00 pinigais, $10.00 kas mėnesį 

nuperka ji, taip-pat kaip ęanda. Tie
siog įsikraustyk ir. švęsk, šventes sa
vo locuame j name be jokto gaspado- 
riaus, tave galinčio trukdyti.

Nauja lietuvių kolionija.
Kaina už.visai naują namą su lotu, 

viskas pilnai įrengta, tiktai $1,800.00. 
Ateik išsyk su savo žmona ir įgyk 
šį retą pigumą. <

Joe Koneewicz, 
4356 So. Mozart str., Chicago, Ill.

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbtus vienų skaitytoją, 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 
atrakyti, apart to, kuris ją gaus. Pa
siskubinkite, nes neilgai tas bus.

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

NAUJAS DETEKTIVŲ 
VIRŠININKAS.

Vakar atsibuvo papras
tas miesto tarybos susirin
kimas. Detektivų nauju 
viršininku patvirtintas bu
vęs policijos inspektorius, 
kapitonas Hunt. Nekurie 
aldermanai prieš Hunt la
bai priešinosi. Bet visa bė
da tame, kad miesto taryba 
neturi teisės skirti arba ne
patvirtinti detektivų biurui 
viršininką.. Tai majoro dar
bas.

Todėl taryba prieš Hunt 
nieko neturėjo, tik išnešė 
rezoliuciją, kurioj paaiškin
ta neprielanki Hunto pra
eitis. Majoraujant Harri- 
sonui Hunt iš inspektorys- 
tės buvo prašalintas.

Majoras Thompson tvir
tina, kad dabar Hunt su

Paieškau Povilo Velikaus, Klerijo- 
no Žegunio, Kairią kaimo, ir Petro 
Soble, Kirbaičių kaimo. Visi tris pa
eina iš Kauno gub., Šiaulių apskri
čio, Kairiu parapijos. Jie patįs, ar
ba kas apie juos žinote — praneškite 
šiuo adresu:

Liudvikas Adomaitis,
30 A str., Detroit, Mich.

Paieškau savo brolio, Pranciškaus 
Geležinio, paeina iš Kauno gub., Šiau
lių pav., Triškių par., Balsių kaimo. 
Kas 
šiuo

1443

apie jį žino, meldžiu pranešti 
adresu:

Dominikas Kavlaviee,
So. 49 avė., Cicero, III.

buvo išva-

Paieškau Jono Ivanausko. Metai 
atgal gyveno Cherry, Ill., paskui bu
vo Westville, Ill., iš ten 
žiavęs į girias. Grįžo į Chicago, o
vėliau atvažiavo į Aurora, III., ir ap
sistojo pas mane, o paskui dingo. Tuo 
pat laiku man prapuolė $10 pinigais, 
laikrodžio devisk. (grandinėlis) ; $6.00 
vertės. Dingęs už prabūtas 6 dienas 
neatsilygino. Kas praneš apie jį, 
gaus $10.00 dovanų.

Joe Uza, 
482 So. River str., Aurora, III.

Reikalingas: — Geras barzdaskutis, 
turi būti gerai patyręs darbą. Dar
bas nuo 12 vai. dieną subatomis, ne- 
dėliomis iš ryto. Užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus pas:

Antanas Eičius,
4544 So. Wood str., Chicago, Ill.

galime pagelbėti 
nes mes tyrinėja-

vy
moterims ir ' vai-

Didis Vynų ir Likierių

tlIOfl

—apatiniai drabužiai 
—žiponas rūkymui 
—bakšįniai setai 

šventadieniams.

Diamond 
Scarf 
• Pin 

in 
Case, 

25-100 kt. 
5100 

coupons

r 7 ™ PASTEbea. visi is Kitų
vietų gaunamieji užsakymai 
fear galės gauti augščiaus m:

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
■ Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apslrgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir pąnašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotį* ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

BOTTfSDiNBONb

Kuomet jokie veista* nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų ąptfekoriu* negali jums 
suteikti, prisiųakita atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Hl. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powder*.

IŠrAsta
WHITE ROCK

9 . ■» % 1 r .

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

9100 coupons

PARSIDUODA
VISUR

LD. 1 ‘KATALIKAS, ’’ grnoodžio 21, 1915.

Ladies’ Gold-filled Bracelet 
Watch. 800 coupons

ŪSŲ metodą išmokinsime jąs an
gių kalbą labai trumpame laike, 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimą. Dovanai 

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

CHICAGO, ILL.

DR.G. M. Glaser
Gyvenimą* ir Ofi*»«

3149 So. Morgan Si, karia 32ro», Chicago 
Specialistu aat

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroaiškų Lift 

Ofiso valandos:
iki • ryto, nuo 12 1A 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotu vakarais ofisas uždarytu 

Telefonu Yard* «•?.

Tel. Randolph 8246

A. A. Siekis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Room 8U) Chicago, 111. 

Bes. 8265 So- Halsted St.
Tel. Drover 5828

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.

GERIAUSI KORKOS GALAIS CIGARE TAI. 
YPATINGOS KALĖDŲ DOVANOS Už

Nebo Kuponus ir bakselių viršelius. Taupykite juos
Nebo baksuko viršai kiekvienas vertas pusę cento pi
nigais. Tie viršiukąi turi pilną vertę prie gavimo 

dovanų. ~
Piniginis Kuponas kožnam bakse

Reikalaukit Katalogo Dovanų.
NEBO DEPARTME1AS

95 First Street, Jersey Citv, N.J.

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

MOTERIS 
ji-f t . v

—maudomi rubai 
—mankietų guzikai 
—garteriai 
—pirštinės
—pančiakos
—miegamasai rūbas 
-kepuraitė- 
—šalikas’ •-
—marškiniai
—naujas -siutas 
—lietsargis
—svętęririiB kotas 
—petnešos 4 
—kepurė ’y-' §
—n^Ująsh^erkįtas 
—apvalkalaį' yį" 
—kotas ;niĮų:l|etaųs 
-—spįlkutė kakiaraiš-

y'ŠĮi#, ^Jyy.y 4- ;
—nosinės skarelės 
,-^aži vestka 
—kalniem!, y-

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

—Jus galite jį išrišti len
gviausiu budu ateidamos 
‘ štorą, kuris yra specia
lizavęsis daiktuose 
rams, 
kams.

—Mes
Jums, 
me savo biznį tuom at
žvilgių,. kad užganėdinti 
Jusi
—Jus rasite šių nesuskai
tomų daugybę daiktų, ku
rie biis ideališkomis do
vanomis, nes jie ‘ yra 
praktiškomis domanomis.

—Kaipo nurodymų, mes 
pridedųtne 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
mų padaryt malonia prie
derme.

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

Ar 2MI kur 8UW nusipMrti Hw)o Ir Antri) Ranki) Medžio 
Darų, ląstų, kaulių, rėmų. Mnakalvlų daigtų ir stogo popiaros. 

MUSU 6IENIQS YRA ŽEMIAUSIOJ.

CARR BROS. WRECKING CO.
3008-8089 8. HAL8TED 9T. CHICAGO, ILL

DYKAI
O HASSAN kuponų

(Iškirpk Šitą Kuponą).
. '4<1, į j 4 į

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

. THB AMERICAN TOBACCO OO.
Premium Dept. 490 Broom* 8t., Ne* Y*>rk, B 

(Vertė kupono gera iki 31 d. kovo,1816)

oa

IŠPARDAVIMAS
Didžiausis ir Pilniausias Vynų ir 

Likierių Namas Chicago].
Pranešimas.

Pradedant gruodžio 15 d. 1915 m. ir 
iki sausio 1 d. 1916 m., mes duosime UZ- 
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

PASTEBĖK. Visi iš kitų, miestų ir 
i nuo da

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

- •’ Męs 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 .......................................95į
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 štorą: Hal- 
sted, Wentworth, Clark, Blue Island ir Van Buren 
gatvės.

IRA ROSENZWEIG & CO.
109-111 West Van Buren gatve
Trjs dnrįs į vakarus nuo Clark gat. Telefonas Harrison 630

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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