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Talkininkų frontas Grai
kijoje apšaudomas.

Prieš Salonikus sutrauk
ta 300,000 teutonų, 

bulgarų ir turkų.
Talkininkų karo laivai priruoš- 

w Ii ginti Salonikus.
Rusai apšaudo Bulgarijos 

pakraščius.
Londonas, gi*. 27. — Vo

kiečiai pagaliau pradėjo sa
vo ofensivą priešais Saloni
kus, kaip pirm savaitės lai
ko žadėjo padaryti. Imta 
bombarduoti visa talkinin
ku linija Graikijoje.

Anot depešos iš Atėnų į 
Paris Journal,-vokiečių ar
tilerija palei ežerą Doiran 
smarkiai bombarduoja tal
kininkų pozicijas. Talki
ninkai Salonikus vis dar 
fortifikuoja.

Kita depeša sako, kad 
priešais talkininkus sutrau
kta 300,000 teutonų, bulga
rų ir turkų. Tai visai ar
mijai vadovaująs fieldmar- 

. šąląs von Mackensen.
Iš Atėnų Standard’o ko

respondentas praneša, kad 
Graikijos valdžia laidžius 
teutonams ir bulgarams Sa
lonikų link briauties, bet 
su tąja išlyga, idant jie 
briautųsi ne užuolanka, 
stengdamies talkininkus ap
siausti iš šono, bet tiesiog 
imant visas jų pozicijas. 
Prancūzų ir anglų vadai 
tvirtina, kad toksai tiesus 
ant pozicijų priešininko už
puolimas bus galima atlai
kyti.

Trans-Ocean News biuras 
iš Berlyno praneša, kad an- 
glų-francuzų karuomenė, 
kuri buvo ištraukta nuo 
Gallipoli, atgabenta į Grai
kijos uostą Kavala ir išso
dinta. Graikijos komendan
tas prieš tai protestavo, bet 
nieko negelbėjo.

Uostas Kavala randasi 
už 100 mylių i rytus nuo 
Salonikų.

Aplink Salonikų uostą 
sustatyta visa eilė talkinin
kų karo laivų, kurie pagel
bės sausžemio armijoms tą 
miestą ginti nuo priešinin
kų.

Teutonų ir bulgarų aero
planai kaip uodai lakstą 
ant talkininkų pozicijų, a- 
not kitų depešų iš Balkanų.

Iš Bucharesto praneša
ma, kad rusų karo laivai su
bombardavę bulgarų mie
stą Euxinograde, gulintį už 
poros mylių nuo Varna ant 
Juodųjų jūrių kranto.

Iš Romos pareina žinia, 
kad Vokietijos kaizeris iš
leidęs proklemaciją i ser
bus pabėgėlius, idant jie 
sugrįstų į savo namus. Pro- 
klemacijoje sakoma, kad jų 
tautybė bus gerbiama, b i 
tik visi sugrįžtų į savo tė
viškes ir užsiimtų savo pap
rastais kasdieniniais dar
bais.

Serbijos buvusioj sosti
nėj Nish’e teutonai ūvedę 
civile valdžią ir visą karuo- 
menę prašalinę.

Anot pranešimo š Atėnų, 
Austrija kuone visą savo 
karuomenę prašalinusi iš 
Serbijos ir sutraukusi į 
Černogoriją, kad tą valsty
bėlę pamušti.

Vėl iš Atėnų į Chronicle 
pranešama, kad vokiečiai 
su bulgarais dar neprisiren
gę pulties ant talkininkų ir 
briauties Salonikų link. 
Taip bent kalbama kari
niuose graikų rateliuose. 
Nepataisyti keliai ir tiltai, 

kuriuos paskui save talki
ninkai pasitraukdami su
naikino. Be to, vokiečiai su 
bulgarais neturinti ganėti
nai sunkiųjų anuotų, kurią 
pristatymo laukiama.

Visu karo metu ginant 
savo tėvynę serbai yra pa
ėmę nelaisvėn 22,000 aus
trų ir vokiečių, nerokuojant 
bulgarų, o *-

KALĖDOS APKASUOSE.
Paryžius, gr. 27. — Pran

cūzai, anglai ir vokiečiai va
kariniam karo fronte Ka
lėdas praleido besišaudyda- 
mi iš armotų, kai kad ir 
kasdieną. Kareiviams į ap
kasus prisiųsta daug viso
kios rūšies dovanų, bet už- 
visdaugiausiai šiltų drabu
žiu, tabokos, čekolado, veid
rodėlių, šukų, muilo ir ki
tokių mažmožių;

Paryžiuje, kaip papras
tai, Kalėdos iškilmingai 
praleista. Visose bažnyčio
se atlaikyta specialės pa
maldos.

Kalėdos taippat praleis-] 
la ir Londone.

Roma, zgri 27. — Kalėdų 
naktį popežius atlaikė tre
jas Mišias už kare žuvusių
jų dūšias.: ‘ —s    .......... —

B!G GERMAN SHIPS LAID UP AT HOBOKEN.^ INDICATES VATERLAHDO 
Vokietijos garlaiviai New Yorko uoste, kurie ligi karo pabaigai negali iš ten iš

plaukti. <

PREZIDENTAS PER
SIŠALDĘS.

Hot Springs, Va., gr. 27. 
— Čionai vis dar vieši pre
zidentas su savo žmona. A- 
nadien jiedu lošė golfą bū
dami toli nuo pastogės. 
Staiga užėjo smarki vėtra, 
oras atšalo, ėmė snigti. Pre
zidentas nusivilko “sweate- 
rį” ir aną padavė savo žmo-
nai. Be “sweaterio” pre
zidentas persišaldė ir dabar 
nesmagiai jaučiąsis.

RUSIJA NORI UŽIMTI 
PERSIJĄ.

Berlynas, (gr. 27. — Iš 
Konstantine tpolio praneša
ma, kad Rusija į Persiją 
siunčia stiprią karuomenę 
su tikslu didesnę pusę Per-
sijos užimti ji* pasisavinti.

70 METŲ įUDVYRIS.
Roma, gr. 27, — Giulio 

įBlum, 70 metų amžiaus, iš 
korporalo paąugštintas ser
žantu už didvyriškumą mū
šių laukę. Blum kare du 
kartu sužeistas.

— Londonas, gr. 27. — 
Šiandie Anglijos parlamen
te laukiama didelio • trukš- 
mo. Bus - apkalbamas - pri
verstino kareiviavimo klau- i . \ .. ; -j - •
simas. ■ .- *
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CHINIJOJ REVO
LIUCIJA.

Pekinas, gruodžio 27. — 
Chinijos nekurtose provin
cijose "sukelta revoliucija 
prieš dabartinį prezidentą, 
kuris nusprendė apsišaukti 
imperatoriumi. Prieš revo- 
liucionistus pasiųsta karuo
menė, bet ir šitos dalis pri
sidėjo prie revoliucionistų 
Stovis tiesiog pasibaisėti
nas ir tuomi, žinoma, pasi
naudos ne kas kitas, kaip 
tik Japonija, kuri taippat 
priešinga Chinijos monar
chijai.

RUMUNIJA VIS KAL
BINAMA.

Roma, gr. 27. — Iš Bu
charesto į Giornal 1’Italia 
praneša, kad Rusijos pa
siuntinys Šebeko Rumuni
jos karaliui inteikęs Rusi
jos caro laišką, kuiliuomi 
caras siūląs naujas Rumu
nijai teritorijas, bi tik jinai 
stotų karau talkininkų pu
sėn. . ' • _

CARAS IŠKELIAVO KA- 
RO FRONTAN

Petrogradas, gr. 27. — 
caras su savo sųnumi ir pa
lydovais iš. Carskoje Selo iš
keliavo karo frontan.

Pabėgėlių var
gai Rusijoje.
Orias. Atvažiavau čia ru- 

pinties pabėgėliais. Pabė
gėliu daugybė. Per juos nė 
viešbutyje negali rasti vie
tos. O brangenybė visokių 
daiktų — valgis, apdaras ir 
butai brangiau, negu Petro
grade.

Iš pat pirmos dienos su
sidurtai! su pabėgėliais 
stotyje. Daugelis jų tik 
trumpam laikui sustoję Or- 
le ir pasiryžę važiuoti to
liau. Kaikurie atsilikę nuo 
savųjų ir nebežino, kame 
jų ieškoti. Jie patįs nelai
mingieji pabėgėliai. Šit 
sutinku vieną senį: išblyš
kęs, sudžiūvęs, panašus 
daugiau į numirėlį, negu į 
gyvą žmogų. Prieš tris sa
vaites jis apsirgęs kelyje. 
Jį palikę Orle ir nuvežę į 
ligoninę, o jo senė nuvažia
vusi toliau. Dabar jį palei
dę iš ligoninės. Norėtų 
vargšas važiuoti prie savo 
senės, vaikščioja visų klau
sinėdamas, bet niekas ne
gali jam pasakyti.

Norėdama susipažinti su 
darbu ir jo sąlygomis, bu
vau gubernijos ir apskri
ties žemietybių valdybose, 
buvau Tatjanos komitete ir 
kitose įstaigose—visur ma
ne maloniai priėmė. Pabė
gėlių šelpimo darbas besąs 
tvarkomas, nes pirmiau Or
ias buvęs tik tokia vieta, iš 
kurios pabėgėliai buvę siun
čiami toliau. Dabar jau 
jie paliekami čia pat arba 
siunčiami gyventi į apskri
tis. Daugelis pabėgėlių ap
sistoja patįs, nesiklauzda- 
mi nieko. Dabar Orio gu
bernijoje pabėgėlių bus a- 
pie 26,000; pačiame Orle 3,- 
355, jo apskrityje 2,500, 
Briansko apskrityje 7,000, 
Jelecko —6,824, Karačevo
— 2,100, Liveno — 1,581, 
Trubčęvo — 1,538, Sievsko
— 700 ir kitose vietose. Šie 
apskaitymai yra padaryti 
tik diduma, nes gubernijos 
žemietybės valdyboje pa
bėgėliai yra rašomi tik ben
drai. Netrukus apskrityse 
busiančios įsteigtos tam tik
ros globos ir tada jau imsią 
rašyti ir tautomis. Pačia
me Orio mieste pabėgėlius 
rašo ir tautomis D. K. Tat
janos komitetas. Ten gali
ma bus sužinoti, kiek yra 
lietuvių, o į apskritis teks 
nuvažiuoti patiems.

(Tąsa ant 3 pusi.).

Visi tris buvo 
broliai.

MARION, ILL., gr. 26. 
— Freelanspure du poiici- 
antu, John McDougal ir 
John Kimbro, šiandie ank
sti ryte ant vietos nužudė 
tris brolius, kuomet tie bu- ' 
darni girti nesidavė areštuo
ti. Policiantu revolverius 
panaudojo, kuomet vienas 
brolių policiantą Kimbro 
užgavo pečiaus pagaikščiu.

Nužudyta:
Jonas Vilkas, 26 metų 

amžiaus.
William Vilkas, 20 metų 

amžiaus.
Frank Vilkas, 28 metų 

amžiaus.
Freelanspur yra mažas 

kasyklų miesčiukas, gulin
tis už penkių mylių į šiaur- 
vakarus nuo šio miesto.

Pereitą vakarą visi tris 
Vilkai pasigėrė ir savo kai
mynams nakčia nedavė ra
mybės. Kaimynai apie tai 
pranešė policijai. Į namus 
tuomet iš policijos nuova
dos pasiųsta augščiau minė
tu du policiantu. Po
liciantu visą naktį ties na
mais išstovėjo laukdamu 
prašvintant, kad Vilkus a- 
reštuoti.

Kuomet ėmė švisti, poli
ciantu inėjo i Vilkų namus. 
Tuomet vienas brolių puo
lėsi ant policianto Kimbro 
su pagaikščiu ir jį užgavo. 
Kitu du broliu puolėsi prie- 
durių pabėgti.

Tuomet policiantu ėmė 
šaudyti iš revolverių. Visi 
tris broliai ant vietos nu
šauti.

(Taip praneša Internati
onal News Service apie tą 
baisų atsitikimą. Bet, ma
tyt, ten kitaip turi būti. Gal 
privatiniu keliu musų skai
tytojai praneš apie tai pla
čiau).

FORD GRĮŠTA IŠ 
EUROPOS.

Stockholm, gr. 27. — Mi- 
lionieriaus Fordo taikos ko
misija niekais nuėjo. Pri
juokino jis svietelį pakakti
nai ir dabar jau grįžtąs at
gal i Ameriką. Ford grįš- 
ta garlaiviu Bergensfjord. 
Iš rūpesčio net susirgęs. 
Tasai žygis jam atsieis apia 
pusę milijono dolerių.

Juk išpradžių buvo ma
nyta, kad tasai jo suma
nymas pasibaigs niekais. O 
gal jis tai veikė savo biznio 
reikalais. Kas gali žinoti. 
O juk gerokai ir apsiskelbė.
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KAS. GI KALTAS?
“Žvaigždėje” kun. A. M. 

plačiai aprašo, kaip Jo Ma
lonybė naujai paskirtas 
Chicagon antvyskupis kun. 
J. W. Mundelein, pildė pas
kutinį kartą vyskupinę ap
eigą Brooklyno vyskupijoj, 
suteikdamas šv. Dirmavo- 
nės Sakramentą 200 vaiką 
ir paaugusią šv. Kryžiaus 
lenku bažnyčioje Maspetlie.

Po apeigą buvęs pareng
tas pokylis, kur Jo Malo
nybė antvysk. labai prie
lankiai prabilęs į lenkus. 
Iš pašneką su antvyskupiu 
pasirodė, kad jam iš Chica
go telegramas su pasveiki
nimais ir linkėjimais pri
siimtą lenkai, čekai ir vo
kiečiai katalikai ir ją kata
likiškos draugijos. Gi nuo 
lietuviu nei nuo pavienią, 
nei nuo draugiją antvysku
pis negavęs nei vienos te
legramos, nei kokio pasvei
kinimo.

Todėl kun. A. M. rašo:
“Nesmagu buvo išgirsti, 

kad musu lietuvių kataliką 
draugijos nesuprato esant 
reikalingu daiktu pasvei
kinti naują antvyskupį, tuo 
labiaus, kad jis visuose A- 
merikos dienraščiuose vis 
garsino ir garsino, kad sa
vo ganytojinį darbą pradė
jo lietuviu (Karalienės A- 
niolą) parapijoje.”

Bet ir Chicagos lietuviai 
kunigai antvyskupio nepa
sveikino, nes toliaus rašo:

“Iš lietuviu kunigą tik 
Varnagiris, N. Petkus ir 
šiuos žodžius rašąs išreiškė 
savo linkėjimus ir pasvei
kinimus.”

Kasgi kaltas?

i 

ginklavimosi ir, anot jos, 
“muštrąvonią” lauku. Ki
tose šv. Žemės vietose jau 
ištikę mūšiai, kraujo pralie
jimas. Po tokių ciniškų 
elokubracijų priduria:

“Ei, kunigužiai, kurgi 
dingo jūsų krikščioriybė ?

“Ar daug jus išmokinote 
pasaulį per 2,000 metų?”

Taip tegali atsiliepti ne 
žmonės, bet kokie pienbur
niai, žmonijos jausmą nie
kintojai.
_ O tečiau jie tikisi tokiuo 
savo pasielgimu su visuo
mene susiartinti.

Subrendę, išmintingi 
žmonės panašiai jokiuo bil
du nepasielgs. Argi todėl 
galima stebėties, jei prieš 
tokius nepraustaburnius 
žmonės panaudoja spėką 
kur nors prakalbų metu?

N epliauškite! Liaukitės 
su savo tomis senai atgyve
nusiomis pliovonėmis. Žmo
nią tarpan eikite su šviesos 
žibintuvais, kitokiais bu
dais- ir priemonėmis juos 
pritraukite savo pusėn. Ne
dėkite į laikraščius to viso, 
ką mintijate, kaip jums sei
lė ką ant liežuvio atvelka.

Padoriau ir išmintingiau 
pasielgdami daugiau sau 
laimėsite, jei tik su atsida
vimu darbuojatės ir dar- 
buositės.

Tik neburnokite 
menės jausmą.

visuo-

VOKIEČIŲ 
SPECIALYBĖ.

Tiktai dabar pasaulis 
persitikrina, kokiais specia
listais svetimo gero naikini
me yra vokiečiai. Maža 
jiems Europos, kurią ver
čia į griuvėsius. Siektelė- 
jo jie ir Ameriką, kur su
naikino daugybę dirbtuvių, 
laivą. Bet kuomet jiems 
čia perdaug pasidarė kar
šta, jie išnaujo grįšta Eu
ropon ir tenai mano vis
ką naikinti.

Italija iš Amerikos aptu
rėjusi persergėjimus, idant 
jinai butu atsargi, kadangi 
teutonai iš čionai keliauja 
ton šalin ir ten pradės savo 
paprastą naikinimo darbą.

Persergėta Italijos val
džia iškalno pasirūpins 
bombininkus sukišti 
šan ir pasiąsti kur 
mėnulio.

mal
ant...

Atsisakykit — 
rezignuokit!

NEPLIAUŠKITE!
Mūsiškiai Markso mokslo 

pasekėjai, kurie nuolat ti
tuluojasi “pažangiaisiais,” 
kurie pasaulin tarp žmonių 
nori įvesti vienybę, brolybę 
ir meilę, ant kiekvieno žing
snio kandžioja ir teršia lie
tuvių šventus įsitikinimus, 
jausmus.

Del pavyzdžio paimkime 
tokį “Laisvės” 102 numerį. 
Jinai praneša su didžiausiu 
pasityčiojimu, kad turkai 
su vokiečiais visą Jeruza
lę ir visą Palestiną pavertę

Tukino antgalviu padėta 
“Lietuvoje” D-ro A. L. 
Graičuno straipsnis. Rašo
ma:
“Prasidėjus Europoje vi

suotinam karui, kilo tarp 
musą nepaprastas, judėjimas 
šaukt seimus ir seimelius, 
rinkti tautos atstovus ir va
dovus musą reikalams tvar
kyti. Pradėta rinkti aukos 
nukentėjusiems nuo karo ir 
taipgi kitokiems tikslams. 
Drauge su tuom laikraščią 
skiltyse padėta pavardžiuo- 
ties dar daugiau, negu kac 
prieš tai.

Taip praslinko jau pus
antrų metų, bet jokio žing
snio prie rimto darbo ir sa
vo reikalų sutvarkymo A- 
merikos lietuviai nepada
rė. Nematyti nei galo tai 
suirutei, kuri dabar tarp 
musų yra. Užuot gerėjimo, 
visa kas eina vis blogyn.

Visi šie apsireiškimai rodo 
musą tariamąją vadovą ne- 
jrendumą, dabartinio mo
mento svarbos nepermaty- 
mą. Tai matoma ir jaučia
ma ypač aiškiai dabar, aki- 
veizdoj tokio baisaus padė
jimo Lietuvoje. Lietuvos 
ir josios žmonią mes ne tik
tai prideramai nesušelpė
me, bet nei nesimato, kad 
mes lemtą pašelpą galėtu
me suteikti. Reikėtą tokio
je valandoje ieškoti priemo
nių, kap galint šelpimo rei
kalus sutvarkius. Ar mes 
(teisingiaus musą vado
vai), tuom rūpinamės? Ne, 
anaiptol! Pas tuos vadina
mus vadovus, pirmoje vie
toje stovi ne principas, ne 
idea, ne darbas, ne visuo
menės labas, bėt savas as
muo, savas “Aš,” kuriam 
viskas, neišskiriant nei sa
vo tautos žmonią labo, pa
aukojama. Taip bent iš ša
lies žiūrint išrodo.

Matyt, kad tie vadina
mieji vadovai yra netikę 
būti vadovais, kad jie nėra 
kompetentiški stovėti prie 
musą gyvenimo vairo, kad 
jie nei musą, nei visos tau
tos reikalą nepermano.

Todėl norėčiau duoti vie
ną patarimą: Jus, vadovai, 
atsisakykit — rezignuokit! 
Apleiskite tas pozicijas, ku
rias jąs dabar užimate, nes 
darbo atlikti negalėjote ir, 
kaip matyt, negalėsite. Tos 
vietos ne jums priklauso. 
Jąs esate ne savo vietoje. 
Užleiskite savo vietą ki
tiems, kurie gal geriau su
pras, kas reikalinga daryti 
tiems, kurie stovi žmonią, 
visuomenės priekyje, kurie 
supras, kad savas “Aš” vi
suomet turi stovėti antroje 
vietoje, o pirmą vietą turi 
užjimti visuomenė, žmonių 
reikalai ir labas.

Taip pasielgia dori žmo
nės, kuomet jie pamato, 
kad jie yra netikę stovėti 
žmonią priekyje. Tą patį 
padarykite ir jąs. Tai y- 
pač reikalinga tokiuose kri
tiškuose momentuose, kaip 
kad dabartiniais. Tada mes 
pamatysime, kad nors j ūsą 
darbas neatnešė pageidau
jamą vaisią, bet vienok tas 
paėjo ne iš j ūsą blogos va
lios, bet tiktai iš j ūsą ne- 
kompetentiškumo. Ir tuo
met visuomenė bent gerbs 
kaipo dorus žmones, kurie 
pamatę, jog patįs negali at
likti darbo, užleido savo 
vietas kitiems žmonėms, 
kurie turės gal geresnį gi- 
liukį.”

Atvirai ir aiškiai pasaky
ta. Bet klausimas, katra

■ pusė panorės pasitraukti iš 
savo užimtą poziciją.

Tikrai butą laikas pasi- 
i traukti šalin visiems, kurie 
i statosi tautos veikėjais, bet 
, nieko neveikia, tik ardo
■ vienybę ir aplink save rna- 
• to vientik... tamsuolius.

Teisme.
— Ar supratai ištarmę
— Taip, supratau viską, 

kurgi nesuprasi, taip . 
kiai teisėjas perskaitė.

— Eisi kalėj iman ir 
mokėsi bylos lėšas.

— Ar taip? Tai šito 
nenugirdau.

o—o—o
— Londonas, gr. 27.

Turkai giriasi, kad jie nuo-
D. Britainjos karuome-
Mesopota m i j o j mušan-

aiš-

uz-

aš

lat 
nę 
ti.

Lietuviai 
Amerikoje.

MOKYKLŲ^TARYBOS 
MITINGAS.

Detroit, Mich. Gruodžio 
16 dieną mokyklų taryba 
buvo sušaukusi mitingą, į 
kurį užkvietė intekminges- 
niuosius asmenis ir įvairių 
tautų reprezentantus. Tik
slas buvo apsvarstyti bu
dus, kaip daugiau sutrauk
ti svetimtaučių prie lanky
mo vakarinės mokyklos, 
kaip pagerinti mokinimo si
stemą, idant kiekvienas len
gvai ir greitai galėtų išmok
ti anglu kalbos, skaityti ir 
rašyti, kad paliktų naudin
gas ir geras Suv. Valstijų 
pilietis.

Susirinkime dalyvavo: p. 
Henry W. Hoyt — vakari
nės mokyklos komiteto pir
mininkas, F S. Bigler, Dr. 
Studer, E. E. Lloyd, H. 

Backman, D. E. Heineman, 
teisėjas Arthur, G. Tuller, 
mokyklų viršininko asisten
tas — Frank Cody, Boyd 
Fischer ir sekretorius Wal
ton Schmidt.

Tautas reprezentavo se
kantieji: p. M. Čiurlionis— 
lietuvius, p. J. Wedda ir A. 
Ossowski — lenkus, p. J. 
Juliana — italus ,p. Luget- 
ti — vengrus, p. Polonski 
—rusus, dr. Rosinger — vo
kiečius ir t.t.

Vedėjas, p. Hoyt, didis 
rėmėjas vakarinių mokyk
lų, kurių palaikymui išlei
džia šimtus tūkstančių do
lerių, pakvietė sekretorių, 
kad perstatyhi visokius rei
kalavimus kas link pageri
nimo vakarinių mokyklų, ir 
užkvietė kad kiekvienas re
prezentantas plačiai apipa
sakotų apie savo tautą.

Pirmas buvo iššauktas 
Wedda; paskui Dr. Rosin
ger, kuris pasakė, kad visi 
vokiečiai yra mokyti ir 
kiekvienas gali gerai susi
kalbėti anglų kalba, ir fak
tiškai darodė, kad 85 nuoš, 
vokiečių, gyvenančių šiame 
mieste, turi pilietybės po- 
peras; toliau kalbėjo p. M. 
Čiurlionis, kiek yra lietu
vių, darbininkų, jaunų mer
gelių;, kiek turi išsiėmę pi
lietybės poperas, kiek atsi
lankydavo į vakarinę mo
kyklą. P. M. Čiurlionis da
vė įnešimą, kad visose dirb
tuvėse butą išdalinta darbi
ninkams plakatai, atspausti 
visomis kalbomis, kokiu tik 
Detroite esama. Šis įneši
mas buvo priimtas.

p. Ossowski įnešė, kad 
butu uždarytos Detroite vi
sos privatinės mokyklos dė
lei tos priežasties, kad dau
guma tokiu mokyklą užlai
kyto ją ir vedėju patįs gerai 
nemoka anglą kalbos, užtad 
ir kitą negali išmokyti. Be 
to, tokiose mokyklose mo
kiniai išnaudojami medžia
giniai, nes turi užsimokėti 
po keletą dolerių į mėnesį 
už mokslą. Šis įnešimas iš
rišti atidėtas sekančiam mi
tingui.

Mokyklą taryba šauks 
neužilgo kitą mitingą ir vėl 
kvies tautą reprezentantus. 
Svarstys daug svarbią ir 
naują dalyką. Bus nusprę
sta, ar priimti svetimtau
čius už mokytojus, ar ne. 
Antras labai svarbus daly-

kas bus išrištas, ar priimti 
į darbą (į kokį darbą? Re- 
dak.) jumis vyrukus, kurie 
nemoka anglą kalbos ir ne- 
piliečiai.

Vakarinė mokykla prasi
dės sausio 3 dieną, 1916 m. 
Visi lietuviai yra raginami 
eiti 
nes 
bus 
bai

Išradimų 
nauda

į vakarinę mokyklą, 
tiems, kurie lankysis, 
duodami lengvesni dar- 
ir didesni užmokesčiai.

Detroitietis.

ŠUO PAŠOVĖ ŠEI
MININKĄ.

Westville, Ill. Gruodžio 
19 dieną lietuvis p. Damb
rauskas, netoli nuo West
ville’ės, Georgetown’o apy
linkėje, su savo draugais iš
ėjo medžioti. K. Dambrau
skas pašovė kiškį ir ėjo žiū
rėti, kur pažeistas kiškis 

nubėgo. Šunes taippat ieš
kojo kiškio.

K. Dambrauskas, atradęs 
kiškį, pradėjo švilpti, kad 
atšaukti šunį. Šuo atbėgęs 
prie jo pradėjo gerinties. 
šokinėti, trintis. Tuo tar
pu K. Dambrauskas buvo 
pastatęs šautuvą su atlenk
tu gaiduku ir taisėsi užsi
rūkyti pypkę. Šuo besi
sukdamas užgavo šautuvo 
gaiduką ir jį paleido. Šau
tuvas sutartėjo ir suvarė 
šmotus tiesiog į šeiminin
ko širdį. Pastarasis nei žo
džio neištaręs amžinai už- 
gęso. Paliko nubudime mo
terį ir vaikus. Velionis pri
gulėjo prie kaikurią vieti
nių draugiją. Teko girdė
ti, kad bus laidojamas ne- 
prigulmingosios bažnyčios 
apeigomis ant tautišką ka
piniu. Zuikis.

LIETUVIŲ DARBA
VIMASIS.

Detroit, Mich. Vietiniai 
lietuviai darbuojasi, tar
tum, bitės. Atsiranda ir in
teligentu. Ypatingai lietu
viai subruzdo imti savo ran- 
kosna prekybą.

Pereitą savaitę geras mu
są pilietis p. Gudinąs ant 
kampo Russell ir Kenwood 
gat. atidarė valgomą daiktą 
krautuvę (bučernę ir gro- 
sernę). Tuo džiaugiais vi
si lietuviai, o ypatingai mo- 
terįs, kurioms nebreikės va
žinėti miestan del pasipir- 
kimo įvairią reikalingu 
daiktą, ras ją ir pas savąjį 
tautietį, p. Gudinas, kaipo 
darbštus ir rimtas tautietis, 
vertas visą liėtuvią nuošir
daus rėmimo.

Darbai čia geri. Dirbtu
vėse eina darbas dieną ir 
naktį, o ypač Fordo, kur 
prastam darbininkui moka 
po $5.00 į dieną už 8 valan
das darbo. Darbas čia ga
lima gauti ir atvažiavu
siems. X.

Ranku išdirbystė 
.pastaruosius 60 metą 
'miai išsiplėtė. Nuo to lai
ko daiktą kaina, apla
mai imant, pakilo penkio- 
liką kartą augštyn. Darbi
ninką užmokestis dirbtu
vėse pakilo dešimts kartą, 
o skaitlinė darbininką pasi
daugino tik penkis kartus.

Statistikai apskaitliuoja, 
kad jaigu dabar prisieitą 
pagaminti tiek produktą 
Suv. Valstijose prie seno
biniu sąlygą, tai prisieitą 
pakviesti darban virš 100 
milijoną darbininką. O da
bar tą darbą atlieka 5 mili
jonai darbininką ir darbi- 
ninkią. Aišku kaip diena, 
kad laikas į vietą gyvo dar
bininko, mosuojančio ir val
dančio rankas, pagamino 
mašinas, kurios reikalingos 
žmogaus ranką pagelbos 
del pa va rymo į judėjimą, 
o šiaip užvaduoja desėtkus, 
šimtus ir tūkstančius gyvą 
darbininką.
Greitas kurpią išdirbimas.

Įvairią mašineriją išra
dėjai žmonijai daug patar
navo. Seniau kurpius porą 
dieną aukodavo laiko išdir- 
bimui poros kurpią, o šian
dien pora kurpią padaroma 
į 20 minutą. 45 mašinos 
vartojama del padarymo 
vienos poros kurpią.

Dirbimas skrynią ir 
pintinią.

Įvairiems reikalams per 
metus sunaudojama bilijo
nai skrynią ir pintinią. 
Pastarąją išdirbimui išgal
votos mašinos, į kurias pa
leistas medžio gabalas aki
mirkoj pavirsta į įvairios 
formos skrynias. Viena 
mergelė ir viena mašina per 
dieną išdirba 13 tūkstančiu 
pintinią del uogą ir kito
kiems tikslams.

per 
žy-

DOVANA.
Puiki beraktinė spyna dovanų tam, 

kas prikalbins vieną 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.

Extra

Vaistinėje.
— Kas čia šitam butely j, 

kurs neturi parašo?—klau
sia vaistininko mokinys.

— Tai čia stebuklingi 
vaistai. Jie duodami tada, 
kada negalima recepto į- 
skaityti — atsako vaisti
ninkas.

—o—
Nori žinoti.

— Meldžiu tamstos pasa
kyti, ar tamsta vedei iš 
meilės, ar iš priežasties?

— Atvirai pasakysiu, iš— 
kvailumo.

Trūksta išradimo del 
sutaupymo kuro.

Nors ligšiol jau išduota 
daugybė įvairią patentą, 
bet dalyką žinovai spėlioja, 
kad išradimą eilė žymiai 
dar padidės. Dabartiniai 
išradėjai suka smegenis, 
begalvodami, kaip išrasti 
būdą, kuris leistą sutaupy
ti kurą, kuris guli žemėje 
auglio forinoje.

Tvirtinama, kad anglis, 
iškasama Suvienytose Val
stijose per vienus metus, 
turi savyje tiek triūso, kiek 
nepadirbtu visa žmonija 
pilnos kartos gyvenime. 
Spėka viename svare antra
cito, lygi spėkai, kurią dar
bininkas gali pagaminti per 
dešimts valandą darbo. Te- 
čiau proporcija tos energi
jos, išsaikuotos sulyg vė
liausią būdą, vra mažesnė, 
kaip toji, kurią darbininkas 
sunaudoja tarpe 50 nuoš. 
Anglies gabalas, sveriantis 
du svaru, turi savyje tiek 
spėkos, kiek reikalinga ark
liui, idant jis galėtu trauk
ti arklą nuo saulėtekos li
gi saulėlaidos. Skaitlinė 
patentą, kurie didina ener
giją iškasti iš anglies liau
ją nepaprastą spėką, nuo
lat auga. Laikui bėgant gal 
ir pasiseks darbštiems ty
rinėtojams anglies pajėgą 
paversti labai naudingu 
žmonijai daiktu. S.

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 puiką turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigą, nes parsiduoda ant 
lengvą išmokėjimą. 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 platesnią žinią 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 n nVe. Kai
na tą lotą tik po $350. Kas 
pirma atsišauks,’ tas* pigiai 
(už minėtą kainą) tuos lo
tus įgys. Del platesnią ži
nią kreipkitės į

K. J. Fillipovich,
Manager.

Parsiduoda pigiai naujas 
3-ją flatą 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
nią žinią kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

myną medinis namas 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 lengvą išmokėji
mą. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigą turint. Del 
platesnią žinią 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 geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi būti 
parduota į 30 dienu. Del 
platesnią žinią kreipkitės į

■ Tananevicz Savings Bank, 
i 3249-53 So. Morgan st.
i K. J. Fillipovich.

Real Estate Mgr.
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Pabėgėlių vargai Rusijoje
(Pabaiga nuo 1 p.).

Orle yra 4 pabėgėlių prie
glaudos, D. K. Tatjanos ko
miteto įsteigtos. Pražysim, 
kad bent vieną duotų lietu
viams.

Lietuvių inteligentų pa
bėgėlių Orle apie 20. Dau
gumas jau gavo vietą ir 
darbo. Tarp kitko Kasa- 
kaitis, išėjęs augštuosius 
mokslus, darbuojasi D. K. 
Tatjanos komitete jo sek
retoriumi. Pasirodė, tie lie
tuviai senai jau besibau- 
dą steigti Lietuvių Draugi
jos skyrių. Noro darbuotis 
esama daug. Kas galėjo, 
susirašė nariais, ir prašy
mas jau pasiųstas centrali- 
niam komitetui.

Visupirmiausai reikės pa
sirūpinti bendrabučiu, vai
kams prieglauda-mokykla, 
šiltu apdaru. Tatjanos ko
mitetas buvo intaisęs rink
liavą, kurioje dalyvavo ir 
lietuviai. Kiek surinkta, 
dar nėra žinios.

Kitą kartą skųzdavaus 
savo vargais. Dabar, susi- 
'durusi su tikruoju vargu, 
supratau, koks jis, palygi
nant ,mažas. Šit “Pochva- 
linskij bokštas.” Tat pabė
gėlių prieglauda, viena anų 
4, D. K. Tatjanos komiteto 
intaisytų. Tamsus, siauri 
kari doviai, pašlemštos, ap
spjaudytos grindys, drėg- 

. nos sienos. Kalkiniuose 
kambariuose tiek drėgnu
mo, jog pelkės taikšo.

Tuoj tik įkėlus koją į 
bokštą, karidoriuj ant grin
dų, ant saujos šiaudų, sėdi 
susitraukusi senutė ir dre
ba. Ji tik galvą linguoja. 
Kitame kampe, taippat ant 
grindų, asloje guli išsitie
sęs dar jaunas vaikinas, 
mažne vienmarškinis, kaž
kokiais skuruliais apsi- 
dangstęs.

Susirgus pagelbą duoda 
gydytojas ir seserįs, bet gy
dytojas, sako, ateinąs retai, 
Lietuvių taippat yra ligo
nių. Vienos moters vyras 
numiręs kelyje, vienas vai
kas miręs čia, antras esąs 
ligoninėje. Ir mano Sergan
ti du vaiku, sako kita jau
na moteriškė. Kviečiame 
daktarą už pinigus, už vai
stus taippat mokame. Ga
vus lietuviams vieną ben
drabutį ir intaisius prie
glaudas, bus Sutvarkyta ir 
gydytojo pagelba.

Bendrabučiuose pabėgė
liams yra duodami pietus ir 
2 gabaliuku cukraus. Tie, 
kurie stovi barakuose, sto
tyje, šiaipjau kokiose lindy
nėse ir tie, kurie važiuoja 
pro šalį, pietus gauna mai
tinamuosiuose punktuose 
stotyje. Tokių punktų yra 
du: Miestų Sąjungos ir Že- 
mietybių Sąjungos. Mies
tų Sąjungos maitinamasis 
punktas kasdien duoda pie
tį; nuo 15 ligi 25 tūkstan
tinis pabėgėlių. Dienai iš
eina ne mažiau, kaip 1,000 
rb. Ten pat'yra teikiama ir 
gydytojo pagelba.

Būdamas barakuose ra
dau daug lietuvių. Daug 
kas neturi šilto drabužio ir 
avalinės. Jiems taippat rei
kalingas bendrabutis. Vie
name, ir gavus jį, nesutilps. 
Kiek išviso yra lietuvių, 
sunku pasakyti. Žinomų 
jau yra daugiau, negu 500, 
bet tai tik dalis.

Su butais tikras vargas— 
negalima gauti. Gausime 
ieškoties vietos sodžiuje. 
Nė mokyklai-prieglaudai 
negalima gauti vietos, o 
mokslo metų vaikų bus ap- 
ink 100. Noro mokyties 
;aippat netrūksta.

Daug moterių pabėgėlių 
yra mokančių siųti, trįs net 
siuvamąsias mašinas turi 
atsivežusios. Norima intai- 
syti dirbtuvių, pirkti mate
riją, o siuvėjos galės pasių- 
ti reikalinguosius darbužių. 
Žinoma, už darbą reikės 
mokėti. Be to, yra daug 
mergaičių, norinčių pra
mokti sinti. Reikėtų ir 
joms padėti.

Dauguma lietuvių pabė
gėlių yra iš Kauno guberni
jos, bet yra ir iš Vilniaus ir 
Suvalkų. Kaikurie traukė 
krūvomis su visu savo tur
tu, su visa savo manta. 
Taip, sakysim, iš Kauno g., 
Raudondvario valsčiaus iš
keliavo 130 žm. su vežimais, 
vaikais ir gyvuliais. Važia
vo jie 3 mėnesius ir galų' ga
le Šklovo stotyje, Mogilevo 
gubernijoje, palikę po vie
ną žmogų prie vežimų ir 
gyvulių atiduoti juos rek
vizicijos komisijai, patįs at
važiavo į Orią. Gubernijos 
Žemietybės pabėgėlių glo
bėjas sakė, kad prieš 8 ar 
10 dienų Karačevan atvykę 
su vežimais ir su visa man
ta 62 šeimyni iš Kauno gu
bernijos. Jiems buvę siūlo
ma darbo, bet jie jo neėmę, 
o nuvažiavę toliau į Orio 
pusę. Sako, kad tai buvę 
lietuviai.

L. Vienažinskaitė.

Juokeliai.
Išpildė pažadėjimą.

Beturtė dukrelė, mažoji 
Onutė, besivartydama ant 
sofos, glamonėjo katiną. 
Katinas, matydamas kad (Zi
nutė jį perdaug tąso ir že
mina, ėmė ir įkando jai ran
kon.

—Eik šalin tu, bjaurybe!
— sušuko Onutė, mezdama 
katiną žemyn.

— Onute dukrelę nevar
tok tokių nemandagių išsi
reiškimų, nes tai labai ne
padoru — graudeno motina, 
būdama kitam kambaryj.

— Gerai, mamyte, atei
tyj aš tokių išsireiškimų 
saugosiuos, daugiau njeko 
tokio panašaus neišsireik- 
šiu.

Ant rytojaus, Onutei iš- 
naujo katiną glamonėjant, 
ėmė tas nevidonas ir įdrės- 
kė rankutę.

— Eik šalin nuo manęs, 
tu... toks, kokiuo tave va
kar pavadinau! — prabilo 
verkšlendama Onutė.

—o—
Negalėjo susikalbėti.

— Kur eini?
— Pas tėvą.
— Kur tavo tėvas gyve

na? *■’
— Pas žentą.
— Kur žentas gyvena?
— Pas uošvę.
— Kur uošvė gyvena?
— Pas-seserį.
— Kur sesuo gyvena?
— Pas brolį.
— Kur, po perkūnų bro

lis gyvena?
— Grįčioj.
— Aš žinau, kad ne ur

ve, bet kokioj vietoj F
— Mieste.

I Dubeltavos štampos utarninke Į Mes turime lietuvius klerkus

K It IN BEQC 11 HALSTED. 20™ STS and ■ B B. CANALPORT AVE
Didelis kotų išpardavimas. Sezonas] galop jau čia.

New York kotų pirkimas.
Išpardavimas prasideda UTARNINKE, gruodžio 28-tą J. 
Mes pasiuntėme savo pirkėją i New Yorką į laiką, kada išdir
bėjai leido savo prekių ir sampelių perviršių. Mes nupirkome ir 
dabar pasiūlome, moterių ir mergini} puikius naujus kotus už 
stebėtinas kainas. Visi drabužiai šiam išpard. vėliausių madų.

90
$8.90

Motery ir Merging $8.50 kotai už $4.90 
Kailiu apvedžioti, vokiško“ atstrahano 
cheviot, zibeline ir corduroj kotai, be
veik visi iš jųjų gerai ( ’ 
pamušti ir turi diržus 
Visų didimų. $8.50 ko-i 
tai parsiduoda už

Moterų ir Merginų 
$15.00 kailiais ap 
vedžioti kotai$8.9O

$4.90
Motery ir Merginų $18 

kotai po $11.90

Padaryti iš Ma- 
telamb, Hindu 
Lynx, Ural arba 
gražią maišytą 
medžiagą. Jie yra 
apvedžioti kailiais 
ir pamušti turtin
gu satinu, jie yra 
puikiais modeliais 
su diržais. Visą 

•J didumu^ specia- 
liškai už

Vilnonio plušo ko
tai, importuoti 
Matelamb, kotai 
ir Ural Lamb ko
tai, pačią vėliau
siu sezono stylią 
su pilnu žibėjimu 
ir diržu. Visą di
dumą. $18.00 ko
tai po

SJ1.90

Moterų ir Merginų $10 vilnones dreses $6.90
Padaryta iš vien tiktai vilnonės saržos; Qf| 
turi pilno žibėjimo sijoną; korsetas yra 
apvedžiotas su kasa ir guzikais; balto 
poplino kaluieriai—naujausi, visų didžių
Moterų ir Merginų $22.50 plušiniai 

kotai, 14.90
Puikus plušininiai kotai, su kailinių 
kalnierium - keletas smarkių stylių, 
žibanti sijonai ir drižas, perdėm pa
mušta gvarantuotu satinu visų didu
mų:

$22.80 £“Š$14'9°

Merginų $8.00 ko
tai už $4.90

Merginą augštos rąšies kotai, am
žiaus 6 ligi 16, padaryti iš geriau
siu perdėm vilnoniu M 
medžiagą. Apvedžio- /I B, Į į ■ 
ti ir gerai pamušti. £j>

ver-

vyrą:

— Kur gi tasai miestas 
yra?

— Ant žemės.
— Matau, su tamsta ne

galima susikalbėti, tai 
čiau palik sveikas.

—oo—
Persigando.

Žmona į atsikėlusį
— Kodėl tavo plaukai ant 
galvos taip pasipūtę?

Vyras: — Oi, oi, turėjau 
baisų sapną, net dabar dar 
drebu...

Žmona: — Ką gi sapna
vai?

— Vyras: — Sapnavau, 
kad tavo motina atvažiavo.

—oo—
Sau pagelbėjo.

Motina: — Ką gi aš gir
džiu? Juozas vakar tave bu
čiavo ant kiemo?

Duktė: — Mamyte, gel
bėjau save ir kitus, kad ne
pagimdytų kokių bereika
lingų kalbų. Bučiavo jis 
mane, bučiavau aš jį. Ir 
visi pamanė, kad mudu esa- 
va giminingu,

—o—
Jaunikis:—Žinoma, mie

loji, musų sužadėtuvės rei
kalą kol-kas slaptybėj už
laikyti.

Mergina: — O, taip, mie
lasai! aš kiękvįęnam pra
nešiu, kad nėi.;-pųsev žWž^ 
apie tai neprasitartų.

—o—
Puikus vardadienis.

— Tai tik dabar sugrįsti 
iš vakarykščios?

— Prasižengiau, brolyti.

Jonas sutaisė tokį linksmą 
priėmimą, kad net trimis 
skyriais.

— Kaip tai? Kokiais?
— Taip: pirmas skyrius 

— priėmimas ir puota jo 
namuose, antras — smuklė
je, trečias policijos nuova
doje.

Ir tik dabar iš ten sugrįs
tu.

—o--
Išaiškino.

Kodėl arti teatrų vieš
bučiuose duodama tik tokie 
kuomet ji tave apdraskė? 
maži užkandžiai?

— Kad publika ilgai ne
truktų ir nepasivėlintų į 

perstatymus.
o—o—o

—- Na, ir ką gi, kaimy
ne, padarei savo žmonai, 
kuomet ji tave apdraskė?

— Nieko... tik nupirkau 
žirkles, kad jinai nagus nu- 
sikarpytų.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams
___  , r ,-**-**

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ^KUPONĄ)

7 Šitas specialia KUPONAS vertas
10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- n 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. Z 

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

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ

25

50
50
50

Skutimuisi muilas, geriausios rūšies, ui ...................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti I kietą gumą, 

ui ................................................... ...........................
Skustuvas, geriausio plieno, už ............. ...................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras '‘Lastic” diržas, kurs T-E-M-P-I-A-S-I, šisai 

nuo 80 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pynųi. Visi gydytojai laiko ii už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su - žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ............ 125

fiakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

KUPONŲ 
mų daiktas, už .......................    200

Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 
tafetos, mission rankenaitė, už .................... 250

Virtuvės setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
są. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartymui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ................................................................................ 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ................ 650
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................ 8900

Siųsk itarba pristatykit kuponus į Premijų Departmentą, THE AMERICAN 
TOBACCO CO., 166 W. Washington St., arba 1150 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Jau išėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktą ir viena,” arabiškos 
historijos. Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitą knin
gą j visas šalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vir- 
šais. Didumas kningos 6%x9Į4 colią. Apie 150 paveikslą, 704 puslapią.

TIKTAI $2.25

Tel. Randolph 6246

A. A. Stokis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST. 
(Roots 815) Chicago, Ill. 
Bee. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5325
SSMSMt

(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

I
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ČiaTelephone Yards 0688

Lietuviška Drapanų Kr&stcvč

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
ras tiek indomią dalyką, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 

kningos savo vaidentuve gyvens ypa tingoje šalyje, tarp keistą žmonią, o 
dar stebuklingesnius matys ją papro čius. Minėtos arabu sve-
timtaučią tarpe labai išsiplatinusios ir labiausia* nugir** 
Reikalaukite “Kataliko” kningyne.

Dr.G. m. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Mojgin St kojio 32ros, Chicago 
Specialistu ant

Moterišką, Vyrišką ir Vaikišką 
Taipgi Chronišką Ligą 

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisu uždarytu 

Telefonu Yards 067.

Dr, T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

Atliek a visokį darbą dentisteri jos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas. Taipgi tvirtas.

1151MILWAUKEE Me. Hapd«v.

Oleko Mokykla
Mokina Angliškos kalbos

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

„Dailarašystės 
Mokinime Valandos;

NUO 8 RYTO IKI 5 VAL PO P1ET.
VAKARE NUO 7;30 IKI 9;30.

3360 Emerald Ave., Chicago.

TufeiantisNakfci 
irViena

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

JONAS BUDRIKAS, savininkai 
3252-54 S. Morgan St

i
iiIII

ja ■
I

■ 
I I I
I

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEHTISTAS

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

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

■ 
i

CHICAGO, ILL. II
TAUTOS FONDAS

LIETUVOS VILTIS

I

■
-=*I

d^FBELLS
yW Memorial Bella a Specialty.

CIitBSCft HoBkaw Bril lonairy Os. Bdtbwn.S4.TA4>

■
■ ■
I

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser-

r
nafiiaiHifMiBiBiiMBMGiHiGiBHBieiBiHHisMiifMiBiiMiSiBiMiMMBBMlMlHHMMMSs*’

Ar tirti kur ateiti nusipirkti itajo Ir Antrų Rankų Medžio 
IDurų, lentų, lentelių, rtmų, ŠMaekalrių daigtų ir stogo pepieroa.

MUSŲ ČiĘNIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3089 8. HALSTED OT. CHICAGO, ELL.

I I

■ I p 
■ I I

O 
gančįus viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES. | 
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Biznieriai garsinkites L. D. "Katalike”
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Iš Chicago.
TMD. 28 KP. VAKARAS.

Vakar Meldą žio svetai
nėj, West Sidėje, TMD. 28 
kuopa surengė vakarą.

Programas prasidėjo p. 
A. Chmieliausko kalba. Jis 
apipasakojo TMD. tikslus 
ir jos naudą del visuome
nės. Paskui atvaidinta ko
medija “Dėdė atvažiavo.” 
Nusisekė vidutiniai; tik 
suflioris turėjo perdaug 
skambų balsą ir pergarsiai 
diktavo, kas darė nelabai 
gerą įspūdi. Buvo ir dau
giau smulkesnių pamargini- 
mų. Abelnai imant, progra
mas neprastas ir gražiai iš
pildytas.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Užsilaikymas buvo 
tai ramus, tai retkarčiais 
šiek-tiek peršiurkštokas.

N—s.

vident ligoninėj mirė. Ni
geris banditas suimtas. Per 
18 mėnesių dešimtas poli
ciantas nušautas.

24 SALIUNININKAI 
PERŽENGĘ ĮSTATYMUS

Sulyg policijos raporto, 
vakar 24 saliunininkai per
žengę sekmadienio Įstaty
mus, pardavinėdami svaiga
lus.

MOKYKLOS ĮREGIS
TRAVIMO PAMINĖJI

MUI VAKARAS.
Nesenai buvo paskelbta 

lietuvių laikraščiuose, kad 
šv. Jurgio par. mokykla 
gauna valdiškas teises. 
Šiandien gi atsibus jos įre
gistravimas. Tuo tikslu at
sibus viešas vakaras, nuo 
kurio pelnas eis neturtingų
jų auklėtinių naudai. Pra
džia 7:30 vakare. S.

DIDELĖS DOVANOS, KOKIŲ 
DAR NEBUVO.

Kas prisius $6.00 ligi Trijų Karalių, 
sausio 6 d., 1016 m., - tam užrašysiu 
ant visų metų Liet. Dienrašti “Ka
taliką,” kujįo 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. 
nas, 
gaus

4620

Taigi kiekvie- 
kas prisius viršminėtus $6.00, 
uždarbio $2.50. Atsišaukite pas 

Juozapas J. Palėkus,
So. Paulina gat., Chicago, Ill.

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.

KUN. JONO KLORIO 
PRIMICIJA.

Kalėdų pirmą dieną šv. 
Jurgio bažnyčioje, Chicago- 
je, atlaikė pirmąsias iškil
mingąsias šv. Mišias kun. 
J. Kloris.

Po pamaldų, pagerbimui 
taip svarbios kun. J. Klo- 
rio valandos, šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėje padaryta 
pokilis. Be primicianto gi
minių ir draugų dalyvavo 
“Kanklių” choro nariai.

Jaunam kun. Kloriui lin
kima pasekmingo darbavi
mosi tikybinėje ir visuome
ninėje dirvoje. Pr.

Apskričio Cook ligoninėj 
per Kalėdas 24 pacientai 
numirė. Per vieną dieną 
tai jau perdaug.

Nusišovė detcktivas ser
žantas William O,Brien iš 
Rawson gat. policijos nuo
vados.

— Berlynas, gr. 27. 
Serbijos sosto Įpėdinio 
muose, Nish’e, vokiečiai 
radę daug svarbių doku
mentų, įvariių valdovų laiš
ku, kurie nušvies, kaip Ser
bijos karalius pirm karo už
silaikė. .

ru- 
at-

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

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

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

Tananevicz Pub. Co.
3249 So* Morgan st., 

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

Chmieliausko.

PRANAŠAUJA SVIETO 
PABAIGĄ.

Žirni City, Ill., tikybinės 
sektos viršininkas Voliva 
per savo “pamokslus” daž
nai visokių niekų pripasa
koja. Štai jis vakar savo 
maldnamyj, pav., nupasa
kojo, kad šis pasaulis po 
dešimts metų išnyks, nes 
žmonės esanti atšalę tiky
boje, ypač netikinti taip, 
kaip jis tikis ir nesekanti 
jo pėdomis.

— Londonas, gr. 27. — Iš 
Petrogrado neapturima jo
kiu žinių apie rusų veikimą 
rytiniam karo fronte. Už- 
tad-gi vokiečiai su austrais 
giriasi pasisekimais.

Parsiduoda labai pigiai $35.00 ver
tės pečius, vartotas tiktai vieną žie
mą, geroje tvarkoje, pečius yra kuk- 
niai. labai geras. Parsiduoda, nes sa
vininkas persikraustė i mažesnį pa
gyvenimą ir pečius dabar perdidelis. 
Atsišaukite:

J. Ropainis, 
3417 So. Morgan str., Chicago, 

Basement, front.

R E IK ALI N G AS LAIK
RODININKAS.

Prityręs, pastovi vieta, ge
ram vyrui geros išlygos. 
Kreipties i
Tananevicz Publishing Co.,
3249 So .Morgan st.,

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

Chmieliausko.

LD. “KATALIKAS,” gruodžio 27, 19.15,'

Kada juose yra GRAFOFONAS

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicagc •„ ;
1373 Milwaukee &vo 
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
1710 W North avė

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

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

Geriausia is visų CH/* 
Arbatų, 60c vertes po ” V ** _

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

i

BANKES' 
|—COFFEE’

26c vertės Kava su 40 Gentiniu Smuku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’ puiki Santos 1 Qf* Bankes’Dairy stalo 9 C}** 
Kava . ,3C Sviestas „ ..

Kiti parduoda po 30 c — - -
Bankes’ geriausis 3 5 C 
Creamery Sviestas . . w

Geresais kaip kur kitur.
Vakarine dalis. 

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

26t
Sviestas .. Arnn D
Puikiausia Arbata Afl/x 'khl||| Bk 
60s vertes, tiktai po T'VC 100 U U

“ Dovanu. Jeigu 
ralite pirkti 

Jaukini Sviesta 
Bankes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

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

Pilni Namai*Linksmybės Tananevicz Savings I
BANK
JONAS M. TA? \HEVtČIA, Sav.

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

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinįgus pa

liktus kitose bankose
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikonišką ir amerikoniš

kus ant ruską, teippat ir pinįgus visą ’ritą viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir- 

parduoda šifkortes ant visą liniją,
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 |- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metą sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargu reikalą vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

pagerinimai^. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes 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 Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina gartas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite katalioįus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
Į 3249-S3 So. Morgan St, CHICAGO, ILL.“
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Ant randos 4 ruimų flataa. Atsi
šaukite į Tananevicz Savings Banką, 
3249 So. Morgan gat.

E. —-
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E — 1163

E — 1164
E — 1165
E — 1166
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"SAULE

ašE — 1170 Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.

E — 1245 Batų Cistytpjas.
Butų Darželis.

E — 1246 C ' ' ‘ '

J. Rushkas
5 Bradys 

PORT
J. P. Sabel

28 Murdock st., 
YOUNGSTOWN,

J. Sakalauskas
8406 Pulaski Ave., N. E.

CLEVELAND, OHIO.
P. A. šūkis

2120 St. Clair ave., 
CLEVELAND, OHIO.

F. Milečka
Box 659

DONORA, PA.
F. Gaižauskas

E. VANDERGRIFT
V. W. Ambroze

178

M-KART OBELINIS LAI^^TIS

Phone Drorer

4,158 LAIVAI ĮPLAUKĖ 
CHICAGO UPĖN ŠIAIS 

METAIS.
1915 metais, sulyg muitų 

viršininko pranešimo, Chi
cago upėn įplaukė 4,158 vi
sokie laivai su prekėmis.

INTARIA POLICIANTĄ.
Lawrence Barzick, 441 

Vernon ave., East Chicago, 
vakar policijai pranešė, kad 
vienas policiantas užperei- 
tą naktį iš jo paėmęs $1.00. 
Jis nežinąs, kaip polician
tas vadinasi, bet galis ji pa
žinti, jei pamatytu. Jam vi
si policiantai bus perstaty
ti.

DAR VIENAS POLICI 
ANTAS NUŠAUTAS.
Anądien vienas nigeris 

pašovė policiantą John 
Ransford ir vakar šis Pro-

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie debesiuota ir 
čiau; rytoj turbūt bus 
žus oras, bet šalta.

Temperatūra vakar 
ščiausia 36, 
laipsniai.

Saulė teka 7:17 leidžiasi 
4:25.

Mėnulis teka 1,0:34 va
kare.

šal- 
gra-

aug- 
žemiausia 23

Kur galima gauti 
“Kataliką”

J. A. Ignotas 
46 S. 22nd st„ 

PITSBURGII,
T. P. Križanauskas 

102 E. Centre st., 
SHENANDOAH,

S. Kvietkus 
333 Wharton st., 

PHILADELPHIA,
Felix Mitkus 

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

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

NEW YORK, N.
Hoffman Adv. Agency 

77-79 — 2nd st., 
NEW YORK, N.

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

AMSTERDAM, N.
Jos. Dzikas

FOREST CITY, ]
John KaValinskas 

41 Mike st., 
Sebastopol

PITTSTON, :

GERIAUSIOS FARMOS
Pirkite pas mus farmas didžiau

sioje Lietuviu Fannerių Kolionijoje 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musų už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmų par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokių 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmų parduoti: iš
dirbtu, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžeme. Geriausia žemė 
del visokių javų, daržovių, sodų, pie
vų ir del ganyklų. Turime daug že
mės neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant 
išmokėjimų. Kiekvienas gali 
žemės pasiimti, ir dirbdamas 
išmokėti, įgydamas tokiu budu
šią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmų pagal sa
vo norą, ir už ką busite mums dė
kingi. Kviečiame visus miestų 
bininkus ir biznierius apsigyventi 
žiame ir sveikame krašte, kur 
pilna aplink vaikams mokyklų,
nyčių, geležinkelių ir gerų žvyruotų 
kelių, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musų ko
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musų farmų, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku farma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingais farmeriais. Ra
šykite tuoj, gausite Lietuvių Kolio- 
nijos mapą ir farmų katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštų.

-Tikras adresas:

Ferry st., 
NEWARK, N.

Sweteli
John st.,

HARRISON, N.
A. Leszczinskas
New York Ave., 

NEWARK, N. J.

A. KIEDIS & CO
REALESTATE 

Peoples Stated Bank Building 
Scottville, Michigan.

Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Huhgarų čigonų orkestras.
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

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

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

-A

“ Amerikos Lietuvis
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numeri pažiūrėti siunčiame už dyką.

M. FALTANAVICIA
15 Military St, Worcester, Nass

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KAŠTUOJI: - --------- —

AMERIKOJ z?(pusei matų $1.43
PJTROPfiT TRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliją U llvx UJ jQj jr gkoįįjoj 15 §o Prūsuose 15 m.

W. D. Boczkauskas & Go.
W South Iii lahanoy Pa

j»wtĮcgua»<

7800 ■

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

>>

ii

Ofisas Ir gyvenimo vieta Valandos:

i 3249 S. Morgan SI., Chicago.8 "“„XTS,»X.. ?
. -S- U..,---'.u

i

PO

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

