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Aplink 200,000 
krito mūšiuose

dieną vokiečiai tą miestą

Besarabijos fronte kaip Rusai, taip Austrai panešė 
didelius nuostolius

Caras savo armijoms įsake teutonų 
frontą būtinai sulaužyti

Vokiečiai atnaujinu ofensivp Francijoje; jie taippat 
bombardavę Nancy

Londonas, sausio 11. — 
Budapešto Pester Lloyd 
tvirtina, jogei per praėju
sias kelias dienas, kuomet 
rusai stojo ofensivan Besa
rabijos fronte, iš abieju pu
siu krito aplink 200,000 ka
reiviu. Ir pageidaujamas 
tikslas neatsiekta.

Berlynas, sausio 11. — 
Besarabijos fronte rusai 
stojo ofensivan ir pulkus 
paskui pulkus siunčia i bai
siausias skerdynes, kurios 
juk rusams neatneš pagei
daujamu pasekmių.

Tau frontai! / pasiusta 
daug pulku čerkesu. Paimti 
nelaisvėn rusu oficieriai pa
sakoja, jogei Rusijos ca

ras aplankęs Trambovla, 
Galicijoje, vakare prieš sto
jimą ofensivan ir karei
viams įkvėpęs daugiau drą
sos ir išlaikomybės.

Caras asmeniškai įsakęs 
savo armijoms žut-but per
laužti austrą frontą. Visu- 
pirmu įsakęs būtinai paim
ti kalvą vardu Fort Baltin. 
To įsakymo pasekmės bu
vo tokios, kad aplink 50,- 
000 rusą žuvo ir kalvos iš 
austru neatėmė, nes austrai 
ten turi įsitaisę puikias po
zicijas ir rusus kaip žolę 
dalgiu kirtę. Ištisi rusu 
pulkai ten sutirpo, kad tuo 
tarpu austrai panešė suly
ginamai visai mažus nuo
stolius.

Rusai naudojasi ne tik 
japonu išdirbta amunicija, 
bet ir japoną šautuvais.

Londonas, sausio 11. — 
Iš visą pusią pareina pa
tvirtinančios žinios, jogei 
rusai su austrais Besarabi
jos fronte praradę aplink 
200,000 kareivią užmuštais 
ir sužeistais. Tai buvęs 
kruviniausias šio karo me
tu mušis.

Iš Petrogrado apturima 
žinios, kad rusams visgi se
kasi su savo pradėtu ofen- 
sivu ir jie nemano ranką nu
leisti. Tuo labiau, kad ru
sai turi ikvaliai amunicijos 
visokio kalibro anuotoms.

Austrija savo keliu prieš 
rusus tlin frontan iš visą

I1/ 

pusią sutraukia karuome- 
nę.

Černovicai raudasi austrą 
rankose. Visas miestas pa
keistas viena ligonine sužei
stiems kareiviams.

Rusai turi ten užėmę ge
ras pozicijas ir vis taikosi 
miestą paimti.

VOKIEČIAI BRIAUJASI 
FRANCUOS GILUMON.

Berlynas, sausio 11.—Vo
kiečiu armijos pradėjo 
smarką ofensivą Champag
ne apskrityj. Apie tai va
kar pranešė vokiečiu karo 
ofisas pažymėdamas, jogei 
jau jie užėmę kelis šimtus 
jardą francuzą poziciją į 
šiaurvakarus nuo Massiges.

Tos pozicijos atsiranda 
arti Maison de Champagne. 
Vokiečiams ten tekę paim
ti 423 francuzus nelaisvius, 
tame skaitinyje 7 oficierius, 
5 kulkosvaidžius, 1 didelę 
ir 7 mažesnes bombą mė- 
tyklas.

Prancūzai paskui į tas 
prarastas savo pozicijas da
rė kontrataką iš rytu pu
sės, bet buvo atmušti.

Vokiečiu lakūnai atakavo 
priešakines talkininku sar
gybas Furnese..

Rytiniam fronte, anot vo
ki ečią oficialio pranešimo, 
rusą atakos palei Belestia- 
ny ir Volynijoj išblaškytos.

Prancūzai savo keliu pri
sipažįsta prie nuostoliu 
Champagne apskrityj, bet 
podraug pabrėžia, kad po to 
jie išnaujo pilnai atsigavę. 
Savo pozicijas buvo priver
sti užleisti vokiečiams, nes 
nebuvę galima išlaikyti pa
šėlusios vokiečiu sunkiąją 
anuotą ugnies, nukreiptos 
tiesiog į apkasus, ir ją nuo
dingąją dują.

Franctizai be to užleidę 
vokiečiams Alzase augštu- 
mas, gulinčias į šiaurius 
nuo Hirzstein.

VOKIEČIAI BOMBAR
DUOJA NANCY.

Paryžius, sausio 11. —
Čion atkeliavusieji iš Nan- 
cy, 
šio 
to,

gražiausio ir turtingiau- 
rytinėj Franci jo j mies- 
pasakoja, kad sausio 1

bombardavę. Vokiečiai nuo 
nuo to miesto randasi už 19 
mylią, bet tam tikslui pa
naudoję savo toli nešančias 
sunkias anuotas, taip kad 
šoviniais per 19 mylią Nan
cy pasiekę. Paleidę kelis 
šovinius ir tik .dviem mies
tan patekę. Po to miestas 
aptuštėjo. Išgabenta visi 
brangintini dailės daiktai. 
Gyventojai išdalies taipgi 
pasitraukę Francijos gilu
mom Q Nancy butą daug 
francuzą moterių su vai
kais pabėgėliu iš šiaurinės 
Francijos.

• ANGLIJOS NEPASISE- 
MAI MESOPOTAMIJOJ.

Berlynas^ sausio 11. — 
Iš Konstantinopolio apturi
ma žinios, kad Anglijos ar
mijoms Mesopotamijoj vi
sai nesiseka. Turkai ang
lus sumušę palei Kut-el-A- 
mara ir stengiasi juos iš vi
są pusią apsupti. Palei 
upę Tigris anglai susirėmi
me praradę 3,000 kareiviu.

Tečiau Londone tos visos 
žinios užginčijamos.

3 DARBININKAI ŽUVO.
Wilmington, Del., sausio 

11. — Dupoint Powder Co. 
dirbtuvė, Carney’s Point, 
N. J., nebuvo sudinamituo- 
ta, bet ekspliozija ištiko iš 
nežinomos priežasties. Ke
li intariami asmenis suareš
tuota. 3 darbininkai eks- 
pliozijoje žuvo.

DALIS DIRBTUVIŲ 
SUDEGĖ.

Amsterdam, sausio 11. — 
Dalis Kruppo dirbtuvių Es- 
suose, Vokietijoj, sudegė. 
Sudegusios modeliu ir teki
niu įstaigos.

Serbai badumi 
marinami.

Londonas, sausio 11. — 
Depešomis iš ‘ Bucharesto, 
Rumunijos sostinės, prane
šama apie Serbijos gyven
toju baisius kentėjimus, tą 
visą serbą, kurie pasiliko 
ant vietos užpląstant teuto
nams ir bulgarams. Visiems 
gyventojams grasia mirtis 
delei bado. Motėrįs su vai
kais kaip musios krinta de
lei neturėjimo net primiti- 
vio maisto, kaip tai duonos 
ir pieno.

Austrai, vokiečiai ir bul
garai konfiskuoja visokį 
užsilikusi maistą ir gabena 
šalin iš Serbijos. Pasiprie
šinusieji serbai be pasigai
lėjimo sušaudomi arba iš
kaldami. Be to teutonai su 
bulgarais serbą šeimynoms 
neleidžia iš vienos vietos ki
ton persikelti. Tiesiog tai 
daroma, kad visus serbus 
badumi išmarinti.

i

NAUJAS ANGLIJJOS 
AMBASADORIUS.

-----
Berlynas. sausio 11. — Iš 

Vienuos apturima žinia, 
kad Austrijos ambasado
rius į Suv. Valstijas ski
riamas buvęs Hungarijos 
politikinis lyderis, grafas 
Albert Apponyi.

BADUMI MIRĖ PALIK
DAMAS $1,700.

New York, sausio 11. — 
Vietos ligoninėj nuo užsi- 
senėjusio bądmiriavimo mi
rė Raymond Garcia, 92 me
tą. Jam įnirus pas jį at
rasta $700 pinigais ir $1,- 
000 vertės bondsą.

—Uartir i.i Mew York Evening Sun.

bus pakeltas i tokį vadovą, kaip 
gali ir būti. Išnaujo galės palikti

Bus indomu žinoti, ar pulkininkas ištikro 
jis perstatomas ant šio pie šinėlio. Bet 

republikoną
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S. V. SUBMARINŲ PRIE
PLAUKOJE GAISRAS.

New London, Conn., sau
sio 11. — Suv. Valstiją sub- 
rnariną preplaukoje, upėje 
Thames, kilo gaisras ir pa
darė $73,000 nuostolią. Ap
degė dokai, anglies supil
tu va i ir sandeliai. Torpedos 
nuo gaisro vos tik išgelbė
ta. Gaisro priežastis ne
žinoma.

ATEINANTĮ MĖNESĮ 
BUS KARŪNUOTAS.
Tokyo, sausio 11. — Ja

ponijos valdžia apturėjo o- 
ficialį pranešimą, kad Chi- 
nijos nuskirtas imperato
rius Yuan-Shi-Kai busiąs 
apkarūnuotas vasario pra
džioj š. m. Busianti labai 
didelė iškilmė.

Tuo tarpu revoliucija 
prieš Yuan-Shi-Kai visu 
smarkumu platinasi. Daug 
karuomenės pereina revo- 
liucionistą pusėn.

UOSTO DARBININKAI 
STRAIKUOJA.

Baltimore, Md.. sausio 11. 
— Vakar vietos uoste su
streikavo 4,000 darbininką. 
Reikalavimai ekonominiai. 
Darbdaviai, regis, veikiai 
turės išpildyti darbininką 
reikalavimus, kadangi 
streikas paraližuoja uoste 
judėjimą. z

DUONOS PERMAŽAI.
Roma, sausio 11. — Hun

garijos (Vengrijos) premie
res, grafas Tiša, kalbėda
mas parlamente -pažymėjo, 
jogei su duona Austrijoj- 
Vengrijoj yra blogai. Pri
sieis būtinai duonos porci
jas gyventojams susiaurin
ti.

Baisiausios darbi
ninkų riaušės.

(Nuo musą kores
pondento).

East Youngstown, Ohio, 
sausio 7. — Sheet and Tube 
Co. darbininkai sustreika
vo, reikalaudami didesnės 
mokesties už darbą. Kele
tą dieną pirmiau sustraika- 
vo darbininkai Youngs
town Republic Steel and 
Iron Co. Po keliu dieną 
šitie straikininkai sustabdė 
darbus Sheet and Tube 
kompanijos, taipgi ir m. 
Stnither, O.

Sausio 7 dieną po pietą 
taigi (pa ir ištiko didelė ne
laimė. Sheet and Tube 
kompanija apginklavo savo 
specialius policiantus, kurio 
į susirinkusius darbininkus 
neleisti streiklaužiu fabri
kai! pradėjo šaudyti. Po
liciantai ant tilto vieną 
streikininką net nušovė ir 
du sužeidė. Tuomet darbi
ninkai, nusitvėrę ginklus, 
puolėsi ant specialią poli- 
eiantu ir ją vieną ant vie
tos nušovė, o kitą sunkiai 
sužeidė.

Policiantai, negalėdami 
prieš darbininką minias at
silaikyti, ėmė bėgti ir su
bėgo dirbtuvėm Darbinin
kai juos vijosi net ligi dirb
tuvės durią. Iš ten, sugrįžę' 
prie dirbtuvės vartą, kero-, 
sinu apliejo ten stovinčias 
budeles del priėmimo darbi
ninką ir anas padegė. Nuo 
to užsidegė arčiau stovin
čios krautuvės.

Iš Youngstown pakviesta 
Gaisrininkai,. Jiems at
vykus darbininkai neleido, 
gaisro gesinti ir dar vieną 
gaisrininką pašovė. Kilus 
tokiam trukšmui, sukilo ant 
koją visi valkatos ir plėši
kai ir prasidėjo miesto.te- 
riojimas. Negesinamas gai
sras veikiai išsiplėtė. Išde
gė geriausioji miesto dalis: 
krautuvės, saliunai, vaisti
nė, bankas ir kitokios įstai
gos.

Nuostoliai baisiai dideli.
K. Vuoslis.

Kitas korespondentas, p. 
Pagirinis, antgalviu “Baisi 
revoliucija,” dar štai ką 
praneša:

“Čionai pastaromis die
nomis sustreikavo darbi
ninkai įstaigoje The Young
stown Sheet and Tube Co. 
Negalima pasakyti tikrai, 
kiek žmonią streikuoja. 
Bet rokuojama bus aplink 
10.000. Sausio 7 dieną su
kilę darbininkai sudegino 
visas krautuves ir įstaigas. 
Prie ugnies neprileido nei 
gaisrininką, nei policijos. 
Krautuvės plėšė ir degino. 
Buvo begalinis iš revolveriu 
šaudymas. Pats mačiau, 
kaip vienas žmogus, norė
jęs krautuvę apiplėšti, liko 
nušautas. Policija 
pasislėpus.

buvo

TEUTONŲ DARBAS.

Youngstown. Ohio, sausio 
11. — East Youngstown de- 
tektivai suėmė du austru, 
kurie esą prisipažinę prie 
darbininką streiko ir riau- 
šią sukėlimo. Abudu esą 
atkeliavę iš New York su 
tikslu kokiuo nors budu pa
kenkti amunicijos ir gink
lą išdirbimui. Juodu vadi
nasi: Dan Tleck ir John 
Brisky. Padavę adresą 
English Square, New York.

F< dorelis ir Mahoning 
apskričio autoritetai veda 
tardymus.

Milieiantai su deputy še
rifais jau suareštavo 400 
darbininką, dalyvavusiu 
riaušėse. Suareštuotieji ne
paleidžiami.

KOMPANIJA ATRAN
DAMA KALTA.

Youngstown, O., sausio 
11. — East Youngstown’e 
viskas aprimo, taip kad 
šiandie, ar rytoj iš miesto 
milicija bus prašalinta. O- 
hio valstijos prokuroras 
darbininkus išteisina už 
riaušes ir, katrie buvo su
imti, turbūt bus paliuosuo- 
ti, kadangi Amerikos~Dar- 
bo Federacijos generalis or
ganizatorius, advokatas T. 
J. Flynn, prokurorui intei- 
kė “statementą,” kuriam 
sakoma, kad kompanija 
Sheet and Tube buvo nu- 
samdžius mušeikas sukelti 
kruvinas riaušes. Tuo pasi
remiant kompanijos prezi
dentas Campbell šiandie 
šaukiamas prieš “grand ju- 
iy.”

Prokuroras dar ir tuo pa
teisina darbininkus, jogei 

juos suprovokavo kompani
jos nusamdytieji specialiai 
policiantai ir jie pirmi pra
dėjo šaudyti į darbininkus.

PROGRESISTŲ
SUVAŽIAVIMAS.

Chicagon iš New Yorko 
ir iš kitur atvyko daug pro- 
gresistą su savo lyderiais. 
Čion jie tarsis, ar progresis- 
tu partijai šiemet konven
ciją laikyti drauge su repu- 
blikoną partija, ar sky
rium. Regis, pulk. Roose
velt išnaujo bus nuskirtas 
kandidatu į prezidentus. 
Nekuriu spėjama, kad pro- 
gresistai sugrįšią republi- 
koną partijon ir bendrai 

veiksią prieš demokratus.
Taip gali ir būti.

Miestelio Zion City sek
tos viršininkas Voliva savo 
tikintiems praeitą sekma
dienį nupasakojo, jogei in- 
fluenzos-gripo tėvu esąs 
velnias. Kuomet šis “le
dėkas” norįs ant žmonių 
pasiusti bent kokias nelai
mes, tai jis vartojąs prieš 
juos nuodingąsias dujas, 
kaip tai gripą, maliariją, 
džiovą ir kitas. Išmintin
gai! Nėra kas ir sakyti.

1
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LENKŲ 
NUSISKUNDIMAI.

Prezidentas Wilson sulyg 
senato priimtos rezoliucijos 
pernai buvo išleidęs į Suv. 
Valstijų gyventojus prokle
maciją, nuskirdamas Nau
jų Metų dieną lenkų diena. 
Tą dieną visose Suv. Valsti
jose turėjo būti renkamos 
aukos nukentėjusiems del 
karo lenkams. Aukos turė
jo būti siunčiamos centralin 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
išdan.

BHr dabar pasirodo, kad 
tų aukų per Naujus Metus 
visai mažai suaukota. Ame
rikonai nei domos neatkrei
pę į prezidento Wil šono 
proklemaciją ir didžiuma 
angliškų laikraščių apie tai 
nebuvę nei paminėję.

Štai lenkų laikraštis 
‘ ‘ Kury er Bostonski ” tuo 
reikalu rašo:

“Kuomet pora dienų pir
miau prieš Naujus Metus 
musų “Kuryer’as” susine
šė per telefoną su Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dr-jos 
sekretore, p. O’Neil, ir pa
klausė, kas padalyta reikale 
kolektų Lenkijai sulyg pre
zidento Wilsono proklema- 
cijos minties, sekretorė at- 
sakė, kad jai net nieko nėra 

-■ žinoma apie prezidento Wil-
- šono proklemaciją ir prašė 
y tuojaus jai pasiųsti musų 
y laikraščio numerį, kuriame

padėta tos proklemacijos 
Z tekstas. Žinomas dalykas, 

tai padarėme tuojaus ir lig 
»■ šiai dienai lankiame pasek- 

mių. Šiandie (o tai buvo 
y po Naujų Metų. “Kat.” R.) 

per telefoną susinešėme su 
.7 Raudonojo Kryžiaus dr. ge- 

neralio sekretoriaus asis
tente, p. Milton, taippat su

- generaliu sekretorium, p. 
■■ Garlamb, ir tie mums ap-

reiškė, kad iki tol jokios au
kos iš niekur del Lenkijos 
neatėjo ir jiems apie tas 
aukas neteko net girdėti. 
Apie prezidento proklema
ciją žinojo, bet negirdėjo 
apie jokį platesnį tame rei
kale veikimą.”

Tai ko lietuviai to aki
vaizdoj gali laukti iš ame
rikonų, kurių didžiuma Lie
tuvos vardo net nėra girdė
ję?

sulaikyti 
spygliuotų 

talkinin-

auksu ir dinamitu, tatai jie 
esą šios šalies išdavikais.

Vokiečius gynė kongres- 
manąi Stafford ir Cooper iš 
Wisconsin ir Longworth iš 
Ohio. Kuomet jie Gardne- 
r’iui persuriai “užvažiavo,” 
šis ve kokiais žodžiais at
arto:

“Kol pradėsite kalbėti a- 
pie uždraudimą išvežti gin
klus ir amuniciją talkinin
kams, pirmiau tegu prezi
dentas pasirokuoja su vo
kiečiais už jų korsarinį 
veikimą ant jūrių, už žudy
mą amerikonų torpeduojant 
garlaivius. Veikiau turėsi
me balsuoti už uždraudimą 
pardavinėti pančius del po
licijos, negu už išvežimą iš 
čia ginklų ir amunicijos 
talkininkams. Moterįs pir
kinėją bukietus ir saldu
mynus piktadariams, gi 
mes norime taippat apdeng
ti juos. Ar norite lošti Bul
garijos rolę, kad išpasalų 
talkininkams pataikyti dur
klu į nugarą?”

Su tuomi tečiau tas klau
simas ir trukšmas dar ne
pasibaigė.

RIAUŠĖS 
YOUNGSTOWN’E.

Jei Suv. Valstijų federa
te valdžia ligšiolei aštriau 
neatsinešė į teutonų suokal
bininkus šioj šalyj, jei pasi- 
ganėdino tiktai susekti vi
sokių konspiracijų kaltiniu 
kus ir iš Amerikos išsiųsti 
Dunibą, Boy-Edą ir von Pa- 
peną, tai paskutinės riaušės 
E. Youngstown’e, Ohio, be 
abejonės, pagaliau valdžiai 
akis atidarys ir jinai pama
tys, kas šioj šalyj teutonų 
veikiama.

Nes iš Youngstown, Ohio, 
pareina žinios, kad East 
Y oungstown ’e darbininkų
straikas ir pagaliau kruvi
nos riaušės, tai teutonų 
kon spiTatorių produktą s.
Tai suokalbininkų darbas, 
kurie tuo budu nori tenaiti- 
nėse dirbtuvėse 
amunicijos ir 
vielų išdirbimą 
kams.

Teutonų provokatoriai 
sukiršino darbininkus, tai 
yra ėmėsi paskutinės pri
einamos jiems metodos, kad 
pagaliau žmogžudystėmis 
atgrasinti fabrikantus nuo 
dirbinio amunicijos.

Tam tikslui, žinoma, pir
miausia prisiėjo streikinin
kus ir govėdą nugirdyti, 
kad atsiekti sau pageidau
jamą tikslą.

Policija, žinomas daly
kas, nesigailėjo sukilusių 
darbininkų, kuriems protą 
aptemdė teutonų agentai. 
Ėmė šaudyti į minias ir be 
jokio reikalo pasiliejo dar
bininkų kraujas. Keli jų 
užmušta, keli desėtkai su
žeista, miesto dalis paversta 
į griuvėsius.

Ką gi už tai galima kal
tinti ?

Ar ne tuos, kurie šioj ša
lyj liuosai vaikščioja ir va
žinėjas, kurie persistato 
svetimų valstybių atstovais 
ir kurie panašias orgijas iš
taiso sulyg iškalno išgalvo
tų pienų?

Ką į tai pasakys šios ša
lies valdžia. /Ar po senovei 
konspiratoriai bus glosto
mi ir nepaliečiami?

TRUKŠMAS 
KONGRESE.

Kuomet Suv. Valstijų se
natas karštai debatavo apie 
prezidento Wilsono politi
ką, kongrese per kelias die
nas buvo ramu ir gražu. 
Bet aną penktadienį paga
liau. trukšmas kilo. Kon- 
gresmanas P. Gardner iš 
Massachusetts užsiminė a- 
pie ginklų ir amunicijos iš 
Amerikos išvežimą talki
ninkams. P. Gardner y- 
ra priešingas uždrausti iš
vežimą, nes uždraudimas 
butų nepatriotinis darbas, 
dirbamas Vokietijos pelnui. 
Į tai sukilo visi kiti, vokie
čių pusę palaikanti, kon- 
gresmanai.

Ga’rdner tiesiog apreiškė,

„i■

Homstead, Pa. Gruodž. 
28 dieną pereitų metų L. 
Vyčių 11 kuopa surengė pa
silinksminimo vakarą. Vy
čiai stengėsi vakarą paren
gti kuopuikiaus, tuo tikslu 
išmoko dainų ir deklema- 
cijų.

Apie 9 vai. pasirodė sce
noje vyčių choras ir sudai
navo apie 4 dainas: “Per 
girią, girelę, “Tekėjo sau
lelė,” “Kad aš jojau” ir 
Vyčių himną. Visos pui
kiai išėjo. Eilės taippat 
gerai išėjo.

Tik labai nemaloni} įspu- 
susirinkusiųjų, 
kalbėdami ir 

Negerai el-

<un. A. Maliauskis. Į pra
kalbas susirinko nemažai 
žmonių. Kalbėtojas vaiz
džiai nupiešė karo baiseny
bes, musų brolių nelaimin
gą likimą, nes visa tai pats 
savo akimis yra matęs.

Čia darbai eina gerai, kas 
tik nori gali gauti darbo.

Parapijonas.

Cleveland, Ohio. — Per 
Kalėdas pas p. Juozų Ze- 
nevičių buvo privatinis sve
telių susirinkimas, kur su
rinkta $8.69 aukų nukentė- 
jusiems del karo lietuviams. 
Aukos inteikta vietos Tari
as Fondo skyriaus pirmi
ninkui.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Shenandoah, Pa. — In
dian Ridge kasyklose už
muštas Silvestras Ambra- 
zas, 34 metų. Liko našlė 
su pora vaikelių. Velionis 
nesenai atkeliavęs iš Angli
jos.

APIE P-NĄ GABRĮ 
NĖRA ŽINIŲ.

“Laisvė” praneša, jogei 
jinai per Los Angeles, Cal., 
gavusi pranešimą, kad Ja
ponijos garlaiviu i San 
Francisco pribuvusi rašyto
ja Žemaitė ir advokatas A. 
Bulota. Apie-, tai praneša 
nekoks p. J. Adams.

Tečiau ir pati “Laisvė” 
tam pranešimui dar neti
kinti ir laukianti jo patvir
tinimo.

Gi apie p. Gabrį nieko ne
girdėti. Sulyg p. M. Yčo 
pranešimų, p. J Gabrys A- 
merikoje turėjo būti pirmo
mis pereito gruodžio dieno
mis. Bet neatvyko.

Argi tie atsakyti jam 
$800 galėjo jį sulaikyti?

pa- 
del

dr-

dį darė iš 
tai garsiai 
juokdamiesi, 
giasi ir tos motinos, kurios
paleidžia vaikus po salę, 
jie kliudo kitiems atidžiai 
scenos daboti.

Pasibaigus programai 
prasidėjo šokiai. Tarpuose 
buvo ir tautinių šokių: 
klumpakojis, suktinis ir ki
ti. Lietuviškus šokius visi 
myli, net seniai ir mamos 
eina sukties.

Pelno nuo vakaro atliko 
$33.00, iš kurių $11.00 
skirta 11 ukentė jusiems 
karo Lietuvoje.

Girdėti, kad ir kitos
jos žada rengti pasilinksmi
nimų vakarus: butų malo
nu, kad taippat neužmirš
tų vargingos Lietuvos ir 
nuo likusiojo pelno atskir
tų šiek-tielę nukentėjusių 
labui. Vietiniai lietuviai 
šelpimu neatsiliko nuo ki
tų kolionijų, o kaikurias 
net toli pralenkė. Per Ka
lėdų šventes' vietinis klebo
nas per pamokslą bažnyčio
je ragino, kad nenuilstume 
duosnume ir pradėtą darbą, 
kas link 
mik. del 
varytume 
trumpas
daug suaukota drabužių ir 
avalinės. A. V—nas.

drabužių rinkimo 
karo lietuviams, 
toliau. Nors dar 
laikas, bet jau

Hazleton, Pa. — Mykolo 
Senkaus dvieju metu duk
relė Irena mirė nuo apdegi- 
mo bežaizdama brėžukais.

Mt. Carmel, Pa. — Scott 
kasykloje užmuštas Myko
las Grepas, 51 metų am
žiaus. Liko dideliam nu
liūdime našlė su 7 vaikais.

Pittsburg, Pa. — Nesenai 
buvo patvinus upė Ohio, bet 
greitai vanduo atslūgo ir jo
kių nelaimių iš to nebuvo.

Athol, Mass. — Vietos šv. 
Kazimiero blaivininkai gr. 
27 d. buvo surengę prakal
bas. Kalbėjo kun. Meš
kauskas. Daugiausiai kal
bėjo apie darbininkų judė
jimą.

Juozas Montvila, karo pa
bėgėlis, iš Minsko gub. ra
šo savo broliui Vincui į 
Chester, W. Va.

“...Pranešu, kad aš dar 
gyvas ir sveikas, tik labai 
blogas mano gyvenimas. A- 
pie' jį šį-tą pranešu.

Gyvenu Minsko gub. ir 
pranešu, kad dar tik šian
dien gavau ineiti į kamba
rį, o daugiau kaip keturis 
mėnesius prisiėjo gyventi 
po miškus ir laukus. Čia 
randasi daug lietuvių pa
bėgėlių nuo tų pr...tų “prū
sų”... Oi, brolyti, sunku 
butų visas musų vargas ap
rašyti, kaip mes, lietuviai, 
čia vargą kenčiame, basi, 
nuplyšę, alkani, tarp sveti-' 
mų žmonių. Darbo niekur 
negalima gauti, o tokis 
brangumas! Juodos duonos 
svaras kainuoja 16 kap., 
baltos — 26 kap., druskos 
svaras — 35 kap. ir t.t. O 
pinigų pas lietuvius nėra.

Aš tau daug laiškų para
šiau, bet nežinau, ar tu ga
vai, ar ne. Negaunu jokių 
žinių apie motiną ir kitus 
gimines. Nežinau, ar ilgai 
čia galėsiu gyventi... audra 
nelabai toli ir anuotų dun
dėjimas nuolat skamba, tai 
gal neužilgo reikia nešinties 
toliau į Rusijos gilumą, nes 
prusai, kaip tik pagauna 
jaunus vyrus, tai ima su sa
vimi ir stato į savo karuo- 
menę. Užtad ir aš apleidau 
savo tėviškę. Oi, brolyti, 
baisios nelaimės ir vargai 
patiko musų kraštą!”

Extra
Parsiduoda automobilių 

Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvų 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis į
Tananevicz Savings Bank, 

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Rusijos studentija v a r-

“Russk. Viedomosti” iš 
Odessos praneša apie dide
lį tenaitinių studentų var
gą iš priežasties nepapras
to užplaukimo studentų iš 
kitų vietų.

Daug studentų atsidūrė 
badavimo padėjime. Bet 
ne vien tik Odessos studen
tai vargsta ir badauja, bet 
vargingo likimo susilaukė 
ir. kitų miestų studentija. 
Varšavos universiteto stu
dentai, užimant vokiečiams 
Varšavą, išsklijo po visus 
valstybės kampus ir tūla 
dalis rado darbo Rostove 
ant Dono, prieplaukoje pra
sto darbininko charakteryj.

Yra žinoma, kad daug 
Rusijos aušgtųjų mokyklų 
studentų ir normaliais lai
kais neša didelį skurdą, y- 
patingąi lietuvių moksleivi
ja nuolat buvo ^pverktina- 
me padėjime iš materijalio 
atžvilgio. Toks dalykų sto
vis skaudžiai atsiliepdavo 

į visuomenę, nes talentin- 
gesni musų vyrai, per ne
prielankias aplinkybes ir 
sunkias kliųtis, eidami prie

CHORO PAVAIŠI
NIMAS.

So. Chicago. Ill. Sausio 
dieną p. Dr. Bl.Tabara šv. 
Juozapo par. chorui suren
gė puiku pokylį. Choristai 
pas Dr. B. Tabarą buvo la
bai gražiai priimti ir pa
vaišinti. Laike pokylio cho
ras padainavo gražiai pri
taikintų dainų, o Dr. Tabara 
paskambino pianu, s Reikia 
pastebėti, kad ir Dr. B. Ta
bara priguli prie minėto 
choro, ligai ir smagiai pa
silinksminę choristai, 
kingų jausmų kupini, išsi
skirstė. Tėv. mylėtojas.

PRAKALBA; DARBAI.
E. Chicago. Ind. Gruodž, 

29 dieną per. metų buvo ap
silankęs su prakalba Dr.

tikslo, išeikvodavo pajėgas 
ir gražiausiame savo pražy
do jime skircavosi su šiuo 
pasauliu.

Šiuo metu daug įnikęs ne 
tik moksleivija, bet ir vi
suomenė. Moksleivija su
skurs ir fiziškai ir mora
liai, o visuomenė, vieton in
teligentijos . srityje 
pliusą, gaus minusą.

gauti
Br.

įWS>

Athol, Mass. — Gruodžio 
19 d. p. P. Buževičiaus rū
bų dirbtuvėj buvo kilęs gai
sras iš nežinomos priežas
ties. Gaisras greitai užge
sinta, bet nuostoliai visgi 
ne maži padaryta.

RED. ATSAKYMAI.
Daytoniečiui. Tokios rų- 

šies prakalbos neužsitar
nauja domos, užtad ir jūsų 
korespondenciją negailes
tingai padėjime. Kas rim
tesnio veikiama pas jus?

11. — 
7,000,- 
Vokie-

se-

NETEKO 7,000.000 
KAREIVIŲ.

Londonas, sausio 
Lišgiol kare suvirs 
000 kareivių neteko
tija, Austrija, Turkija ir 
Bulgarija užmuštais, sužeis
tais ir paimtais nelaisvėn, 
kaip aprokuoja Nouvelle 
Gazette Zuriche.

Tie dideli nuostoliai 
kančiai persistato:

Vokietija: Neteko, abel- 
nai imant, 3,700,000 karei
vių; tame skaitliu j e užmuš
tų arba kovai visai netin
kančių 99,000.

Austrija: Abęlni nuosto
liai išneša 3,100,000 karei
vių; tame skaitliu j e užmuš
tų arba karau netinkančių 
840,000.

Turkija: Neteko abelnai 
400,000 , kareivių; tame 
skaitliuje užmuštų arba ka
rui netinkančių 90,000.

Bulgarija: Neteko 200,- 
000 kareivių; tame skaitliu
je netinkančių kareiviauti 
arba užmuštų 60,000.

Šventa teisybė.
Jei Saliamonas senatvėje 

norėjo išsimokinti gyvulių 
kalbos, tai nieko daug ta
me nuostabaus. Turint 
tūkstančius pačių, nereikia 
nei Saliamonu būti, kad ne
apkęsti žmonių kalbos.

Girtuoklio džiaugsmas.
— Kaip esu laimingas, 

kad seniau daug gerdavau...
— Bijok Dievo, ką kalbi?
— Ugi daktaras man įsa

kė dabar gerti nedaugiau 
pusės to, kiek seniau išger
davau,. Kiek gi galėčiau 
dabar gerti, jaigu anksčiau 
bučiau mažiau gėręs.

Gudrus vaikas.
Močiutė klausia

Pranuko:
— Pramik, kas tave su

tvėrė ?
Pranukas atmatavo nuo 

žemės apie porą sprindžių 
ir toje augštumoje patiesęs 
delną laikydamas sako:

— Tokį, tai Viešpats Die
vas sutvėrė, o daugiau, 
aš pats priaugau.

mažo

tai

Prastas interesas.
Advokatas, sutikęs 

klientą, kurį pirm metų lai
mingai iškreipė 
lo, sako:

— Girdėjau, 
dabar pastojai 
žmogumi?

— Taip, bet

seną

iš krimina-

kad tamsta 
pavyzdingu

nei aš, nei 
ponas nieko iš to neturime.

Kariauninkas.
— Reikia jums žinoti, 

kad mūšio lauke aš visuo
met stovėdavau vietose, kur 
daugiausia kulkų.

— O kur jau taip?
— Prie vežimų su amu

nicija.

Parsiduoda pigiai fanuos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į- 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
lengvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bąnk, 

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

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Randos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvok'n 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 pigiai naujas 

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

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne- 

, ša randos į metus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvi; 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 aut 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 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich.
Real Estate Mgr.
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Tad pradėkime 
tikra krikščio
niška darbą.

(Pabaiga).
Blogas pasekmes tojo 

musų apsileidimo mes šian
die jau apčiuopiame ir 
nėra ko daugiau aimanuo
ti. Aimanavimais mes nie
ko gero neįgysime. Tad 
trumpai statykime klausi
mą — kaip pagerinti musų 
parapij ines mokyklas ?

Atsakymas, — Visupir- 
ma reikia išrinkti komisi
ją iš 5 ar 7 asmenų, kuri 
butų Federacijos • įgaliota, 
kada tik nori ir kur tik no
ri po visą Ameriką netikė
tai lankytų par. mokyklas 
ir padarytų reviziją. Tą re
viziją galėtų daryti vienas, 
du ar trįs komisijos nariai, 
įgalioti raštu visos komisi
jos. Pirm, negu mokyklų 
komisija turėtų teisę įženg
ti mokyklos kambarin, pri
valėtu gauti iš vietinio vys- 
kupo ar antvyskupio leidi
mą. Gavus leidimą, pasiim
ti artimiausios viešos mo
kyklos augštesnių skyrių 
mokytoją ir su jo pagelba 
iškvoš vaikučius. Po to 
parašyti raportą ir vieną 
kopiją to raporto pasiųsti 
vyskupui ar antvyskupiui, 
o kita pasilieka Federaci
jos mokyklų komisijos ran
kose, kaipo rekordas.

Antraip. Prie kiekvie
nos Liet. par. mokyklos tu
ri būti tam tikra apšvietus 
komisija, susidedanti iš 5 
ar daugiau apšviestų ir pa
ginė jusiu mokslus asmenų, 
kurios (komisijos) butų pa
reiga aprūpinti mokslinis ir 
medžiaginis mokyklos sto
vis. Žinoma, pirmininku 
tokios komisijos butų vie
tinis klebonas. Apšvietus 
komisija privalėtų atkreipti 
domų į mokinimą bei auk
lėjimą ne tik vaikų, bet ir 
suaugusių, kurie senoje tė
vynėje neturėjo progos iš
mokti skaityti ir rašyti.

Niekas negali pasakyti, 
kad tai yra negalimas daik
tas įkūnyti panašios apšvie
tus komisijos prie kiekvie
nos parapijos.

Na, mielas skaitytojau, 
bešališkai apsvarstyk ir nu
rodyk, kur gi čia besąžinin- 
gai ir neteisingai parašytas 
referatas, kad jo taip bijota 
gvildenti laike kongreso.

Šiądien — kada iš negali
mo — liko galima! šiandie, 
pasidėkojant seserei Tarsi- 
lai — perdėtinei švento 
Jurgio parapijos mokyklos, 
kuri su visu atsidavimu 
ir pasišventimu darbavosi 
mokyklos stovio pagerini
me — įvyko stebuklai — 
minėtoji mokykla liko įre
gistruota!

Mes turime dešimts pa
rapijų mokyklų tik vieno
je Chicagoje, o visoje Ame
rikoje jų bus apie 30, o tik 
dvi liet. par. mokyklos už
registruotos šv. Jurgio pal? 
lapijos mokykla ir ger
biamojo kun. P. Saurusai- 
čio — Waterbury, Coim.

Vienoje Chicagoje lankosi 
apie 3,000 mokinių, o viso
je Amerikoje liet. par. mo
kyklas lanko apie desėtkas 
tuk-dam-iii mokiniu ir be-

gaišina. Tai kas iš musu 
didesnis prasikaltėlis, ar 
tas, kuris nurodo klaidas ir 
mėgina jas pataisyti, ar tie, 
kurie yra parapijų maiti
nami ir užlaikomi, kad jas 
aprūpintų ne tik dvasiškai, 
bet ir apšvietoje keltų, o 
tų pareigų nelabai paiso?

Tad ar ne laikas mums 
visiems katalikams apie tai' 
giliaus ir daugiaus pagalvo
ti. jog nevienas tėvas ar 
motina, kurie tiek daug iš 
savo vaiko pasitikėjo, leido 
į parap. liet, mokyklą, kur, 
manė, jog sūnelis ar dukre
lė prasilavins, pramoks ir 
ant senatvės bus palengvi
nimu ir suraminimu, o šian
die ne tik to negali sulauk
ti, bet dar turi šelpti ir ne
retai perveria tėvų širdį di
džiausias skausmas, paeinąs 
iš jų pasielgimo. Negana, 
kad jie nepajėgia savęs pri
derančiai užlaikyti, bet dar 
didis nuošimtis iš jų pri
puola į nepageidaujamus 
piliečius.

Dr A. L. Graičunas. •

IŠ

su
ku? 

bus- 
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MAJORAS SUGRĮŽO 
WASHINGTONO.

Majoras Thompson 
grižo iš Washington©, 
važinėjo naujo krasos 
to reikalais. Federal©
džia nori Chicagoj pastaty-l 
ti dar vieną didelį krasail 
bustą ir tam tikslui koįi-l 
gresas jau paskyręs aplinkl 
porą milijonų doleriu. Te-I 
čiau geram ir puošniam bus-l 
tui reikia daugiau pinigų.l 
Gi chicagiečiai ir nori pasl 
save turėti puošnu bustą. !

Tuo tikslu Washingtonan | 
buvo nukeliavęs majoras. 
Ten... ji.s aplankęs, generalį ' 
postmeisterį ir šitam per- 
statęs visą dalyką. Kaip l 
majoras tvirtina, pastmeis- 
teris prižadėjęs tuo reikalu 
kongrese pasidarbuoti. Te- 
čiau tikrai visgi nežinoma, 
ar iš to bus kokie vaisiai, 
ar ne.

Engei woodo ligonėj va
kar mirė Juozas Viskontas, 
1450 So. Union avė. Jis bu
vo sužeistas International 
Car Co. įstaigose. Laidotu
vėmis užsiima grabininkas 
P. Mažeika.

SUV. AMBASADORIUS 
JAU BELGIJOJE.

Haaga, sausio 11. — S. 
V. ambasadorius Whitlock 
jau pribuvo į Belgiją ir nu
lydėtas į Bruselį.

Parsiduoda: — groserio arba buče- 
rio vežimas, beveik naujas, geroje 
tvarkoje, pigiai; gera proga reika
laujančiam vežimo. Kreipties adresu: 
3139 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Reikalaujama: — tris pardavėjai 
Įvairiems departamentams, gera alga, 
nuolatinė vieta; kreipties susyk prie 
manadžeriaus.

KLEIN BROS.,
ŽOtli ir Canalport avė., Chicago, Ill.

B. PAPLAUSKAS
10736 Edlbrook Avė. 

Roseland, Ill.
Yra muši? agentu hoselande, Ken

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

AIiD. “Kat.” Administracija.

A \\'

P. Lorillard Co., Inc.. New York City.—Ėst. 1760.

i:

Brilliant Diamond 
Ring (Tiffany) 

setting, in case, 
34/100 kt. 

7SM coupons.

Beaded Bag, 5%" 
long, background 
of white crystal 
beads, interwoven 
with gold, steel, 
green, rose, ruby 
and purple crys
tal bead fringe at 
bottom, gilt frame 

and chain. 
250 coupons.

Picnic Set, comprised of 
knife, fork and spoon, 
and fitted -with a pen 
blade and corkscrew. ’ 

30, coupons.

CIGARETTES
CORK TIP

10 for 5c.
Parduoda visi krautuvninkai

Kodėl nerukyt geriausius
Geriausi iš visų kitų

Gryni, Skani 
užganėdinanti

Kiti išimtinai juos ruko,
“Stebėtinai Geri”

T

Piniginis Kuponas Kiekvienam Baksiuky. 
TAUPYK JUOS. 

Naudingos ir brangios Dovanos už

Nebo kuponus ir baksiukų viršukus
Nebo baksiuko viršukai verti kie= 
vienas pusę cento pinigais arba gauk 
už juos puikią dovaną.

Reikalaukit dovanų Katalogo.

NEBO DEPARTMENT
SS First Street, Jersey City N. J*'

"4 \

Lady’s Open- 
Face Watch;

7-jewel move
ment; gold 

dial; in 20-year 
gold-filled 

guaranteed 
case, with 

genuine cut 
diamond in 

back of case. 
1400 coupons.

S. P. TANANEVIČIUS, 
Naujas Tananevicz Publishing Company Prezidentas.

TANANEVICZ PUB. CO. MET. SUSIRINKIMAS.

Tananevicz Publishing Company laikytame meti
niame šėrininkų susirinkime iš praeitų mel u prezidento, 
p. J. M. Tanancvičiaus, atskaitos paaiškėjo, kad Kor
poracijos stovis yra labai geras ir kad Korporačija 
žymiai užaugo. Šiame susirinkime rinkta valdyba šiems 
metams. Dabartinė valdyba susideda sekančiai:

S. P. Tanancvičius—Prezidentas ir taipgi Vedėjas.
M. J. Tananevičius—Pirmas Vice-Prezidentas.

J. Tananevičius—Antras Vice-Prezidnetas.
A. Chmieliauskas—Sekretorius ir Assistant 

General Manager.
M. Tananevičius—Iždininkas.

Z.
J.

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

Petras Bridikis, 
13249 So. Morgan str., 
Chicago, Ill. Tel. Yards6870

Ant pardavimo Ladies and Gents 
Tailoring lietuvių ir svetimtaučių ap- 
gyventoj vietoj, 
lietuvio, 
tęs šiuo

3616 S.

Vieta labai gera del 
Su informacijomis kreipki- 

adresu:
P. LIESIS,

Halsted st., Chicago, Ill.

Telephone Yards 6688

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

MAS IUBLKAS, savisinKas 
321*2-54 S. Morgan St.

CHICAGO. ILL.

Dr.G. M. Glaser
Gyvenimai ir Ofisai

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Mpeclalistai ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

ir nuo 8 iki 8:30 vakare.
Nedėliotas vakarais ofisai uždarytai.

Telefonas Yards 8*7.

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokina Angliškos kalbos 

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
„ Knygvedystėa
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybos teisių
„ Abelnos Misterijos
„ Suv. Valst. Misterijos
„ Geografijos
„ Pilietystšs
„ Politiškos Ekonomijos

„Dailarašystšs 
Mokinimo Valandos;

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

3360 Emerald Ave., Chicago.

VAISTINĖJE-APTIEKO- 
JE DRUGŠTORYJ.

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

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

TAUTOS FONDAS
LIETUVOS VILTIS

Siųskite aukas Tautos Fondui, 
sušelpsite badaujančius ir ser-o 

gančius viengenčius ir prisidėsite 
prie išrupinimo LIETUVAI LAISVES.

-?
■

$

Lietuvių
^Parapijų |

Mokykloms

Buiii
11 1

Katalikas
3249 So. Morgan St., Chicago

Kaina 2Sc
TANANEVICZ PUBLISHING CO.

32 49 So. Morgan Street, Chicago, Ill.
i

ir

ML A. J. TANANEVICZE 
6YDYTOJAS lt CHIRWtftM 

ligas vyrų.: moterų ir vaUu, 
3249 S. Morton SL, Chicaųa, M

j.
Kitais valdybos nariais yra: M. Z. Kadzievskis 

Dr. A. J. Tananevičius.

Tėl. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47401 gatvės
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Headache Powder*.CHICAGO. :ll.
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LENTOS 
visokios rūšies del statymo namų tai 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and 
Embree Go.

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

Iš Chicago.
GUB. DUNNE SIŪLO RE
FORMAS RINKIMUOSE.

Reformos rinkimams mie
stui Chicago yra būtinai 
reikalingos. Čia perdaug 
yra registracijiniu dienų, 
perdaug kandidatų rinki
muose statoma ir perdaug 
pinigų tai visai procedūrai 
išleidžiama.

Tomis dienomis Chicagoj 
viešėjo Illinois valstijos gu
bernatorius Dunne. Jis čia 
išleido ir proklemaciją su
šaukdamas legislature spe- 
cialėn sesijom Legislatura 
susirinks šiandie.

Savo proklemacijoj apie 
legislatures sušaukimą gu
bernatorius prisiminė ir a- 
pie rinkimų reformas, už 
kurias kaikatros politiki- 
nės organizacijos jau senai 
agituoja.

Gubernatorius jau du 
kartu buvo prisiminęs apie 
rinkimų reformas. Pirmu 
kartu sušaukiant paprastą 
legislatures sesiją, antru 
kartu — sušaukiant specia- 
lę sesiją. Dabar taigi ir vėl 
apie tą pati prisiminė.

Rinkimų reikale guberna
torius pasiūlo dvi dieni re
gistracijai; kad prezidento 
priešrinkimus vasario 29 d., 
balandžio 11 d. perkelti į 
miesto rinkimų dieną, ty. 
i bal. 4 d., arba i miesto 
priešrinkimus vasrio 29 d., 
idant teisėjų rinkimus su
jungti su abelnais miesto 
rinkimais, bal. 4 d. Seniau 
sulyg Įstatymų teisėjų rin
kimai atsibūdavo birželio 
5 d.

tomis atmainomis vi
sos partijos ir srovės suti
ko, taip kad nebus didelių 
sunkenybių tai per legisla
tura pravesti. Tuo budu 
šiais metais miestui bus su
taupyta $500,000.

KITI GUBERNATO
RIAUS UŽMANYMAI. 
Gubernatorius Dunne sa

vo proklemacijoje nepasi- 
ganėdina rinkimų reformo
mis, bet dar legislature! pa
siūlo sekančius reikalus ap
svarstyti:

Kelių pagerinimui ap
skritys Cook pasinio išleisti 
bondsus už $2,000,000.

Pasiūlo atnaujinti šimt
metinių sukaktuvių Illinois 
valstijos komisiją,, taippat 
nuskirti komisiją, kuri tu
rėtų patikrinti pensijinius 
fondus, skiriamus valstijos 
tarnautojams.

Pasiūlo nuskirti daugiau 
pinigų atlyginimams už už
muštus epidemija sergan
čius galvijus, pinigų valsti- 
jinių darbo biurų užlaiky
mui, specialės sesijos išlai
doms ir kt.

gių, kurie pereitą penkta
dienį nutraukė nuo jos dvie
jų metų amžiaus sūnaus, 
miegojusio lauke, prie krau
tuvės durių, vakare, skepe
tą. Vaikas miegojo apie 
10 vai. vakare savo vežimė
lyje prie pat Kenučio krau
tuvės, ant šaligatvio. Vai
kas yra pripratęs miegoti' 
lauke, nors ir žiemos laikas, 
ir tą vakarą, kaip papras
tai, jisai buvo apklotas rau
dona, vilnone ,namie dirbta 
skepeta. Tuojaus po 10 v. 
inėjęs į krautuvę žmogus 
nusistebėjo, kaip tai tokia
me šaltyje gali mažas kū
dikis lauke miegoti. Jam 
buvo atsakyta, kad vaikas 
yra gerai užklotas. Daly
kas tuojaus išsiaiškino. Kas 
tai buvo skepetą nutraukęs 
nuo kūdikio ir nusinešęs. 
Ponia Kenutienė yra pa- 
samdžius detektivą, kad su
ieškotų vagį. Jinai siūlo 
dovaną už skepetos suieš
kojimą. Jaigu skepeta bū
dų sugrąžinta, jinai prižada 
sugrąžintojui neuždavinėti 
jokių klausimų.

“BIRUTĖ” IR “BIRU
TĖS” AUKA NUKEN- 

TĖJUSIEMS.
Dailės ir muzikos dr-ja 

“Birutė” praeitą šeštadieni 
laikytame savo susirinkime 
paaukojo $25.00 naudai nu
kentėjusių nuo karo. Au
ka kol kas yra paskirta, tė
čiai! dar neišsiųsta. Toliau 
“Birutė” nutars, kaip ir 
per kur siųsti nukentėju
sioms paskirtąją auką.

Pernai “Birutė” turėjo 
suvirs $80.00 skolos. Šia
me susirinkime visos sko
los apmokėtos ir dar šiek- 
tiek pinigų pasiliko draugi
jos išde. “Birutė” gerai 
pelnė iš savo koncerto, ku
lisai buvo parengtas Kalė
dų antrą dieną, ir tas pel
nas pagelbėjo iškopti jai iš 
skolos.

Ateinantį penktadieni 
“Birutė” žada atkartoti tą 
patį koncertą Mark White 
Square svetainėje, kampas 
29 ir Halsted gatvių, už- 
dyką. Kiekvienas, norin

tis ineiti koncertai), turi pa
sirūpinti gauti iš parkučio 
vedėjos tikietą iškalno.

Vasario 6 dieną “Birutė”) 
rengia “Užburtą Kunigaik
šti” vš. Jurgio par. svetai
nėje. Apie vidurį Gavėnios 
žadama rengti tam laikui 
pritaikintą koncertą

AUKA NUKENTĖ- 
JUSIEMS.

Prie vakarykščių žinių 
apie TMD. 142 kuopos pa
rengtą vakarą galima pridė
ti, kad vakare padarytoje 
rinkliavoje aukų nukentė- 
jusiems del karo Lietuvo
je surinkta $28.00. Kuopa 
iš vakaro turės apie $40 
gryno pelno. Iš tų pinigų 
pusė eina naudai nukentė
jusių nuo karo Lietuvoje. 
Tokiu budu 142 kuopa šiuo- 
ini vienu žygiu suteikia $48 
auką nukentėjusiems.

Vakarėlis, kaip mums 
pranešama, nusisekė visais 
atžvilgiais, ir publika buvo 
užganėdinta.

PASKAITA.
Stanford Park’o salėje šį 

vakarą atsibus iliustruota 
paskaita temoje “Prieglau
da ir sveikata.” Paskaita 
indomi pasiklausymui.

Taika! Buk Ramu

Maža svarbos yra tame, 
kios tautybės ar tikybos jus e 
te — bile tiktai turite širdį, 
tina, kuri turi karo lauke vai 
žino tai. Moteris, kuris pašv 
čia savo vyrą, žino. Tr Die 
žino. Karas yra pekla.

Paveikslas
“Taika-Buk Ramus’ 

buvo dabartinio karo jkvėpt 
Jisai rodo apkasą verdančia 
baisiame mūšyje. Paveikslas 
do intemptą mūšį. Tolumoje 
degantis miestas. Staiga m 
nutįla. Kristus pasirodo ant 
vos. Kovotojai, pagarbos ap 
ti, sustoja ir persimainiusi 

veidais žiuri į savo Viešpatį, 
yra stebėtinas pavekslas. i 
suteikia milžinišką pamoką.

$2 Paveikslas už 2
kurių dalis yra skiriama šio 
saus karo našlėms ir našlaičia

Paveikslo reprodukcija yra 
daryta visose jo pastebėtin 
spalvose. Tai yra didelė 14x 
reprodukcija ant speciališkos 
x22 “plate” poperos.

Jus norėsite vieną iš šių 
veikslų patįs sau. Jus galite 
rėti keleto jųjų savo drauga 
Mes jųjų turime tiktai apru 
žinotą skaitlių. Mes ragina 
jus užsisakyti juos tuojaus. 25 
už vieną arba 5 už $1.00 — 
krasos apmokėjimu.

KATALIKO KNINGYNAS
3249 S. Morgan St. Chicago, I

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.

Imi- 
gele- 
igyti

DELEI ŪKIŲ LIETUVIŠKOS 
kolionijos Arkansas ir Louisia

na valstijose kreipties į 
gracijos Biurą Rock Island 
žinkelio. Yra daug progų
geros žemės už mažą kainą. Mes 
galime suteikti jums bešališkų 
teisingų žinių apie ūkininkavi
mą žemės plotuose, kuriuos mes 
teikiame. Rašykite savo kalboje 
prie L. M. Allen, Passenger Traf
fic Manager, Rock Island Lines, 
Room 718 La Salle Station, Chi
cago, Ill. (1)

Parsiduoda: — Krautuvė ir namai, 
107-ta gat., Roselande, lietuviu apgy
ventoje vietoje, biznis gerai išdirbtas. 
Pardavimo priežastis: savininkas ne
kalba lietuviškai ir išvažiuoja į ki
tur. Tas pats savininkas turi lotą 
ant 118 gat. ir Michigan avė, ir far- 
mą ant pardavimo. Kreipties adresu: 

Steponas Gustas,
11103 Michigan avė., Roseland, Ill.

Reikalingas bučeris, geras vyras ir

........ ' ■ ‘ ------- —

Jau.lįėjo iš spaudos kninga: “Tūkstantis naktų ir viena,” arabiškos 
historijok.Į Į trumpą, vienos savaitės, laiką, išsiuntėm daugybę šitų knin- 
gų į visas žalis Amerikos. Puikiai apdaryta audekliniais išmargintais vie
šais. ’Didumas kningos colių. Apie 150 paveikslų, 704 puslapių.

TIKTAI $2.25
(Mes užmokame nusiuntimo kaštus).

Mėgstantiems pasiskaitymą, mes pasiūlome šitą kningą. Skaitytojas 
čia ras tiek indomių dalykų, kad n e vieną rudens vakarą rymodamas ant 
kningos savo vcidentuve gyvens ypatingoje šalyje, tarp keistų žmonių, o 
dar stebuklingef dus matys jų papročius. Minėtos arabu sve
timtaučių tarpo labai išsiplatinusios ir labiausiai nugiz*« 
Reikalaukite 1 ’ Kataliko' ’ kningyne.

darbininkas, kuris kalba gerai lietu
viškai, angliškai ir lenkiškai. Atsi
šaukite tuojaus:

J. Petraševičia,
2901 So. Emerald avė., Chicago, Hl.

IEŠKO VAGIŲ.
Ponia Kenutienė, gyve

nanti prie 3238 So. Halsted 
gat., ieško to vagies ar va-

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie apsiniaukę ir lau
kiama sniego; rytoj gali bū
ti sniego ir šalčiau.

Temperatūra vakar augš- 
čiausia 45, žemiausia 21 
laipsnis.

Saulė teka 7.17, leidžiasi 
4:39.

Mėnulis leidžiasi 12:26 
nakčia.

LD. “KATALIKAS,” sausio 11, 1916.

Pilone Drover 7800 «

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

j Ofisas ir gyvenimo vieta Valandos:

? 3249 S. Morgan St., Chicago.8 »XT *

0U-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU į
ANT NEDĖLIOS

I lesina .tas utarnlita ir petnyoia.
PRENUMERATA KAŠTDCM: ——

'K11HOPOI f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- I 
Į u[joj įr Škotijoj5 š. Prusnose 15 m

Sf&iyk taojanas.-, ® gauss Fiesaą. Barnį iyk-vL

W. D. Boczkauskas & Go.
SlI-SŽt W. South illai . M«bano» G!f» Fa.

BANK
JONAS M. TACANEVIČIA, Sav.

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

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

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali- 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto ik? 1 vai. po pietų.
II- n n n
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