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Rusai visa linija . . . 
. . . mušami atgal. 
Vokiečiai veržiasi į Žemaitiją.

Mūšiai panemunių. 
40,000 rusų pateko nelaisvėn.
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Berlynas, vas. 16. — Vi
su ilgu frontu nuo Rumu
nijos parubežio iki Palan
gos rusai mušami atgal. Vi
sa ta mūšio linija rusai ne
atsilaiko niekur. Austro- 
vengrų-vokiečių armijos 
pradėjo abelną užpuolimo 
karą.

Rusai atsitraukė iki Tau
ragės. Tilžės kaizerio jėgos 
jau veržiasi i Žemaitiją.

Palei Mozurijos ežerus 
rusai visuose punktuose su
mušti ir priversti bėgti at
gal. Tai-gi dabar jau rusu 
nebelieka ant vokiečių že
mės visi suburbėjo atgal i 
Lietuvos ir Lenkijos gu
bernijas, o paskui juos ge
nasi vokiečiai.

Didžiausias rusų nepasise
kimas.

Vokiečiai skelbia, kad 
dabartinis rusų nepasiseki
mas rytinėj Prūsijoj yra 
didžiausias iš visų nepasi
sekimu. Didesnis, negu a- «- "O
ną kartą ties Tannenberg 
ir Allenstein. Dabar skait- 
liuojama, kad nelaisvėn ru
sų pakliuvo nemažiau, kaip 
40.000.

Mūšiai buvo ties Gumbi
ne, Jonannisburg, Lycku ir 
visur, vokiečiai ėmė viršų. 
Vokiečiai su didžiu smar
kumu vijosi paskui rusus. 
Dabar jau mūšiai praside
da ties Grajevo, arti Su
valkų ir kitose lietuvių že
mės vietose. Vokiečiai dun
da aplink Rusijos drutvietę 
Ossovec. Jei kaip, tai vokie
čiai iš šiaurės dums Varšu
vos link ir ims ją bombar
duoti iš rytų pusės.

Mūšiai prasideda panemu
nių.

Petrogradas, vas. 16. — 
Kadangi rusai greitai dū
mė atgal iš Prūsijos, tai be 
abejonės vokiečiai vijosi 
kuodidžiausia, nes bėgan
čiam priešui lengviausia už
drožti smūgis. Kuomet-gi 
rusai pasislėpė už drutvie- 
čių, tai jau kitas dalykas. 
Kad paimti ‘drutvietes rei
kia nuolatinio apšaudymo 
jų. Dabar tai jau panemu
nių prasideda įvairus kari
niai veikimai*

Rusijos oficialiame pra
nešime sakoma: “Ant lini
jos panemunių ir. pavisliu 
vas. 13 d. prasidėjo susirė
mimai veik tose pat vieto
se, kur buvo vakarykščiai.” 
Iš to jau aišku, Suvalkija 
virto karo lauku.

Vokiečių oficialiame pra
nešime sakoma: “Į šiaurę 
nuo Tilžės, rytinėj Prūsi
joj, priešas buvo išvytas 
iš Piktupėnų ir nuvytas 
Tauragės linkui. Ant abie
jų rubežiaus pusių ties e- 
žerais mūsiškiai vejasi bė
gančius rusus. Vokiečių ka
reiviai visur smarkiai va
rosi pirmyn.

Atskirus vokiečių būriai 
įsiveržė į Kolno distrrktą ir 
pasivarė už Lomžos”. 
Apleido Bukoviną.

Austrijos pranešimai skel
bia, kad rusai apleido Bu
koviną. Austrai jau įnėjo į 
Černovicą, Bukovinos sos
tinę. Rusai jau persikėlė 
per Pruto upę ir ritasi per 
rubežių į savo žemę.
Kaip buvo rusai išvyti iš 
M. Lietuvos.

Vokiečių laikraščio Vos- 
sische Zeitung korespon
dentas pirmą paduoda ap
rašymą, kaip rusai sutiko 
nepasistkimą M. Lietuvoj. 
Buvo taip:

Vokiečių karuomenės su
sirinko į šiaurės rytus nuo 
lusterburgo. Veikimai pra
sidėjo vas. 8 d. Iš sodžiaus 
Kussen, kurs guli už šešių 
mylių į vakarus nuo Pilkal
nio, kelios vokiečių kolonos 
žengė išpradžios rytuosna, 
paskui pietuosna. O viena 
kolona veikė Šešupės pa- 
krančiais. Po to ties Širvin
ta is pereita per rubežių ir 
užpulta ant Vilviškio. 
Raiteliai pasivarė dar to
liau į rytus ir sunaikino 
ties Vilviškiais geležinkelio 
tiltą ir rusai geležinkeliais 
negalėjo trauktis atgal. Ir 
vas. 10 d. tai čia buvo at
kirsta 10.000 rusų kareivių 
ir paimta nelaisvėn. Su sa
vim rusai turėjo 75 lauki
nes virtuves.

Palei geležinkelį į vaka
rus nuo Eitkūnų korespon
dentas matė dideles rusų 

i masas traukiantis atgal.
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Viršuje (3) parodoma garlaivis Adriatic, kurs išplau
kia iš New Yorko ir plaukia i Liverpool Anglijos uos
tą. Tasai garlaivis yra Anglijos White Star kompani
jos. Tarp 420 pasažierių yra (1) p-nia W. K. Vander
bilt, garsi Amerikos artistė (2) Mary Garden, tris Ja
ponijos laivyno oficieriai ir daug šiaip žymių asmenų. 
Ar išdrįs vokiečiai skandinti garlaivi su tokiais asme

nimis?

Korespondentas užtiko vie
ną sunaikintą rusų batare- 
ją, kurios visi artileristai ir 
arkliai buvo kritę. Per Eit
kūnų griuvėsius vokiečių 
kareiviai perėjo dainuoda
mi.

Tuomet lijo ir veikimas 
buvo labai apsunkintas. Vi
sokie vežimai ir transpor
tai grimzdo iki ašų drėgna
me sniege. Pro vizijos buvo 
nuimamos ir ant šlajų, nuo 
ūkininkų atimtų, buvo ga
benama • toliau. Paskui dri
bo minkštas sniegas ir kri
to tiesiog vokiečiams į vei
dus. Tas sutrukdė vokiečių 
varymąsi pirmyn.

Laikraštis Lokal Anzei- 
ger papildo tą pranešimą 
šitaip: Rusų 56 divizija, už
klupta netikėtai ties Pil
kalniu ir Širvintais, norėjo 
trauktis Stalpunėnų link. 
Bet jau buvo pervėlu. Vo
kiečiai jau buvo pasiekę 
Virbaliu. Tai tai divizija 
veik visai buvo sunaikin
ta.

Vokiečių raiteliai, kurie 
sunaikino Vilviškių tiltą, 
buvo užklupta rusų raite
lių, pribuvusių iš Kauno. 
Rusų raiteliams vadovavo 
gen. Leontovič. Rusai buvo 
atmušti.

Einant šitiems mūšiams 
ties Johanisburgu rusų 57 
divizija atkakliai ėmėsi, 
bet nelaisvėn pateko 5,000 
rusų, o kiti krito.

Iš viso rytinėj Prūsijoj 
vienuolika rusų divizijų li
ko pergalėta.

Kaizeris atšau
kia ambasa

dorių.
Londonas, vas. 16. — Iš 

Amsterdam atėjo žinia, jog 
kaizeris atšaukė iš Wa- 
sliintona ambasadorių gra
fą von Bernstorffą. Neži
nia ar tai laikinai šaukia
mas ar tiesiog nuo vietos 
prašalinama. Vokietijos 
valdžia labai nepatenkinta 
buvo ambasadorių dėlto, 
kad jisai neingijo vokie
čiams amerikonų prielan
kumo. Grafienė iš Vokieti
jos buvo beatvažiuojanti į 
Ameriką, bet Rotterdame 
apsistojo.

Vokietijos ambasada Wa
shingtone užginčijo buk 
grafas šaukiamas atgal. 
Angiai norėtų, kad amba
sadorius plauktų, nes tai
kintus paimti.

GILIAUSIAS SNIEGAS.

Turin, Italija, vas. 16. — 
Šiaurinėj Italijoj Piedmon- 
to apskrityj' tiek prisnigo, 
kiek nerodo jokie užrašai. 
Ypač prisnigo Alpų kalnuo
se. Ten sniegas palaidojo 
net telegrafo stulpus. O ten 
kur yra šv. Bernardo vie
nuolynas, ta|i sniego yra 25 
pėdų gilumo.

MAITĮS BELGUS.
Berlynas,'vas. 16. — Vo

kietijos valdžia nuspren- 
džius teikti belgams mais
tą. Pavasariop vokiečiai 
taip-gi pagelbės belgams 
apsėti laukus ir daržus. Su
teiks sėklų ir mašinų žemės 
apdirbimui.

KARALIUS SU ŠEIMY
NA BUVO PAVOJUJ.

Cettinje, Černogorija, 
vas. 16. — Černogorijos ka
ralius ir jo šeimyna buvo 
pavojuje.. Karalius gyvena 
Rieka sodžiuj ties Scutari 
ežeru. Netikėtai pasirodė 
du Austrijos aeroplanu su 
kulkosvaidžia is. Karalius, 
karalienė ir karalaitės žiurė
jo į aeroplanu per rūmų 
langus. Iš aeroplano pylėsi 
kulipkos ir kelios jų nukri
to ties rūmų langais.

VARIS PAVADINTA 
CUKRUM.

Kopenhagen, vas. 16. — 
Didelės sunkios skrynios 
buvo liuodojama į garlaivį 
Carmen. Ant skrvnių buvo 
parašyta “cukrus”. Tasai 
“cukrus” turėjo būti ga
benamas į Vokietiją. Bet 
Danijos valdininkai nužiū
rėjo ir pabandė atidaryti 
vieną skrynią. Ir kas-gi, cu
krus pavirto į varį. Visos 
skrynios su “cukrum” 
konfiskuota, kaip kontra
bandos dalykas.

PLENUOJA SUTEIKTI 
DARBUS.

South Bend, Ind. vas. 16. 
Pienuojama suteikti dar
bus 3.000 bedarbių. Keti
nama pradėti didžiulę van
dens nuovadą taisyti ir tam 
skiriama $200.000. Viena 
sena mokykla taipgi bus 
griaujama ir nauja stato
ma.

PRADĖS DARBUS.
St. Louis, Mo. vas. 16. — 

National Enameling and 
Stamping kompanija nuta
rė pradėti darbus, bet dar
bininkams bus mokama že
mesnės algos.

Graikija 
kivirčijasi 
su Turkija.

Atėnai, vas. 16. — Tur
kai įžeidė Konstantinopolyj 
vieną Graikijos laivyno o- 
ficierą. Turkija nepasiteisi
no del to. Kilo kivirčiai ir 
Graikija atšaukė savo am
basadorių. Tas veik lygina
si karo paskelbimui.

Hispanijoj 
bedarbė.

Sevilla, Hispanija, vas. 
16. — Visoj Hispanijoj dau
gybės yra bedarbių. Daro
ma demonstracijos, atsi
šaukiama į valdžią, kad 
duotų darbo. Kainos ant 
maistų brangsta. Žmonės 
sako, kad taip dedasi todėl, 
kad daug javų išgabena
ma.

DARBAI GERĖJA.

Gary, Ind. vas. 16. — Ge
ležies reikalavimai pasidi
dino ir dar viena krosnis už
kurta. Priimta 2.000 naujų 
darbininkų.

Trumpesnės Telegramos.
— Vienna, vas. 16.— Au

strijos valdžia pašaukė ar- 
mijon visus daktarus iki 50 
metų amžiaus. Daktarai 
tarnaus ligoninėse.

— Vienna, vas. 16. — Au
strijos valdžia uždraudė 
miežius vartoti selyklai.

— Roma, vas. 16. — Ita
lija iš Austrijos ir Vokieti
jos išgavo užtikrinimą, kad 
neužpuls Rumunijos.

— Petrogradas, vas. 16— 
Caras sugrįžo į Carskoje 
Selo po atsilankymo karo 
laukuose.

— Paryžius, vas. 16.— 
Karo ministerija paskelbė, 
kad atsarginiai, kurie yra 
vedę ir turi vaikų, bus ima
mi armijon vėliausia.

— Londonas, vas. 16 — 
Anglija padarė sutartį su 
Vokietija, kad paliuosuoti 
Anglijos nelaisvius Vokieti
joj tuos, kurie yrą virš 55 
metų amžiaus.

— Waukegan, Ill. vas. 16 
— Bevalgant prie stalo suti
ko staigią mirtį Hartley. 
Turbut širdies ligą turėjo.

Lietuviai
Argentinoje.

Didelioje Pietinės Ame
rikos valstijoje Argentino
je .randas išeivių-lietuvių. 
Sunku tikrai pasakyti, kiek 
toje šalyje gyvena lietu
vių, uos nieks nėra padaręs 
tikros statistikos. Kaip pa
tįs tenai gyvenantieji lietu
viai spėja, išeivių skaitlius 
gali siekti kelius tilksta li
čius. Argentinos lietuviai 
esą daugiausiai išeiviai iš 
Kauno gub. Daugiausiai 
lietuvių gyvena didžiausia
me Argentinos mieste Bue
nos Aires. Vienas lietmis, 
gyvenęs tenai 2 metu, pa
sakojo, kad Argentinos lie
tuviai dirbą daugiausiai 
ant viršaus: geležies, alaus 
ir kitokiuose fabrikuose. 
Viename tokiame alaus fa
brike dirbę 80 lietu viii. Dar
bas, — kaip paprastai fa
brikuose, o lietuviams-atei- 
viams dar labiaus pasitai
kąs sunkus ir prastas, už
darbiai nedidi: iki 84 pesų 
į dieną, o pragyvenimas 
brangus.

Kitame Argentinos mies
te, Montevideo, ir esą lietu
vių, bet daug mažiaus. Dar
bai ir uždarbiai maždaug 
tie patįs. Užtat čionai
apsigyvenę daug rusų, 
kurie turi įsteigę re
storanus, krautuves, arba 
kitokiais panašiais budais 
varo biznį—pelną. Turi net 
savo cerkvę. Lietuviai, bū
dami ar nerangesni už ki
tus, ar tingėdami galva pa- 
sidarbuot ir vien tikt fiziš- 
ką-sunkų darbą užpelningu 
telaikydami, bevelija iš pe
ties dirbt, o lengvesnio a- 
ato, kartais ir pelninges
nio, rėčiaus imas.

O gal ir kitos to apsireiš
kimo priežastis—pačių lietu
vių kaltybė. Girtybė tarp 
Argentinos lietuvių nema
žai prasiplatinus, nors gėri
mai brangus. Apie savo baž
nyčią, .žinoma, nė kalbos 
būti negali, kunigo, lietu
viškai mokančio, taipgi nė
ra. Todėl Argentinos lietu
viai dvasiškai visai apleis
ti, o morališkai-doriškai 
nevienas žemai nupuolęs. 
Gyvena be išpažinties ilgus 
metus, kol tėvynėn nesu
grįžta, ar kitur neišvažiuo
ja, kur savo tautietį-! ietuvį 
kunigą randa, arba ispa
niškai pramokęs ant vietos 
savo dvasiškus reikalus ap
rūpina. Argentinoje viešpa
taujanti kalba yra ispaniš
ka, ispanų katalikų ir jų 
bažnyčių yra daug. Bet pa-

(Tąsa ant 4 pusi.).
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Šioje valandoje.
Vakar “Katalike” buvo 

paminėta vieno amerikono 
nuomonė apie Rusijos ka- 
ruomenės menką veikumą 
dabartiniam kare. Ir ameri
konas, t virtindamas, nie
ko neperdėjo, kadangi caro 
kareiviai yra užuiu, netu
rinti jokio narsumo, tam
sus, ty. daugiausia analfa
betai. Iš to perdaug nerei
kia stebėties, kadangi Ru
sijoje kareivis'yra laiko
mas kaip oficierių, taip ir 
f"’- ■ entojų nieko nereiškian
čiu sutvėrimu, nešvariausiu 
pastumdėliu. Be to, caro ka
reiviui šiais laikais atėmė 
paskutinę drąsą ir energiją 
“> -4ka", kuri jam uždrausta 
ragauti. Kitaip būdavo su 
tais pačiais kareiviais, kuo
met del drąsos jiems buvo 
tankiai dalinama “po kruž- 
kie g ’ščenuoj”. Tuo žvilg
sniu rusai ir nepasivaro 
pirmyn neį Prusuosna, nei 
Aust r o—Vengr i j oi i. J i em s 
buvo lengva išpradžių užim
ti Galiciją, kuomet ten Au
strija turėjo mažai karuo- 
menės, bet dabar neikiek 
pirmyn nežengia ir, rasi, 
dar neteks, ką yra įgiję. 
Tiesa, caro karuomenės, 
•kailius didis, bet šiandie 
Kare skaitlingumas mažą 
turi svarbą. Reikia mokslo, 
sumanumo ir apsukrumo. 
Gi to viso kaili tik ir trūk
sta net patiems rusu ka
ruomenės vadams.

Rusijos caras Anglijos ka
raliui pasiuntęs dovanų — 
cigarams dėžutę, kurios ver
tė siekianti 250,000 doleriu. 
Dėžutė padirbta iš gryno 
aukso, papuošta brilijautais 
ir Rusijos, Anglijos, Fran- 
cijos, Belgijos ir Serbijos 
tautų vėliavomis. Tą dėžutę, 
dar ir su geriausios rūšies 
cigarais, karaliui Jurgiui 
inteikęs Rusijos finansų 
minister is M. Bark. Be abe
jonės. ‘ 'Jijos karalius sa
lo gin močiui carui tuo pa
čiu budu atsimokės. Taip 
tai valdovai meilaujasi, kuo
met jų pa valdiniai kaip ko
kie patrakėliai skerdžiasi. 
šiuo svarbiuoju momentu 
tuštiems dalykams nesigai
lima šimtu tūkstančių, 1x4 
aul.uti nukentėjusių naudai

Susipratimas.
Kas nemato ir nežino, kad 

lietuviams trūksta susipra
timo. Trūksta visuotino tau
tinio susipratimo, tokio su
sipratimo, kokį matome pas 
kultūringąsias tautas. Pas 
Kultūringąsias tautas, kuo
met kokiai jų ištinka arba 
grasia didis krizis, tai tuo
met visi sluogsniai, visi 
luomai, visos partijos susi
lieja ir visi remia viešpa
taujančią valdžią. Ta mato
me Vokietijoj, Francijoj, 
Belgijoj ir tt. Suvie
nytų Amerikos Valstijų san- 
tikiai pastaruoju laiku 
ėmė painiotis su kariaujan
čiomis Europos valstybėmis. 
Atėjo šioks toks krizis Ame
rikai. Nors daugelis pirm 
to yra kritikavę, užsipuldi- 
nėję ant Wilsono valdžios, 
bet dabar prezidentui visų 
išreiškiama pasitikėjimas ir 
pasižadėjimas remti visus 
žingsnius reikaluose su ki
tomis valstybėmis. Pasiža
dama remti pilnai visokiame 
atsitikime, visvien ar prezi
dentas teisingai žengtų 
ar klupiu. Taip tai dedasi 
pas kulturiuias, apšviestas 
tautas. Nėra to pas mus. 
Nėra pas mus tokio susipra
timo. Musų srovės nesusitai
kė veikti išvien Amerike, 
nesusitaikė nei tėvynėje. Iš
dygo pas mus peraštrųs par
ti j iniai spygliai ir srovės 
nesusitaiko, kaip dydlia- 
kiaulės.

Jei jau to plataus tauti
nio susipratimo mums sto- 
kuoja, tai reikia pasirūpinti 
apie auklėjimą kito, siaure
snio susipratimo. Daug lai- 

1 o praeis, kol įgysime tautinį 
susipratimą, kokį matome 
pas augščiau pakilusias kul
tūrinės tautas. Bet šiaures
niojo susipratimo, tai grei
čiau galime pasiekti ir jį 
privalome auklėti.

Mums lietuviams katali
kams privalo labai rūpėti 
katalikiškasai susipratimas. 
Tą susipratimą reikia stro
piai kelti, ugdinti, auklėti. 
Kame apsireiškia tasai mu
sų nesusipratimas?

Vienas vodingiausių ir 
kenksmingiausi ų lietuvių 
katalikų nesusipratimo ap
sireiškimas yra tai rėmimas, 
skaitymas prieštikybinių, 
socialistų laikraščių. Taiiš- 

nemato jokio reikalo. O juk 
toksai Rusijos caras yra 
baisiai turtingas. Jei jis sa
vo turtu nors mažą dalį nu
skirtu nukentėjusių nuo ka
ro savo pavaldinių pašelpai, 
tuokart patiems žmonėms 
neprisieitų tiek daug vargti 
renkant aukas, atiduodant 
paskutinius savo centus.

Grand Bapids’e, Mich., 
pasirodė naujas laikraštis 
— “Pasaulis”. Jis leidžia
mas vieton sustojusio “Žai
bo". Skaitytojams praneša
ma, kad “Pasaulis” busiąs 
leidžiamas kas ketvirtadie
nis, “Žaibas” pakeistas ne
va tai mėnesiniu ir busiąs 
kaipo priedas prie “Pasau
lio”. “Pasaulis” busiąs be- 
partijinis, nes darbas ir rė
dymas perėjęs į kitų darbi
ninkų rankas. Geras daiktas 
išleidinėti laikrašti, lietuviu 
šviesti, bet tam tikslui rei
kia turėti ir sumanumas ir 
profesijos supratimas. Gi 
tuo tarpu iš “Pasaulio” 
bent pirmojo numerio to vi-Į

Čia parodoma senatoriai, kurie priešinasi, idant Su
vienytų Valstijų valdžia ingy tų ir valdytų prekybinį 

laivyną.

tikro blogas, pražūtingas 
nesusipratimo, nežinystės 
apsireiškimas. Remti prieš- 
tikybinę spaudą, yra tai 
leisti ant savo galvos tašyti 
kuolą. Tuose laikraščiuose 
teršiama, niekinama visa 
tai, kas musų bočiams, 
tėveliams buvo bran
giausia kitų ir socialistų 
laikraščiuose mindžiojama 
visa tai, kas musų širdžiai 
yra brangiausia. Katalikai 
skaudžią daro sau žaiždą 
remdami netikusius laikra
ščius. Todėl šitame klausi
me reikia kuoveikiausa. su
siprasti ir nustoti stiprinus 
savo priešus. Mums, kata
likams, nėra ko skaitytis su 
taip vadinamų socialistu 
nuomonėmis. Teisybė, jie 
nuomonių neturi, su jais 
nesvarstysi gyvenimo daly
kų; tas jiems nerupi, jiems 
rupi tik teršti gerų veikėjų 
vardą, niekinti Bažnyčią, 
pajuokti jos apeigas.

Katalikai sudaro diduo
menę, lietuvių branduolį, a
Kįlant susipratimui musų, 

so nesimato. Svarbiausia — 
reikia gauti redaktorių, ku
ris pažinotų lietuvių kalbą, 
rašybą, bet ne darkyti žo
džius taip, kad kai kurių ne
galima net įskaityti. Jaigu 
“Pasaulio” rašyba nebus 
prižiūrima, tatai lietuviams 
iš jo naudos bus tiek, kiek 
buvo iš “Žaibo”. Naujam 
laikraščiui velijama gyvuo
ti, tik pirmiau, kaip sakė
me, pasirūpinti rašybos rei
kalais ir sumaniai laikraš
tį vesti.

Kažkodėl greitai aptilo 
balsai telegramose apie Len
kijos nepriguhnybę, kurios 
taip labai užsigeidė Vokie
tija su Austrija, ir apie ka
raliaus karūnavimą Krako- 
ve. Vakar ir šiandie anglų 
spauda apie tą atsitikimą 
nieko nepamini, tik praneša 
apie Lenkijos gyventojų var
gus ir šalies išteriojimus. A- 
merikos lenkų spauda nepa
sitiki tais Vokietijos ir Au
strijos pažadėjimais ir vei
kimais.

katalikų, tarpe, tai visokie 
pirmeiviai, socialistai ne
teks musų viešame gyvenime 
visokios reikšmės. Tie pirm
eiviai, socialistai sudaro tik 
menkute tautos dalį, mažutę 
atskalą ir tiek musų gyve
nime reiškia, kiek medžiui 
nudžiuvusi šaka. Musų—gi 
susipratimui augant, vis la
biau trupės ta bereikalinga, 
nususi tautos šaka. Tegu bu
na musų rupesniu neleisti, 
kad sausi ige neužsikrėstų 
musų tautos branduolys, 
švarinkime dirvą, kad už
kirsti kelią sausligei. O tos 
sausiigės perai yra tai prieš- 
tikybiniai laikraščiai ir 
raštai.

Vokietijos 
socialistai 
tikroje šviesoje.

Yra labai gerai žinoma, 
kad vokiečių socialistų pro
gramoj svarbiausioji! prin
cipu skaitoma įvairiomis 
priemonėmis priešiiities val
džiai jos tolimesniam gin
klavimuisi ir užkirsti kelią 
mokesnių didėjimui. Tuo 
principu vokiečių social
demokratai nuolat gyrėsi. 
Bet štai šiandie tie patįs so
cialdemokratai, tie darbi
ninkų luomo “užtarėjai” 
tarnauja armijose ir spjau
do į savo tą ir kitus prin
cipus. Tik vienas Reichsta
go socialistas atstovas Lieb
knecht drįso savo numonės 
nekeisti ir jis vienas pernai 
Reichstage balsavo priešais 
valdžios intektą užgirti ka
rinę sąmatą, Bet už tai jį 
jo “draugai” išmetė iš so
cialdemokratų partijos. Gi 
kiti socialistai atstovai sto
jo kaip siena valdžios pu
sėn ir parodę, kad remian
ti dabartinį karą. Kas indo- 
miausia, kad jie yra pilnai 
prisidėję prie geresnio pri
sirengimo karan.

Reikia pripažinti, kad vo
kiečių socializmas -pirminin
kavo visų tautų socialis
tams, ir iš jų ėjo visa di
rektyva kai i į Franci ją, 

taip į Rusiją, Belgiją, An
gliją ir net į Japoniją. Net 
lietuviškieji socialistai vi
suomet vokiečių socialistų 
veiklumu didžiavosi ir nuo
lat stengėsi žengti jų pėdo
mis, nors principialiai lai- 
kyties jų taktikos. Dabar 
išsiaiškina, kad toji vokie
čių socialistų taktika turė
jo valdiškąjį tikslą — per 
savo “draugų” intekmę su
silpninti visas tas valsty
bes, su kuriomis dabar Vo
kietija kariauja.

Iš Berlyno išeidavo dvi
lypiai įsakymai, nuo val
džios ir socialistų, ir tie į- 
sakymai turėjo vienodą tik
slą — suturėti kitas valsty
bes nuo perdidžio ginklavi
mosi. Vokiečiai socialistai 
kėlė baisiausius trūkšmus 
priešais mokesnių padidini
mą, draskėsi tiesiog parla
mento posėdžiuose nusiskų- 
zdami, kad gyventojai esą 
perdaug spaudžiami, kad 
bereikalo militarizmas pla
tinamas ir tokiuo savo el
gimosi kitų tautų savo 
draugams davė pažinti, ko- 
kiuo budu tariamai pride
ra kovoti su valdžiomis. 
Kaip žinoma,. Vokietijos 
valdžia ir militarizmas vi
sas laikas tvirtai laikėsi ir, 
nepaisant tokio valdžios 
stamantrumo, anais metais 
Reichstagan pateko net 112 
socialistų atstovų. Pasiro
do, kad tiek atstovi! parla- 
inentan pateko su valdžios 
žinia, idant tuo budu ap- 
muilyti kitų tautų socialis
tams akis ir nusilpninti jų 
valdžias. Ir tikrai vokiečių 
socialistai tą savo tikslą pil
nai atsiekė. Pas save jie 
nuolatos sukaudavo, tary
tum, jau imsią ir valdžios 
surėdymą iš pamatų iš
griausią ir patį kaizerį išvy
sią. Taip jie elgėsi viešai, 
bet patylomis bendrai su 
valdžia skirdavo dideles pi
nigų sumas, kurios buvo 
skiriamos Kruppo kanuo- 
lėms. Kad tuo tarpu Fran- 
cijoje per jų pačių intekmę 
neleista net kitokio
mis pakeisti raudonų kel
nių kareiviams, idant vo
kiečiai kareiviai karo metu 
turėtų sau geresnį taikslą 
del šaudymo.

Geriausia visa vokiečių 
socialistų niekybė apsireiškė 
dabartinio karo pradžioje. 
Visas jų pasielgimas pažy
mi tiktai vieną dalyką, kad 
jų darbas buvo pienuoja
mas, kad jie skelbdami vi
sam pasauliui socializmo 
principus, patįs pas save 
paliko ne kuo kitu, kaip 
tik vokiečiais. Pastaraisiais 
ypač laikais tenka pastebė- 
bėti žymus socializmo au
gimas. Valstybė, rupinda- 
inosi padidinti gyventojų 
skaitlių, kad daugiau turė
ti kareivių, turėjo tankiai 
susikirsti su darbininkais. 
Gyventojų ypač darbininkų 
persekiojimai retkarčiais 
apsireikšdavo vienur tai 
kitur, bet socialistų vadams, 
ypač atstovams, nei plau
kas nuo galvos nenukrito, 
nežiūrint jų kuobaisiausio 
ant valdžios užpuldinėjimo. 
Kuomet kilo dabartinis ka
ras, Vokietijos' Reichstage 
buvo 112 socialistų atsto
vų. Dar kartą paskutinį 
parlamentarinėj sesijoj tie 
112 atstovų vardu kelių 
desčtkų milijonų darbinin
kų pasipriešino karui, bet 

kuomet rugpjūčio 1 d. pasi
rodė mobilizacijiniai įsaky
mai, tie pirmutiniai, tie, ku
rie skelbė tautoms broliš
kos meilės žodžius, pasiima 
šautuvus ir paskui save pra- 
gaištingan karau tempia 
tūkstančius nesusipratusių 
darbininkų, savo pasekėjų.

Rugpjūčio 4 d. Reichsta
go atstovų socialistų ratas 
vienbalsiai balsuoja už ka
rinę sąmatą ir šūkauja: 
“Seine Maj este der Kai
ser, Volk und Vatcrland 
šie leben hoch!” (Lai ilgai 
gyvuoja Jo Ciesorinė Di
denybė, tauta ir šalis).

Kas toliau. Į astuonias 
dienas po mobilizacijos pa
skelbimui išrišta ir panai
kinta valdiškoji organizaci
ja vardu Reichsverland zur 
Bekaemphung der Social- 
demokratie”. Šita organi
zacija turėjo savo biurus 
beveik kiekvienam Vokieti
jos mieste. Jos tikslas bu
vo vesti kovą prieš augantį 
socializmą. Taigi organiza
cija išrišama ir podraug pa
skelbiama, kad jau nesą 
socializmo Vokietijoje* Or
ganizacijos visi judami ir 
nejudami turtai ir visas ka
pitalas perlieta Raudonojo 
Kryžiaus išdan. Kuomet 
valdžiai socializmas buvo 
reikalingas muilinti kitų 
socialistų akis, tuomet jis 
buvo palaikomas, bet kuo
met valdžia su to socializ
mo pagelba atliko savo už
duotį, tuomet jis nustojo gy
vavęs. Rug. 3 d. Reichsta
go socialistas atstovas L. 
Frank krito karo lauke Al- 
zacijoj. Jis turėjo 40 metų 
ir nuėjo kareiviauti kaipo 
laisvanoris. Gi reikia žinoti, 
kad jis buvo laikomas di
džiai gabiu socializmo pla- 
tintojumi; jis tarptautiniuo
se socialistų suvažiavimuose 
visuomet pirmininkavo ir 
baisiausia visokį karą pas
merkdavo. Vokiečių social
demokratų partija kituo- 
met Franką norėjo padary
ti mirusio Rebelio įpėdiniu.

Tai dar ne viskas. Socia
listų dienraštis “Vonva- 
erts”, kuris visuomet sta
tydavosi priešais valdžią ir 
karinę partiją, kuris buvo 
uždraustas pardavinėti vie
šose vietose kurio niekas 
negalėjo pirkties ant gele
žinkelio stočių ir kitose vie
tose, kilus karui užima 
svarbią vietą, palieka kuo
ne valdiškuoju laikraščiu.

Birželio 20 d., ty. dviem 
mėnesiais pirm karo. “Vor- 
waerts” kuoaštriausiai kri
tikuoja generolą Falkenhay- 
lą ir militarizmą prie stul

po prisirišęs plaka; gi rug
sėjo 2 d. tasai pats vokie
čių generolas, nesenai taip 
skaudžiai sukritikuotas, die
niniu įsakymu pataria savo 
kareiviams tą socialistų 
dienraštį ’ skaityti ir platin
ti karo lauke. •

Tai ve kokia vokiečių so
cialdemokratija tikroje 
šviesoje.

K. K.

Suv. Valstijų 
valdžia grasina.

Suv. Valstijų valdžia to
mis dienomis pasiuntė savo 
notas Anglijai ir Vokietijai 
kas link savo pirklybinių 
laivų, kuriems visuomet 
grasia pavojus kaip iš Vo
kietijos taip ir iš Anglijos 

pusės. Mat, kaip viena, taip 
ir kita pusė ėmė grasinti 
Su v. Valstijų pirklybiniams 
laivams, kurie gabena į Eu
ropą valgomus produktus, 
kad jie bus be jokio atsižiū
rėjimo skandinami, jei tik 
ant jųjų bus užtikta bent ko
kia karinė kontrabanda. 
Gi šiandie ten tokia kontra
banda skaitoma ir valgomi 
produktai, nes viena valsty
bė kitą stengiasi badumi nu
marinti, jaigtf kitokiuo budu 
neįstengia įveikti.

Taigi Suv. Valstijų val
džia priešais tokį veikimą 
užprotestavo, pasiųzdama 
valstybėms aštrias notas. 
Tos notos arba valdžios pro
testai andai pagarsinta 
spaudoje. Notose pažymima 
Suv. Valstijų neutralybė 
kariaujančių valstybių aki- 
veizdoje.

Nota, pasiųsta Vokietijos 
valdžiai, persergsti Vokieti
ją nuo pasibaisėtinų pasek
mių, kokios gali ištikti, jei 
butų sunaikintas nors viens 
Suv. Valstijų prekinis lai
vas, ypač ant kurio rastųsi 
Suv. Valstijų piliečiai.

Pasiųsta Anglijai nota 
išreiškia ir primena pavojų, 
kokiu Anglija intraukia a- 
merikoninę pramone ir pir- 
klybą, pasinaudodama Suv. 
Valstijų vėliava ant savo 
pirklybinių laivų.

Tatai Suv. Valstijų val
džia reikalauja pas Angliją 
toliau taip nesielgti.

Toliau notoj sakoma, kad 
Suv. Valstijos patrauksian
čios Angliją atsakomybėn už 
pasitaikiusius tame dalyke 
nuostolius.

Štai kaip skamba nota 
Anglijai:

‘‘Suv. Valstijų valdžia tu
ri viltį, kad Jo Karališkos

(Tąsa ant 3 imsi.)

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farinas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turimi visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smclžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę tarnui 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi,arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, niok- 
slainčs ir visi kiti parankamai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes Į Scotvillc, Mieli, ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEOIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilną 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINE IR VAKARINE MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, Iii.
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Dalykas tikroje 
šviesoje.

“Moksleivio” 26—27 num. 
tilpusioj korespondencijoj iš 
St. Bonaventure, N. Y., p. 
Alumnus melagingai apra
šė dalykų stovį L. R. K. M. 
Su—mo 7-tos kuopos. Ne
žinau, kokie vėjai p. Alinimo 
galvoj lakstė, kad išdrįso 
taip apšmeižti minėtąją kuo
pą, ypatinga i užsipili damas 
aut pirmininko, dr—go Je
ronimo Tiškevičiaus už ne
laikymą susirinkimų. P-nas 
Alinimas visa gerkle rėkia: 
“Netrukus sukaks ištisas 
metas, kaip kuopa gyvuoja, 
o uei vieno dar susirinkimo 
nelaikyta” ir delei patikri
nimo savo neklaidingo šmei
žimo ant pirmininko, p. A- 
1 ulinius pataria žiūrėti 
“Moksleivio” 15—16 num., 
1911 m., pusi. 53, kur yra 
aprašyta 7—tos kuopos su- 
sisitvėrimas, jos tikslas, re
gulos ir tt. Patikėjus p. A- 
lumiio melagingiems žo 
džiams, ištikrųjų pirminin
kas butų didžiausias apsi
leidėlis savo darbe ir butų 
vertas ne tik papeikimo, bet 
ir prašalinimo nuo pirminiu-; 
kystės. Patikrinus—gi da
lykų stovi, pamatysime, kad 
ne pirmininko yra apsilei
dimas, o tik raštininko, ku
riuo buvo pats p. Alumnus. 
Kol jokių vaidų neatsirado 
musų kuopelėj, manėme, kad 
raštininkas visus nutari
mus turi tvarkoj, bet kada 
aut susirinkimo jis pakėlė 
triukšmą, užsipuldamas ant 
pirmininko už nepildymą 
kuopelės įstatų, tada, delei 
persitikrinimo, ar ištikrųjų 
taip yra, kaip Alumnus šau
kia, buvo pareikalauta nuo 
jo perskaityti protokolą, bet 
godotinas raštininkas pasi
aiškino, kad jokio protokolo 
neturįs. Taigi, čionai aišku 
kieno yra kaltė, ar pirminin
ko ar raštininko. Iš antro 
atžvilgio taipgi pasirodo ne
mandagus raštininko pasiel
gimas, nes “Moksleivio” 26 
—27 num., centro protokolų 
raštininkas, p. Jonas Navic
kas, štai kai]> atsiliepia: 
“Apie septintąją kuopą All
egheny, N. Y. nieko negirdė
ti. T mano 3—1 laiškelius 
atsakė mandagiausiu tylėji
mu”. Kad raštininkas p. A- 
lumnus butų atsakančiai pil
dės savo užduotį, tai butų 
suteikęs šiokį—tokį atsaky
mu centro raštininkui, kuris 
meldė per 3—4 laiškus pra
nešti narių skaitlių kuopo
je ir valdybos vardus. Gal 
j). Alumnus uorės pasiteisin
ti, kad be susirinkimo nega
lėjęs tą darbą atlikti. Visai 
ne, kadangi visi mokslei
viai gyvena vienoj mokykloj 
ir net prie vieno stalo val
go, tai jam buvo lengva pak
lausti apie tai draugų arba 
pranešti pirmininkui. Prie
žastis visų nemalonumų yra 
tame, kad p. Alumnus, 
trokšdamas pats įsigauti į 
pirmininkus, stengėsi ap
šmeižti dabartinį pirminin
ką, kad jį numetus, pats jo 
vietą gautų užimti. Paaiškė
jus visiems dalykams pasi
rodė, kad raštininko yra vi
sa kaltė, už ką visi jį labai 
papeikė. P. Alumnus, nema
tydamas kitokio išėjimo, 
kaip tik atsisakyti nuo kuo
pos ir apleisti susirinkimą, 
k<is tuojaus ir buvo padary
ta.

Kerespoiidencijoj tilpusioj 
“Moksleivio” 15—16 num., 
kurią parašė Aleph M. (A- 
lumnus), taipgi apipiešta 
klaidingai 7—tos kuopos tik
slas, priedermės ir nutari
mai. Mat, god. raštininkas, 
neturėdamas protokolo, ne
sugebėjo parašyti tą, kas 
buvo kuopos nutarta. 7—tos 
kuopos susitvėrimas nebuvo 
tikslu kas mėnuo laikyti at
skirai susirinkimus (kaip 
raštininkas sako), o vien 
tik, pasibaigus Literatinės 
Maironieš draugijėlės pro
gramai, apsvarstyti Su—mo 
dalykus, ką moksleiviai tu
ri veikti, paskatinti naujus 
draugus prisirašyti ir tt. 
Tas viskas ir buvo prakti
kuojama iki šio laiko. Prie
žastis atskirai susirinkimų 

■i elaikymo yra tokia, kad čio
nai pirmiau už 7—tą kuopą 
sutverta augščiau minėtoji 
draugijėlė, kuri kas mėnuo 
turi susirinkimą ir progra
mą, susidedančią iš įvairaus 
turinio , k. t. skaitymas re
feratų, laikymas prakalbų, 

’deklemavimas eilių ir tt.; to- 
kiuo budu negali surengti 
panašios programos 7—toji 
kuopa, kadangi tie patys na
riai priguli prie L. R. K. M. 
S—mo 7—tos kuopos. To de
lei 7—tai kuopai nėra kito
kio išrokavimo, kaip tik tu
rėti susirinkimėlį pasibaigus 
L. M. D. programai. Atsi
radus svarbių dalykų gali
ma extra susirinkimėlį pa
daryti, bet iki šio laiko dar 
tokio svarbaus nematėme, 
kad butų reikalas šaukti 
extra susirinkimą.

Rašau šitą straipsnelį ne 
dėlto, kad pažeminus p. A- 
lumną, bet dėlto, kad esu 
priverstas tą pararyti del 
priparodymo moksleiviams, 
kame yra tiesa ir kieno bu
vo kaltė 7—tos kuopos ne
veiklume.

Kuopos narys.

IŠ LIETUVIŲ K0L10NIJŲ.
E. CHICAGO, IND.

Vasario 6 d. socialistų 
sąjungos kuopa surengė 
vakarą su nekokiu progra
mų. Žmonių vakare daly
vavo mažai, matyt, nujau
tė vertę programo.

Laike vaidinimų vienas iš 
susirinkusiųjų neiškentė nc- 
pasijuokęs; išgirdę socialis
tai pakėlė trukšmą ir pa
davė jį į teisiną. Bet teis
me prakišo socialistai. Jie 
turėjo net teismo iškaščius 
atmokėti.

Kitas liūdnas atsitikimas 
buvo pas vieną smuklinin
ką.

Tenai įėję du vyru užsi
sakę vienas jų stiklą alaus, 
kitas degtinės. Pastarasis 
išgėręs degtinę — virto ant 
aslos. Tuojau pašaukta- po
licija. Kol policija jį dave- 
žė iki policijos nuovados, 
minėtas jaunas vyras, 25 m. 
mažiaus, persiskyrė su šiuo 
pasauliu. 1 x

Tai vis karčianių ir jų 
raugo darbeliai.

E. Chicagietis.

Čia parodoma Kleist ir 
jo žmona. Kleist buvo visai 
nuturtingas, bet i ji įsimylė-. 
jo milionierio E. Breitungo 
duktė Juliet ir galop ištekė
jo už jo. Bet tėvai perskyrė 
juodu. Dabar Kleist parei
kalavo per teismą iš E. Brei
tungo $250.000 už atėmimą 

nuo jo pačios.

Suv. Valstijų 
valdžia grasina.
(Pabaiga nuo 2 p.).

Didenybės valdžia parėdys, 
kas tik jos galėj yra, idant 
ji nenaudotu Suv. Valstijų 
vėliavos savo laivams, kad 
tuo budu suklaidinus prie
šininkų karo laivus, apie ką 
paskelbė Vokietijos valdžia, 
kadangi tokios rūšies prak
tika gali intraukti pavojui! 
sąjausmingos valstybės lai
vus, plaukiojančius ant jū
rių ir, rodosi, jei tokie payo- 
iaj atsitiktu, tuokart Angli
ja turėtu prisiimti ant savęs 
atsakomybę už amerikoninių 
laivu nuostolius ir žmonių 
aukas.

Vokietijai Suv. Valstijos 
pasiuntė pranešimą, jogei 
čionaitinė šalis laikytų pra
sižengimu nekuomi neišai
škinamu tai, jei koks vokie
čiu laivo komendantas tu
rėtų sunaikinti amerikoninį 
laivą ir padaryti nuostolius 
žmonėms.

— Suv. .Valstijų valdžia
— skamba toliau nota—

NEWARK, N. J.
Čia ūkininkui Masionui 

atsitiko nelaimė. Jo dvi 
karvės apsirgo kažin-kokia 
liga. Sužinoję apie tai mie
sto inspektoriai, atvažiavo 
pas ji ir išpijovč 20 karvių 
ir visas kiaules. Kitas atsi-

Dr. T. 19. ^aturzynska 
KABINETAS DENTiSTIKOS

Atlie a visokį dalba dantisterijos sky
riui! mainanti Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas

1151 MILWAUKEE AVE. Haddon av

tuomet butų priversta Vo
tį ją patraukli atsakomybėn 
už tokius ir tam panašius 
pasielgimus.

TeL Bandolph 5246 |

I A. A. Siakis I
advokatas

I 19 SO. LaSALLE St.
(Boom 1014) Chicago, Ill. |

Bes. 3255 So. Halsted St. 
Tel. Drover 5326

$ Yards 2716 jg

| PETRAS WODMAN |
I 3251-53 Lime SI. Chicago, III. |

1 Užlaikau išrandavojimui sve- 
tain? del susirinkimui, veselijo- K 
mis, partyoms ir t. t. Taip-pat gė 

į! užlaikau pirmas kliasos karčo- |>

Ą Phone Drover 7800 :l

j DR. A. J. TANANEVICZE j 
l Gydo Vyru, Moterių ir Vaiky Ligas į
v Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S. Morgan St., Chicago.8 |

Jau vėl galima pinigus sių-
[ sti į Seną Krajų - Lietuvą
i per TANANEVICZ SAVINGS BANK
I Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių 1 Savings skyrių pirm
) 10 dienos Sausio S. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
I Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėta tuomi pasinaudoti.

* Norinti siųsti pinigus kreipkitės,tuojaus į (

; Tananevicz Savings BANK
>3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Muzika Muzikantams!

tikimas lietuviui-ukininkui, 
važiavusiam namo iš Ne
wark. Važiavo pakinkęs po
rą gerų arklių. Iš nepasi- 
saugojinio įvažiavo į elek- 
trikines vielas ir užmušė a- 
budu jo arkliu., Ūkininkas 
liko gyvas.

Darbai pas mus gerinusi. 
Atsiranda daug visokių 
naujų išdirbinių; miesto 
gaspadorius sumanė taisy
ti beveik visas miesto gat
ves: vieną cementuoti, kitą 
brukuoti.

Ir gi daugybė žmonių tu
ri darbus prie traukinių, 
peniau j ininio rynų ir daug 
kitokių darbų.

A. J.

LEWISTON, ME.
Sausio 23 d. šv. BĮ. sve

tainėj “Vyčių” II skyrius 
suruošė gana įvairų vaka
rą naudai šelpti lietuvius, 
nukentėjusius nuo karo.

P. Kapickas pasakė gra
žią prakalbą. Jis savo kal
boje priminė apie dabarti
nį sunkų padėjimą Lietuvo
je ir apie Amerikos lietu
vių gyvenimą.

Toliau buvo pasakytas 
dialogas ir keletas dckle- 
macijų. Gale linksniai šok
ta lietuviški šokiai.

Linksma yra pažymėti, 
kad šioje apylinkėje lietu
vių jaunimas nesnaudžia, 
bet uoliai darbuojasi, švie
čiasi. Ypač uoliai darbuoja
si “Vyčių” tarpe pirminin
kė, p. V. Vaičiukiutė.

Geros pasekmės levisto- 
niėčianis prakilnuose jų 
darbuose.

Vytis.

Iš tų Suv. Valstijų notų 
pasirodo tas, kad jeigu nei 
viena pusė, ypač Vokietija 
nepaklausytų, tuomet į šiau
rinės jūrės butų pasiustas 
Suv. Valstijų karo laivynas, 
kuris tenai ir saugotu plau- 
kiojančiuus amerikoniuius 
prekinius laivus.

Matyt, Vokietija, Įvai
riais budais gąsdindama 
Angliją ir visą pasaulį, nori 
tau baisiau karau Įvelti ir 
Suv. Valstijas, kad tik dau
giau butų kraujo praliejimo. 
Juk šiandie imamasi tokių 
ypatingų priemonių, kad net 
prisieina iš gėdos rausti. 
Pav. Lenkijai duoda karalių 
bi tik tuo budu patraukus 
lenkus savo pusėn. O juk 
lenkai ne menką rolę lošia 
kaip Austrijos Galicijoj, taip 
Vokietijos Poznauiuj. Vo
kiečiai aiškiai mato, kad 
jiems artinasi galo—pabai
ga, todėl suranda priemo
nes ilgiau šiam pasaulyj pa
silaikyti.

Nėra jokios abejonės, kati 
vokiečiai nei domos neat
kreips į Suv. Valstijų notą 
ir tai padarys tik todėl, kad 
labiau Suv. Valstijų valdžią 
suerzinus.

Bet Suv. Valstijų šian 
karau, tau pragaištingai! 
karau vis gi neįtrauks. To 
karo nenori visuomenė. Jei 
vokiečiai užsitarnavo sau 
rimbą, tegu dabar nuolai
džiai aną prisiima ii' tegu 
tyli, tegu neintriguoja.

ŠELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Rittenhouse and
Embree Co.
LENTOS 

visokios rubies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH0X pard

Dr. G. M. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotai visuo

menini, jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą į savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas, jog gerbiama publika ir 
toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiką, mo
terų ir vyrą ir užsendintose ligose.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Ezpellerį. 
visados reikalau
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
Čia parodyta kai
na 25c. ir 50c. 
Aptiekuose arba 
pas išdirbėjus.

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington Si 

NEW YORK, N. Y.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio
‘ ‘ KATALIKO ’ ’ Administraci j a.

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Mokinimo laikas vakarais:
Nuo 7:30 Iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

1 IR PETNYČIOS.

DI^VO APVHZDOS MOKYKLOJ.
18th and Union Ave. Chicago, Ill.

i

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

Einkin] gaidų (notų) lietuvių 
tautiškų šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kliarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor, 
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių, būtent: V. K. Maršas, Varne
lis valsas, Liepelė polka, Lelij.’- vai
sas, čebatelis, Nemuno vilnis vai 
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma 
žurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES- 
TEAI TIKTAI $4.00.

Beikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausia gagamas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, graži" Jų chorų, gar

singų muzikantų grojimų '".rkesteų, ir Ridėdami patįs 
linksminsitės, dainuosite fe šoksite.

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

pagerinimais. Jo balsas gi'a švelnus, toras, he jokio ausį 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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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.

E — 11(11 “Tekėjo saulelė kad aš E —- 1170 Kur bakūžė samanota.

E — 1163
E — 1164

jojau
Stumbiiškiij polka 
Teklytė ir Prantilis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

E
E

— 1245
— 124 G

Velnias ne Boba.
Balų čistytojas.
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras.

E — 1166 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė.'

E 1249 Mano palvys. 
Velnias no Boba.

E — 1168
E — 1169

šaltišius arba Dūda. E
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus.

— 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

"KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

-....................
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Iš Chicago.
PRIEŠ APSIVEDIMĄ 

NUSIŠOVĖ.
Sakoma, nenoromis susi

žiedavo, paskui nusišovė 
Pranas Pelenis, gyv. po 

. num. 4328 So. Hermitage 
avė., Chicago, Ill. Jis pinu 
kelių dienų su savo sužadė
tinė padavė užsakus, bet 
paskui nepanorėjo mergi
nos vesti ir pasikėsino ant 
savo gyvasties. Esąs dar gy
vas ligoninėje, bet daktarai 
tvrtina, kad nepagysiąs.

Pelenis su savo sužadėti
ne gyveno tuose pačiuose 
namuose. Pereitą penkta
dienį parėjo iš darbo aplink 
antrą valandą po pietų ir, 
inėjęs i savo kambarį, šovė 
į save tris sykius iš revol
verio, kuri pametė po lova. 
Po šūvių akimirkoj jis iš 
kambario išbėgo virtuvėn ir 
ten krito ant grindų. Pri
buvusi policija buvo pradė
jus kabinėties prie namiš
kių del to atsitikimo, bet 
mažas vaikutis paliudijo, 
kad Pelenis pats pasikėsi
nęs ant savo gyvasties. Ne
laimingasis nuvežtas į ligo
nine Herman Hospital ir 
ten po operacijai prisipaži
nęs prie saužudystės. Pasa
kęs: “Šoviausį delei mergi
nos, kadangi nenorėjau jos 
vesti. Rep.

APDAUŽĖ DAKTARĄ 
LIETUVĮ.

Pereito sekmadienio vėlai 
vakare ant Madison gatvės 
gatvekario Lomai apdaužė 
lietuvį dentistą, K. Z. Ve- 
želį, turintį savo ofisą po 
num. 4712 So. Ashland avė.. 
ant Town of Lake. Piktada
riai jį palaike slaptu poli- 
cistu ir už tai sumušę, kuo
met d-ras Vezelis šaukęsis 
pagelbos pas konduktorių ir 
motormaną, kuomet prašęs 
jų užpuolikus sulaikyti, tai 
tie atsisakė taip daryti. Už 
tai jis dabar manąs patrau
kti atsakomybėn gatveka- 
rių kompaniją.

Rep.

KUR GERIAUSIA GALI 
PRALEISTI ŠI VAKA

RĄ.
Šį Užgavėnių, vakarą rei

kia praleisti linksmiausia, 
tinkamiausia.

“Kanklių” dr-ja, šv. Jur
gio bažnytinis choras, Mel- 
dažio salėj rengia tinkamą, 
Užgavėnėms pritaikintą, 
pramogą. Bus puiki muzika, 
parinkti šokiai ir . žaislai. 
Smagiausias laiko praleidi
mas šį vakarą bus Meldažio 
salėje po num. 2242—44 W. 
23 pi. Pramogos pradžia 
7:30 vak.

Choristas.

binės kainos ir tuo biulu iš
naudoja gyventojus. Gi už 
tai vis yra kalta dabartinė 
miestuose tvarka. Miestų 
valdybos kaip aptiekų, taip 
ir mėsinyčių nekontroliuoja. 
Ir kaip vienur, taip ir kitur 
žmonės baisiai išnaudojami. 
Už mėsos brangumą taippat 
yra kaltos ir moteris, kurios 
mėsininkams išnaudotojams 
nepasipriešina, bet moka 
tiek, kiek pas jas ne
sąžininga i pareikalaujama. 
Moteris tyli, o mėsininkai 
turtėja. Pirm Naujų Metų 
pa v. šonkauliukų (žėbrukų) 
svaras kainavo 17 centų, gi 
dabar tik 15 cen., arba kul
šis 23c. gi dabar tik 18c. 
Bet mėsininkai toli gražu 
neatpigina.

Kazy rėš geriau negu 
saldinas.

So. Chicago j vienam pri
vatiniam beismente po num. 
8213 Houston avė., pereitą 
sekmadieni policija suėmė 
8 priaugi ius, kurie ten ka- 
zyriavo. Policija konfiska
vus kazyres, 13 centų, kelis 
kauliukus ir blešinę nuo 
alaus; Vakar visi jaunuo
liai pastatyta teisman prieš 
teisėją La Buy. Teisėjas vi
sus paliuosavo pabrėžda
mas, kad kazyrės yra geres
nės už saliuną. Ir jaunuo
liams pasakė: Sekmadie
niais visuomet bukite na
mie ir kaziriuokite, tiktai 
ne iš pinigų.

Išeis katalikiškas dienraštis 
Daniel McAlister, Nuncio

Publishing House sekreto
rius, trumpu laiku imsiąs 
išleidinėti Chicagoje. anglų 
kalboje katalikišką dienraš
tį 16-kos ir daugiau pusla
pių.
Negirdėjo kaip ragis apsi

dirbo.
Vagiliai per rūsio langą 

inėjo į H. B. Chamberlin 
namus po num. 878 N. Clark 
gt. Paskui iš rūsio įsigavo 
į gyvenamus kambarius ir 
iš vieno kambario pavogė 
siautalą $150.00 vertės. Šei
mininkė su dviem savo sa
liais, šešių ir aštuonių metų 
amžiaus, buvo gretiname 
kambaryj ir nejuto, kaip va
giliai apsidirbo.

Rado lavoną pludurinojant.
Ties Elston avė. ir Irving 

bul. upėj rasta plūduriuo
jant lavonas. Pasirodė, kad 
taj buvo E. Craft, 54 metų 
amžiaus. Buvo kiemsargiu 
po num. 2235 Oakdale avė.

Susekė vagių lizdą
Policija darė kratą na

muose prie W. 18 gat. Ra
do kelių šimtų vertės daik
tų. Policija tiki, kad susekė 
tikrą vagilių lizdą, didžiau
sią jų buveinę.

Mėsa atpigus ir brangi.
Iš gyvulių skerdyklų biu

rų skelbiama, kad mėsa žy
miai atpigusi, kad į marke- 
tns ji parduodama pigiau, 
negu pirm mėnesio, kad tuo 
tarpu mėsininkai savo krau
tuvėse nuolat laikosi seno-

SKAITYTOJŲ DOMAI 
ANT TOWN OF LAKE.
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LIETUVIAI irLIETUVAlTES
Nepamirškime atsakančiai 
prisiruošti prie Lietuvių 
Dieųos, šv. Kazimiero die
noje, 4 d. kovo. Nepamirš
kime toje dienoje viešo au
kų rinkimo!

įv‘a'"iamua<nnaui><aiu>>*'ii'aiiuiaii<ua>i'iiauuianntauiuaii.uau'uaura"uaH'iiaiiwauu:a"uia>iiwina uranuia

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
•snųiBp sopnnds ‘i4n.tou1nuo.1d mutud 
‘ĮąsBluoip sntuBa Į oąBįsud tsjBĮBjįįoj 
apgarsinimus ir t. t.
JUOZAPAS PALEKAS, 

4629 S. Paulina st., Chicago.

KATALIKAS

LIETUVIAI 
ARGENTINOJE.

(Pabaiga nuo 1 p.).

sitaiko , tokių vietų, kur 
bažnyčių visai nėra, arba 
yra labai toli, o lietuvis to
kion vieton patekęs nevie
nas ir miršta be šv. Sakra
mentų.

Argentinoje yra šalis- 
provincija, Patagonija va
dinama. Čionai lietuviai 
turi savo kolionijas. Tris 
lietuviai turi įsigiję dides
nius žemės gabalus. Taip 
vienas lietuvis kauniškis, 
Žukas nuo Skapiškio, ver
čias gyvuliais, be kitų di
džiųjų naminių gyvulių lai
ko po 7,000 avių. Gyvulių 
ūke užsiima dar keletas lie
tuvių. Argentinoje yra la
bai daug gerų ganyklų. Že
me vietomis yra labai ge
ra; galima nuimti po tre
jus javus, žiemos nėra vi
sai. Tiktai vanduo vietomis 
labai blogas-surus, ir tar
pais viešpatauja audros.

Ilgiaus pagyvenusieji, do- 
resnieji ir apsukresnieji lie
tuviai pradeda palengvėl 
imtis prekybos: laiko val
gomųjų daiktų krautuves, 
valgyklas, duoda pastovą, 
kvatotas kitiems. Bent di
džiumai gyvenančių Argen
tinoje lietuvių sunkus to 
krašto gyvenimas ir karš
tas oras netinkąs. Daugelis 
serga. Kas gali, ieškos sau 
vietos kitur. Iš Argentinos 
lietuvis nuvažiavęs Šiauri
nei! Amerikon, arba Škoti- 
jon jaučias geidaus. Kelionė 
iš Škotijos į Argentiną pa
prastais keliauninkų laivais 
užima 23—24 paras. Šiauri
nei! Amerikon dar dauginus. 
Argentinon nuvažiuoja lie
tuviai, kurių neįsileidžia į 
Suv. Šiaurines Ameri
kos Valstijas delei akių, ar 
kitokių ligų, arba stačiai 
suvedžioti agentų nebūtais 
dideliais uždarbiais ir leng
vu gyvenimu. Tą patį rei
kia pasakyti ir apie Brazi
liją. Bet čionai, užklydu
siam lietuviui tikras var
gas: badas ir mirtis,

“I.D.”

PASKUTINIS BALIUS.
Prieš Užgavėnias parengtas “KAN

KLIŲ” DRAUGIJOS Utarninke. Va
sario 16 d. 1915 m. M. MELDAŽIO 
Svet. 2212-14 W. 23rd Place 7:30 vai. 
vakare INzANGA 25c.

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, nes tai bus paskutinė 
proga pasišokti ir linksmai laiką pra
leisti prieš užgavėnias. Daugiau balių 
nebus iki po Velykų.

KOMITETAS.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda trijų lubų mūrinis ak

meniniu priešakiu namas, apačioje ga
liūnas ir du gyvenimai po šesis kam
barius viršuje ant Western Ave. ir 
22n<l Plaee, norinti dasižinoti apie 
preke, teiksis 

Hartman
1900 W. 13th

norinti
atsišaukti pas:
Lumber Company.
St.. TeL Canal 1313

arba Harrison 7255.

Parsiduoda pianas labai pigiai, tik 
už $20.00, norinčiam pirkti labai gera 
proga. Atsišaukite pas:' ■

Ant. Noreika.
3602 Emerald Ave., Chicago. III.

Angliška Mokykla
kurioje mokinama dykai.

DEŠIMT ANGLIŠKŲ LEKCIJŲ visai dykai, čia Jūsų proga iš
mokti KALBĖTI, SKAITYTI ir RAŠYTI Angliškai. Nepraleisk šios 
progos.

Jeigu nori įstoti Į šią. vakarinę mokyklą išpildyk žemiau paduoda 
blanką ir atnešk, arba atsiųsk mums tuoj aus, o mes pasakysim Jums 
kur reik eiti.

2830
1836
1217

šiaur-vakarine
1644 
1373 
1045 
2054 
2710

vakarinė dalis J™ W.12st.

B]”e Island av{032 Wenthworth
S. Halste st. 3427
S. Halsted st 4729

N KES'COFFEE

dalis
VV. Chicago av2510 
Milw. avė.
Alilw. avė.
Milw. avė.
W. Norht avė 1832

Geriausia kava, kurią užGį 
tą kainą galima pirkti, i 
kaštuoja 26c. svaras.

Tiems kurie nori eėdyti, o nori 
gerti gerą kavą, parduodu geriau
sia kavą Peaberry po 22e; kavą 
Santos 19c, ta pati ką pas išvažiuo- 
tojus kaštuoja 30c. Turiu labai sti

prią kavą, pigiausia kaina, 
kaip 13 — 15c. už svarą. At
minkite, mano šviežus sviestas 

nupirkti už piningus, ir 
yra geriausiu, koki galima 
sučėdyste ant kožno svarą

Pietinė dalis
W. Division I 
W. North avr 
Lincoln avė. ♦ 
Lincoln avė — 
N. Clark si •

406
720

2640
S. Halsted st 3244
S. Ashland av 3413

Mokinimas prasidės litam. vak., 16 vasario, 7:15 vai
S. P. TANANEVIČIUS,

3249 So, Morgan St.,
TAMISTA:—

Vardas ir pavardė

Adresas

Tuksiančius Doleriu | į
Tilpidžia viftllAmPTiA idant ižani*. r.

m u use ue jokiu extra įSKascių, « į 
turėdamas musų gražį Gramopbo- į j 
na Irimi non rlunoirtin nivma ’

M

Aš noriu gauti Jūsų DEŠIMT ANGLIŠKU LEKCIJŲ 
DYKAI duodamų Utarninko ir Pėtnyčios vakarais. Paaiškinkite ir nu
rodykite kur eiti ir t. t.

Išleidžia visuomene idant išgir
sti gerų muzikų arba dainorių. 
Gali, tą viską turėti savo na
muose be jokių extra iškaščių, I
ną, kuri per duosime jums už 
Mningus arba

§1.00 j Menesį
3 mienesial mėginimo dykai 1 
24' ir 50 muzikališkų šmotų dykai g 

Raštiška gvarancija ant 35 me- E 
tų. Rašyk mums ir gausi gra- K 
žų, illiustruotą katalogą dykai. E 

Royal Phonograph Co. įį 

91 E 4th St C ept. 92.
NEW YORK, N. Y. /

Paveikslas Popežiaus Benedikto XV
Musų Knygyne yra labai puikus paveikslas 

Šv. Tėvo. Ant paveikslo išrodo kaip gyvas 
sėdįs ant sosto. Žodžiu sakant, pavei

kslas labsĄ gražus ir mes patarė
me visiems jį turėti. Miera jo

A 18X21 KAINA 25centai.

Siifskite pinigus ant šio antrašo
Tananeviicz Publishing Company
3249-53 So. Morgan St. Chicago, Ill.

Tanahevscz Savings
* BANK

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, HI

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir G 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

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 iki 1 po pietų.

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

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Ranki; Medžio
H Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigių ir stogo popieros.
i MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
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