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•rRUSAI IS GALICIJOS GENAMI
Italijos parlamentas tariasi apie karą 
Nori galutinai sumušti rusų armijas.

Teutonai nori priversti rusus taikinties.

Suv. Valst. admirolas Fletcher.

ITALIJOS ARMIJOS 
ŪŽIA PASIENIN.

Roma, geg. 20. — Itali
jos generalio štabo viršinin
kas leit.-gen. grafas Cador- 
ma pribuvo su savo štabu i 
Vicenzą, netoli' Austrijos 
pasienio. Visais geležinke
liais dabar pyška traukiniai 
pasienio link su kareiviais, 
amunicija, pro vizija.

Universitetų studentai 
pasiryžo pasiduoti liuosa- 
noriais ir sudaryti atskirų 
batalijonų.

Austrijos ir Vokietijos 
ambasadoriai jau reikala
vo savo pa sportų ir.. nori 
apleisti amžinąjį miestą. 
Ambasadų archivai aju iš
gabenta iš Italijos.

Visi Italijos geležinkeliai 
ir stotis karaliaus dekretu 
pavesta karinei valdžiai. 
Karine valdžia dabar gali 
nužiūrėtiems asmenims ne
pavelyti važiuoti traukiniu 
ir net uždrausti prisiartinti 
prie geležinkelio. Prava
žiuojant pro kaikurias vie
tas vagonų langai uždaroma 
ir pasažieriams nevalia žiū
rėti, kas lauke yra. Bilo kas 
bandąs prisiartinti prie tu
nelio, bus pusmečiui užda
rytas kalėjiman, o jei tas 
bus daroma jau karui ei
nant, tai toks bus sušaudo
mas.

Šiandie išsiriš karo klau
simas. Šiandie susirenka 
Italijos parlamentas ir at
stovai išgirs valdžios pasi
ryžimą stoti karau prieš 
teutonus. Valdininkai nei 
kiek neabejoja, jog parla
mentas stos už karą. Visi 
ministerial dabar jau stovi 
už karą. Todėl valanda už 
valandos užbaubs baisios 
kanuolės dar ant vieno ru- 
bežiaus. Italija pasirengė 
karau iki paskutinių smulk
menų. Italijos armija ūž
telės ant austrų viešnios 
smarkumu.

Austrijos pasienis taipgi 
ne bi koks. Riogso didžios, 
užprovytos kanuolės, pri
kasta minos, keliai išriaus- 
ti, pridirbta vilko duobių.

Jėgų susikirtimas bus di
dis.

— New York, geg. 20. — 
Garlaivis Arabic su 330 pa- 
sažierių, tarp kurių yra du 
amerikonu, išdrįso išplauk
ti į Liverpool.

Užsakė 
kanuolių.

Bethlehem, Pa., geg. 20. 
— Bethlehem Steel kompa
nija gavo užsakymą nuo 
lordo Kitchener nulieti 8,- 
000 kanuolių. Kitchener 
prie užsakymo atsiuntė 
$16,150,000, kuriais atmo
kėta senesnieji užsakymai 
ir duota ant rankos nau
jiems užsakymams.

PRIMENA LUSITANIĄ.
Londonas, geg. 20. — 

Valdža išleido naujas dide
les afišas, kuriose kviečia
ma vyrai stoti armijom 
Ant afišų yra parašyta: 
“Atmink Lusitania.”

DIENĄ IR NAKTĮ DIR 
BA GUZIKUS.

Muscatine, la., geg. 20.
— Visos čionykštės guzikų 
dirbtuvės, kurių yra čia 10, 
dirba dieną ir naktį, kad iš
pildyti užsakymus kariau
jančių valstybių.

AMERIKOS LAIVYNAS 
LAUKIA “UŽPUO

LIMO.”
Newport, R. I., geg. 20. 

— Suvienytų Valstijų lai
vynas išsitiesė palei Atlan
tiko pakrantes ir bus žiū
rima, ant kiek jis pajėgtų 
atmušti užpuolimus. Laivy
nas pasidalino. Viena da
lis, vedama Rear Adm. 
Beatty, nuplauks jurėn ir 
darys ataką, o admirolas 
Fletcher su kita laivyno 
dalimi atmušinės atakas.

GATVĖ LAIMĖJO.

Berlynas, geg. 20. — Vo
kietijos laikraščiai rašo, jog 
karas su Italija neišveng- 
tinas. Laikraštis Tage- 
blatt rašo, jog gatve paė
mė viršų, ty. italų demon
stracijos miestų gatvėmis 
ir šaukimai už karą priver
tė valdžią stoti karau. Vo
kiečiai sako, kad tik ste
buklas atitolintų karą su 
Italija.

SMARKIAU VES KARĄ.

Londonas, geg. 20. — Į- 
vykus permainoms Anglijos 
ministerių kabinete, busią 
daroma smarkesnis veiki
mas karo lauke. Dabar 
jau ima daugiau garsinti,

DIDŽIOS JĖGOS VIRSTA 
ANT RUSŲ.

Petrogradas, geg. 20. — 
Teutonų armijos nesiliauja 
atakavusios rusus palei San 
upę. Rusai bando sudaryti 
atsispyrimo liniją, kuri tę
sis į šiaurę ir į pietus nuo 
Peremišlio. Vokiečiai jau 
persigrudo per San, užėmė 
Sieniawą ir kitus mieste
lius. Peremišlis smarkiai 
bombarduojamas.

Teutonai yra sutraukę 
Galicijon didžias jėgas. 
Ant 200 mylių fronto turi 
arti 1,400,000. kareivių. Tos 
armijos trečiadalis. .yra kai
zerio kareiviai. '

Rusai renka visas savo 
pajėgas, kad sustabdžius tą 
teutonų plūdimą. Priegtam 
eina gandas, jog rusai su
manę Lenkijoj ir visu pa- 
prusiu daryti smarkiausius 
užpuolimus ant vokiečių, 
Tas apmalšintų vokiečius 
Galicijoj, nes tuojmet vo
kiečiai priversti butų ga
benti savo jėgas ties Varša- 
va ir į paprusį.

Pastarasis smūgis rusams 
Galicijoj buvo aršiausias 
nuo karo pradžius. Rusai 
turėjo bėgti, palikdami su
žeistuosius, artileriją, baga
žą ir viską. Vokiečiai, bū
dami skaitlingesni, nepaisy
dami nuostolių, ūžė ant ru
sų, bi tik jiems didesnius 
smūgius uždrožti.

Vienas Vengrijos oficie- 
ris, patekęs rusams į nelais
vę, pasakoja, jog dabartinis 
teutonų veržimosi pirmyn 
yra didžiausias ir galutinas. 
Nori sulaužyti, supliekti 
caro armijas iki to, kad ca
ras butų priverstas taikos 
prašyti. Jei tas pasiseks, 
tai Austrija jau negalėsian
ti daugiau karo tęsti.

MATO SALIUNAMS 
GALĄ.

Kansas City, Mo., geg- 20. 
— Brunswick-Balke-Collen- 
der kompanija, kuri išdirbi
nėjo barus ir kitus dalykus 
del saliunų, nusprendė liau
tis tuos daiktus išdirbinėti, 
nes ateina saliunams galas 
ir dabar išdirbinės gramo
fonams ir pianams skry
nias.

kad vyrai stotų armijom 
Šnekama apie įvedimą pri
verstinos armijos tarnystės.

Suv. Valstijų Atlantiko karo laivyno komendantas, ad
mirolas Fletcher.

Kaizeris buvo 
pavojuje.

Geneva, geg. 20. — Per
eitą sekmadienį Vokietijos 
kaizeris ir jo štabas buvo 
didžiame pavojuje. Tas at
sitiko sodžiuje palei San li
pę, Galicijoj. Kaip iš Bu
dapešto pranešama, didelė 
bomba krito tarp automobi
lių. Daug jų sudraskė, su
draskė ir kaizerio automo
bilių, o iš jo kaizeris buvo 
išlipęs tik 15 miliutų atgal 
ir praėjęs tik 500 jardų.

BADAS MEKSIKE.

Galveston, geg. 20. — Pa- 
sažieriai, pribuvusieji iš 
Vera Cruz pasakoja, jog ta
me mieste yra arti 100,000 
pabėgėlių iš visų pusių. U- 
mai pritruksią valgomųjų 
daiktų.

Visa šalis revoliucijų 
draskoma, banditų jodinė
jamą, atsirado ant prapul
ties krašto. Visai šaliai 
grasia badas, ligos, galuti
nas suirimas.

— Paryžius, geg. 20. — 
Blogas oras, miglos, lietus 
pertraukė karinius veiki
mus Belgijoj ir Francijoj.

Tikrieji pikta
dariai.

Boston, Mass., geg. 20. — 
Aršiausieji vokiečių apkal
tinimai pasirodo teisingais. 
Lusitanios nuskandinimo 
liudininkai pripažįsta, kad 
Lusitanios nelaimingiems 
keliauninkams vokiečių sub- 
marinai ne tik kad nedavė 
laiko gelbėties, nei pagel
bės, bet dar pašaliniams 
garlaiviams daug pakenkė 
tai daryti. Čionai iš Liver
pool atplaukė garlaivis “E- 

i tonian,” kurio kapitonas 
tvirtina, kad kuomet jis su 
savo garlaiviu suskubęs 
skęstantiems su Lusitania 

; pagelbon, apturėjęs perser- 
! gėjimą neplaukti ir negelbė
ji ti, nes busiąs ir jo laivas 

sutorpeduotas. Tai prane
šęs kitas laivas, kuris kaip 
tik išsisukęs nuo vokiečių 

: paleistos torpedos, kuomet 
, suskubęs link* skęstančios 

Lusitanios. Taippat ir tre
čias garlaivis turėjęs nešin- 

Į ties šalin nuo katastrofos, 
i nes aplinkui submarinai 
j narstė. “Etonian” kapito

nas ištikro keliose vietose 
buvęs matęs kišančius kelis 
submarinų periseopus. Vie
nas submarinas net buvęs 
iškilęs ant vandens pavir
šiaus ir vijęsis “Etonia.” 
Bet šis laivas greitesnis, ta
tai ir pasprudęs atvanges
nei! vieton.

Ve tai kodėl tiek mažai 
skęstančių išgelbėta. Ir ne 
dyvai, jęi visas pasaulis vo
kiečius praminė piratais- 
piktadariais.

Kiek žinoma, laivas Tran
sylvania, kuris plaukė iš 
New Yorko į Angliją kelio
mis dienomis vėliau Lusi
tanios ir laimingai pribuvo 
Liverpo'olio uostau, taippat 
buvo užpultas submarine, 
bet savo gudriais manebra- 
vimais išsisuko nuo torpe
dų.

MIRĖ VOKIEČIŲ GE
NEROLAS.

Londonas, geg. 20. — Iš 
Cairo gauta žinia, jog vo
kiečių gen. Weber Pasha, 
vadovavęs turkams prie 
Dardanelių, miręs nuo žaiz
dų, gautų mūšyje.

DAUG SUKILĖLIŲ 
UŽMUŠTA.

Roma, geg. 20. — Austri
jos mieste Pola italai buvo 
padarę maištą. Policija ir 
kareiviai stabdė sukilėlius. 
Daug užmušta ir keliatas 
šimtų sužeista.

— Londonas, geg. 20. — 
Vokiečiai sutorpedavo An
glijos garlaivį Dumfries. 
Du jurininku prigėrė.

Rumunija 
neatsiliksianii.

Londonas, geg. 20.—Dip
lomatai spėja, jog, Italijai 
įsivėlųs karau, neatsiliks 
nuo to ir Rumunija. Tą 
patvirtina Rumunijos dip
lomatai. Sako, kad Itali
ja susinešus su Rumunija 
ir abi susitarusios smogti į 
Austriją.

Rumunija turi apginkla
vusi 500,000 kareivių, jie 
gerai aprūpinti ir gatavi 
susijungti su rusais Buko
vinoj ir kartu tvatyti Aus
trijai į pašones.

PIKTINASI AMERIKOS 
NOTA.

Haaga, geg. 20. — Didžiu
ma svarbiųjų Vokietijos 
laikraščių pasmerkia Ame
rikos notą Vokietijai. Laik
raščiai reikalauja, kad val
džia atmestų Amerikos no
tą. Visa nota neužsipelnan
ti didelio svarstymo.

— Roma, geg. 20. — Bijo
masi, jog, Italijai stojus 
karau, teutonai iš oro ims 
bombarduoti Veneciją — 
Adriatikos karalienę. Ruo
šiamasi atmušti atakas.

Iš llllnojaus 
Legislatures.

Spring -eld, Ilk, geg. 19. 
— Organizuotas darbas vie
tos legislature j laimėje. 
Legislature j perėjo biiius, 
kuriuomi aprubežiuojama 
prekinių traukinių vagonai 
tik ligi 50. Iš seno geležin
kelių darbininkai reikala
vo, kad traukiniai susidėtų 
iš mažesnio skaitliaus va
gonų, kadangi prie prekinių 
traukinių perdidis skaitlius 
vagonų buvo pavojingas 
darbininkams. Kuomet gi 
bus trumpesni traukiniai, 
daugiau darbininkų apturės 
darbus ir darbas nebus tiek 
pavojingas, kaip kad prie 
ilgų traukinių.

Vakar taippat priimta ki
lius, kuriuomi Chicago par
kų valdybos suvienijamos 
ir bus vienos valdybos prie
žiūroje.

Senate priimta bifms, re
guliuojantis visoj valstijoj 
mokesčius, taip kad tie mo
kesčiai butų teismg'au pa
skirstomi, idant bėdinesni 
piliečiai neturėtų mokėti 
perdaug, o turtingesnieji 
negalėtų nuo augštesnių 
mokesčių išsisukti.

Specialiu biliumi uždrau
sta teatrėliuosc rodyti kra
tomus paveikslus, kuriais 
išjuokiama nigeriai arba ki
ta kokia rasė.

Bombarduoja 
Smirna.

Atėnai, geg. 20. — Sep
tyni Anglijos karo laivai 
bombardavo Smirną. Mies
tan atlėkė 500 bombų. Smir
nos fortai smarkiai šaudė į 
atakuojančius laivus. Ka
dangi talkininkai bandė iš
sodinti aii kranto kareivių, 
tai dabai turkai labai da
boja pakrutės.

Prie Smirnos drutviečių 
dabar buvo pristatyta >00 
krikščionių. Bombardavi
mo motu visi krikščionis žu
vo.

PAŠAUKĖ REZER
VISTUS.

Londonas, geg. 20.—Bul
garijos rezervistai oficieriai 
pašaukta Sofijon del muš
tro, kurs tęsis ištisą mėnesį. 
Turkai skubiai gabena su
stiprinimus ant Gallipolio 
pusiausalio. Iš Adrianopo- 
lio išgabenta visos moder
niškos kanuolės.

— Los Angeles, Cal., geg. 
19. — Atsibuvo taikos de
monstracija, kurioj dalyva
vo 60,000 mokyklų vaikų.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Dėdė Šamas pagaliau 

priėjo kryžkelį ir sustojo, 
nežinodamas, kuriuo keliu 
butų geriau žengti; neno
romis bus priverstas leis- 
ties ar tuo, ar kitu keliu ir 
tuo budu apibrėžti savo po
litikos krypsnį.. Gi tasai 
krypsnis visupirma pri
klausys nuo Amerikos vi- 
suonwars sužiocįėjimo, ne
galima kadangi abejoti, jo
gui prezidentas Wilson pir
miau atsiliepsiąs į visuome
nę, jei norėsiąs ką tokio ne
at, mainomo spręsti. Tatai 
jei Amerikos tauta politiki- 
niai jau tiek pribrendus, 
jogei supras visą reikalą ir 
įstengs aną apkainuoti, tuo
met bus veikiama sulyg 
tautos noro; bet jei to ne
supras, tuomet bus visa vei
kiama sulyg pačios valdžios 
noro. Dėdė Samas tode 
šiais laikais atsirado ant 
kryžkelių: vienas kelias va
dinasi: “doleris ir busi
ness,” antras gi: “tautos ir 
šalies vertė ir garbė.”

Iš vokiečiu nieko gero ne
galima sulaukti į Washing
ton© 
ma, 
šia s 
SW.

valdžios notą. Girdi- 
kad kaizeris uždrau- 
kandint neutralių val- 
; yirklybinius laivus: 
iipųat girdima, kad tas 
'aizuris atmesiąs Suv. 
;;ą valdžios reikalavi

mus, išdėstytus notoje. Tė
čiai! visvien svarbu žinoti, 
koks bus atsakymas — gal 
perdaug arogantinis. Jei 
taip, tai Suv. Valstijoms, 
prisieitų pertraukti su Vo
kietija diplomatinius ry
šius ir nuo to, žinoma, dau
giausia nukentėtų Vokieti
ja. Bet, rodosi, vokiečiai 
pagaliau susiprato ir ima 
jau su pasauliu skaityties, 
ima daryties nuolankes
niais. Juo labiau jų pasi
tempimas išnyko, kuomet 
Italija pasirengė stoti ka
rau. Jie supranta, kad 
prieš visą pasaulį juk neat
silaikysi. Tatai šiandie ir 
svarbu amerikonams kuo- 
greičiau patirti, koks bus

Del parašų rinkimo.
Jau esame pranešę ger- 

biamajai lietuvių visuome
nei, kad gegužės 31 d. š. m. 
ims renkami Amerikos lie
tuvių parašai po peticija į 
busimąjį taikos kongresą. 
Dabar paduodame tuo rei
kalu kaikuriuos nurody
mus:

1) Lapai su spauzdintais 
peticijos tekstais ir su vie
ta del parašų šiomis dieno
mis bus išsiuntinėti T. F. 
vietiniams komitetams, ar
ba, kur jų nėra, kitų vieti
nių organizacijų valdyboms, 
arba, pagalinus, mums žino
miems žymesniems vietos 
žmonėms.

2) Gavusieji peticijos la
pus yra įgalioti organizuoti 
ant vietos parašų rinkimą; 
gegužės 31 d. jie pasirūpins 
lietuviškų draugijų ir kuo
pų valdybas; valdybų na
riai surašys ant atskirų pe
ticijos lapų, pažymėdami, 
kokią draugiją jie atstovau
ja ir’kiek toji draugi ja tu
ri nariu;

2) Parašų rinkėjai turėtų 
pereiti visus lietuvių gyve
namus namus, neaplenkiant 
nei vieno;

4) Rašyties turi ne vien 
šeimininkai, bet ir jų vai
kai (nuo 10 metų), ir visi 
pavieniai;

5) Vardus ir pavardes 
nemokančių rašyti turi pa- 
:?syti kas nors kitas;

6) Kiekvienam pasirašiu
siam po peticija, parašų 
rinkėjai paliks atminčiai 
peticijos tekstą;

7) Ant kiekvieno lapo su 
parašais iš viršaus turi bū
ti pažymėta* vietos ir val
stijos vardas, kur parašai 
renkami;

8) Kur vieną dieną (ge
gužio 31) nesuspės visų pa
rašų surinkti, reikia rinkti 
sekančių dienų vakarais,

' kol visų parašai nebus su
rinkti.

9) Parašų ’ rinkikas rinks 
' drauge ir aukas Lietuvos

reikalams, tečiaus visa 
svarba ne aukose, bet para
šuose, tad kas negalės, ar 
nenorės aukoti, negalės bū
ti nei kiek prie to verčia
mas;

vokiečiu atsakymas i pasiu
stą kaizerio valdžiai notą.

“Vairas” praneša iš Vil
niaus žiupsnelį indomių ži
nių. Vilniaus vyskupijos 
valdytojas, kun. Michalke
vičius, išsiuntinėjęs visoms 
Vilniaus vyskupijoms baž
nyčioms raštą, kuriuo žino
mam Žemaičių kapitulos 
kanauninkui, kun. K. Al
šauskiui, atėmė teisę jose 
laikyti mišias, sakyti pa
mokslus, klausyti išpažin
ties. Vis tai padaryta už 
lietuvių reikalais rūpini
mosi. Kun. Alšauskiui sa
vo užuojautą išreiškianti ir 
Vilniaus lietuviai pirmei
viai. Manoma, kad šis in
cidentas taip sausai, nepa
sibaigs. Vilniaus vyskupi
jos valdytojas už tai bus 
patrauktas atsakomybėn. 
Apie tai plačiau paduoda
me straipsnyj “Kun. Al
šauskis nubaustas.”

raso- 
patvirtino 
rūmų už- 
“Liet. Ži-

“Lict. Ūkininke” 
ma: “Senatas 
Vilniaus teismo 
dėtą bausmę ant

Vienatinis vokiečių skraiduolis, kuris laisvai trankosi po Atlantiką, išsisaugoda
mas priešininkų laivų užpuolimo.

10) Vigų aukotojų vardus 
ir pavardes ir kiek aukojo, 
rinkėjai parašys ant atski
rų lapų; kiekvienas savo au
ką galės skirti į tą fondą, 
kuriuo jisai labiau pasitiki: 
rinkėjai negalės daryti jo
kių klinčių, nei varžymų; 
surinktos aukos turės būti 
išsiųstos pagal aukotojų 
noro;

11) Peticijos lapus drau
ge su aukotojų sąrašais ir 
surinktomis aukomis rinkė
jai suneš į vieną vietinį 
centrą, iš ten gi lapai su 
parašais netrukus turės bū
ti išsiųsti Tautos Tarybos 
sekretoriui, 1800 W. 46 th 
str., Chicago, Ilk, aukas gi 
ir aukotojų sąrašai bus iš
siuntinėti pagal paskyrimo;

12) Lietuviai, gyvenan
tieji mažomis kuopelėmis, 
ar atskiromis šeimynomis, 
jaigu jie negaus peticijos 
lapų iš artimesnės didesnės 
kolionijos, lai pareikalauja 
tų lapų arba iš tos kolioni
jos, arba iš Tautos Taryb.os 
sekretoriaus.

T. Taryba Amerikoj.

— Roma, geg. 2(L — Gar
sus Italijos poetas Gabriel 
D’Annunzio buvo priimtas 
karaliaus rūmuose. Poetas 
giria karalių. Karalius e- 
sąs labai apsipažinęs su 
dienos klausimais ir politi

niu” redaktores Žymontie- 
nės, kuri buvo nuteista 2 
savaitėm tvirtovės už iš- 
spauzdinimą prieš rusų val
džią kurstančio straipsnio.”

Didžiosios Britanijos val
džia skelbia baisią statisti
ką. Nuo karo pradžios vo
kiečių povand miniai laivai 
jau nuskandinę kelis šimtus 
Įvairių valstybių garlaivių 
šu prekėmis ir žmonėmis. 
Išviso nuskandinta su gar
laiviais 460,628 tonai pre
kių ir 1,556 žmonės. Gi an
glai lig gegužio 15 d. nu
skandinę arba paėmę 314,- 
465 tonų vokiečių prekių, 
bet užtaigi nei vieno žmo
gaus nenuskandinę.

Lenkijos miestų valdy- 
mos įstaigose busianti įves
ta visur lenkų kalba greta 
su rusiškąja. Tiktai vieno
je Suvalkų gubernijoje vis
kas busią rašoma ir kalba
ma vien rusiškai (nei len
kiškai, nei lietuviškai). 
Taip praneša Didžiosios 
Lietuvos laikraščiai.

Vokietijos skraiduolis “Karlsruhe”

Kun. Alšauskas 
nubaustas.

nuken-

komitc- 
kitais 

, nega-

Karas suvarė į Vilnių 
daugybes pabėgėlių, ypač 
iš Suvalkų gubernijos. Iš 
Suvalkų gubernijos pabėgė
liai daugiausia lietuviai. 
Šelpia juos įvairios įstai
gos, bet daugiausia Liet. 
Draugija del karo 
tėjusiems šelpti.

Liet. Draugijos 
tas, rūpindamasis 
pabėgėlių reikalais, 
Įėjo užmiršti jų ir dvasios 
reikalų. Tuo tikslu jis į- 
galiojo savo narį kun. kau. 
Alšauskį.

Pats ir kitų kunigų pade
damas kun. Alšauskis iš
rūpino lietuviams pabėgė
liams šv. Petro bažnyčioje 
Antakalnyje mišias ir pa
mokslą. Tiesa, pamaldos 
paskirtos gana anksti ryt
metį, pusiau 9 vai., ir gie
doti lietuviams neleista, bet 
ir tai, kas jiems buvo duo
ta, ramino jų nuvargintą 
sielą.

Atėjo gavėnia. Visa ka
talikų Bažnyčia tuo meti: 
ruošiasi prie Velykų. Ga
vėnios laikas — tai velyki
nės išpažinties laikas. Kad 
žmonės galėtų geriau pri
siruošti prie išpažinties ir 
Velykų, yra laikomos reko
lekcijos. Kun. Alšauskis, 
Liet. Draugijos įgaliotas, ė- 
mė rupinties sutaisyti re
kolekcijas ir lietuviams pa
bėgėliams. Jis kreipėsi Į 
Vilniaus vyskupijos valdy
toją, prašydamas leisti lie-

Vokietijos admirolas Tirpitz.

Vokietijos jūrių karo žiny
bos mįnisteris, kurs pasi
traukė iš savo vfetos nu

skandinus Lusitania. *•

tuviams moksleiviams re
kolekcijas Domininkų baž
nyčioje ir apskritai lietu
viams pabėgėliams šv. Pet
ro bažnyčioje, nes lietuvių 
pabėgėlių prieglaudų dau
giausia yra Antakalnyje. 
Vyskupijos valdytojas Do
mininkų bažnyčioje reko
lekcijų neleido stačiai, o del 
šv. Petro bažnyčios sakė 
kreipties į jos kleboną. Tar
ties su šv. Petro bažnyčios 
klebonu buvo nuėjęs kun. 
Palubinskis, Marijampidės 
gimnazijos kapelionas, kun. 
Alšauskio įgaliotas. Kle
bonas pats neleido, bet ap
siėmė pasitarti su vyskupi
jos valdytoju ir pranešti 
telefonu. Nesulaukus to 
žadėtojo atsakymo, jau pats 
kun. Alšauskis vėl kreipėsi 
į vyskup. valdytoją telefo
nu, klauzdainas, ar leistos y- 
ra lietuviams rekolekcijos 
didžiosios savaitės pradžio
je. Valdytojas atsakė, di
džiąją savaitę rekolekcijų 
leisti negalįs, pažiūrėsiąs 
po Velykų. Tada Liet. Dr- 
jos komitetas kreipėsi tele
grama į Mogiliovo arcivys- 
kupijos valdytoją Cieplia- 
ką, prašydamas tinkamai 
paveikti į Vilniaus vysku
pijos valdytoją, kad leistų 
lietuviams atlikti dvasios 
reikalus. Sulaukus ir iš 
ten nepalankų atsakymą, 
komitetas buvo žadėjęs da
ryti lietuviams rekolekcijas 
salėje ir indėjo vietos laik
raščiuose tam,tikrą skelbi
mą. Antakalnyje tokios di
delės salės, kad galėtų su
tilpti apie 1500 žmonių, ne
atsirado. Taip lietuviai 
pabėgėliai ir paliko be re
kolekcijų.

Bet to negana. Vilniaus 
vyskupijos valdytojas kun. 
Michalkevičius, matyti, ki
taip žiuri į katalikų velyki
nės išpažinties pareigą. 
Jam pasirodė didžiausias 
nusikaltimas esą rupinties 
didžiausios katalikų parei
gos atlikimu. Kun. kan. 
Alšauskiui už jo atsidėjimą 
katalikų dvasios reikalams 
Vilniaus vyskupijos valdy
tojas suteikė gerą Vely
koms dovaną: didžiojo ket
virtadienio dieną išsiunti
nėjo visoms Vilniaus vys
kupijos bažnyčioms raštą, 
kuriuo kun. Alšauskiui atė 
mė teisę laikyti mišias, sa
kyti pamokslus, klausyti iš
pažinties.

Didelis Vilniaus lietuvių 
inteligentų būrys, išreikšda
mas kanaunink. Alšauskiui

užuojautą už jo atsidėjimą 
lietuvių dvasios reikalams, 
šiomis dienomis inteikė 
jam šiokį padėkos adresą:

(l erbiamasai Žemaičių 
Vyskupijos Kapitulos Ka
nauninke !

Karo aplinkybės privertė 
Tamstą atsikelti iš Kauno 
į Vilnių ir čia, nutautusioje 
Lietuvos sostinėje, varyti 
sunkų švietimo darbą. I- 
steigus lietuviams draugiją 
šelpti nukentėjusioms del 
karo, Tamsta buvai jos ko
miteto uolus darbininkas. Ir 
štai, bedirbant Tamstai tą 
draugijos darbą ir, jos įga
liotam, besirūpinant pabė
gėlių lietuvių katalikų dva
sios reikalais, Tamsta gavai 
susidurti su vyskupijos baž
nyčios administracija, kuri 
ne tiktai nepatenkino lietu
vių pabėgėlių dvasios reika
lų del jų tautybės, bet ir 
atsistojo Tamstai skersai 
kelio, neteisingai atimdama 
teises pildyti bažnyčios 
priedermes šioje lenkinamo
je Vilniaus vyskupijoje. To
dėl mes, žemiaus pasirašu- 
sieji, prašome priimti iš mu
sų pagarbos ir užuojautos 
žodį del tos nuoskaudos. 
Mes tvirtai tikime, kad ta 
Tamstos nuoskauda, kaip ir 
kiti buvusieji Vilniuje pa
našus atsitikimai, neliks ir 
be naudos.

Žiemos darbai 
nuBjo niekais.
Londonas, geg. 20. — 

Naujos taktikos vokiečiai 
griebėsi ir tuo jiems pasi
sekė uždrožti rusams smū
gius.

Rusai per visą žiemą dar
bavosi, veikė, kraują liejo 
Karpatuose ir buvo jau už
sikarę ant pat viršūnių, bet 
teutonai užėjo iš užpaka
lio, patraukė už kojų ir ru
sai nuburbėjo nuo kalnų. 
Tokiuo tai budu sunkiai i- 
gytos pozicijos pateko atgal 
į teutonų rankas.

Teutonai buvo išdirbę ši
tokį pieną prieš rusus. Šu
mane briauties Lvovo link 
iš trijų punktų. Von Meck- 
ensen turėjo sulaužyti rusų 
jėgas ir eiti Lvovo link iš 
vakarų, Linsingen turėjo 
briautis Tukhalka tarpkal- 
niu ir paskui Stryj kloniu, o 
erzherzogas Eugenius Bu
kovinoj turėjo nulaužti ru
sų kairįjį sparną. Pilnai 
nusisekė tik gen. von Meck- 
ensen, Linsingen sulaiky
tas, o erzherzogas pats gerai 

Bušai pripažįsta, jog gen. 
von Mcckcnseii vakarinėj 
Galicijoj veikė viešnios 
smarkumu. Tame sūkury
je rusai neteko savo didžio 
gen. Kornilovo, kurs vado
vavo 48-tai divizijai. Ta
sai generolas pateko nelais
vėn. Gen. Kornilov nors 
buvo sužeistas, bet vadova
vo savo divizijai ir vedė ją 
po keliatą kartų į skerdy
nes durtuvais.

Teutonai, kaip verpetas, 
atūžė iki San upės ir da
bar jau užsipliekė neapsa
komas mušis i šiaurę nuo 
Pcremišlio. Taigi teutonai 
renka savo jogas tarp Jaro- 
slau ir Ležaisko. Teutonai 
vakarinėj Galicijoj, matyt, 
buvo gerai “ užsilikta vę,”

kad taip nesulaikomai va
rosi pirmyn. Taip teuto
nams besivarant per vaka
rinę Galiciją, rusams pasi
darė pavojinga laikytis 
Karpatuose, nes jiems vo
kiečiai butii atkirtę kelią 
sugrįsti. Pri'egtam rusams 
reikėjo kareiviu, kad su
stiprinti pozicijas palei 
San.

Kuomet Galicijoj ties 
Jaslo visai riestai rusams 
pasidarė, tai tuomet net 
pats didysis kunigaikštis 
Nikalojus su 13 automobi
liu, prilioduotų amunicija 
paskubo mūšio laukan. Pa
ties vado pribuvimas padrą
sino rusus ir kazokai ataka
vo Jaslo ir išgrūdo iš jo 
teutonus. Jasloj vokiečiai 
trumpai tebuvo, bet suspėjo 
pakarti majorą už vartoji
mą rusu vėliavos.

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
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Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIOS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

IS Tel. Randolph 5246 ®

a A. A. Siakis |
I ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
w (Room 815) Chicago, Ill.

Kes. 3255 So- Ilalsted St.
Tel. Drover 5326

FIRMOS
geriausios fanuos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemo visokioms javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
ne išdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių koliomja Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu t'armerių 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, mok- 
slainės ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi 
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mieh. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo mane* nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.jScotville, Nich.

____
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KATALIKAS 3

Daugiau negu pora 
žodžių kunigui
F. Kemešiui.

turėjau nuo gerb. kun. F. 
Kemėšio, tartum iš Petro
grado, augščiausiąs prisaky
mą: “byt po šernu!” Tokiu 
budu, kaip visi matote, aš

87-tame numeryje patė- 
mijo gerb. “Kataliko” 
skaitytojai kun. F. Kemė
šio straipsneli: “Pora žo
džių kun. A. Yanušui.” 
Jaigu kas kitas butų para
šęs panašią koresponden
ciją, tai nei “Katalikas” 
butų jos spauzdinęs, nei aš 
duočiau atsakymo; bet ka
dangi taip neišmintingai 
parašė gerb. musų veikėjas 
(o gal didesnis svajoto
jas?), tai todėl ir mano 
priedermė yra gerb. visuo
menei pasiaiškinti. Aš 81 
num. “Kataliko,” neužgau- 
damas nei Tautos Fondo 
valdybos, nei Bažnyčios, nei 
kunigystės išreiškiau savo 
nuomonę, kad pirmoji mu
sų priedermė yra šelpti su
valkiečius, kauniškius ir iš 
dalies susipratusius vilniš
kius (“Kataliko” redakci- 
j a atspauzdino: 1 ‘ musų
priedermė šelpti suvalkie
čius ir kauniškius”). Per
skaitęs gerb. T. Fondo val
dybos nusprendimą tuojau 
pasiųsti 3,000 dolerių į Lie
tuvą, iš kurių 1,000 dol. 
Prūsų lietuviams..., per 
“Kataliką” paklausiau ger
biamosios T. F. komisijos: 
“Kaip jus manote?” Na 
ir už ta naudingą ir nieko 
neužgaunantį paklausimą 
gerb. kun. Kemėšis pripa
žinęs mane už nežinanti net 
katekizmo, kenksmingesnį 
už pikčiausią netikėli ir nu- 
taut ėli, atskyrė mane nuo 
Bažnyčios, degredavo nuo 
kunigystės ir atmetė net 
nuo tautystės... Cha, cha, 
cha... Jau antri metai kaip 
nebegaunu iš Kauno “Gar
nio,” taigi nors “Katalike” 
radau juokų... Bet, ant ma
no laimės, Chicago — ne 
Petrograd, o kun. Kemė
šis — ne ruskių caras; to
dėl ir aš turiu dar balsą. 
Augščiau paminėtą mano 
paklausimą gerb. kun. F. 
K. pavadino “labiau, negu 
keistu.” Del ko tas pa
klausimas labiau, negu keis- 
tas? Juk aš, išreikšdamas 
tik savo nuomonę, kad šel
pimą reikėtų pradėti nuo 
suvalkiečių ir kauniškių (o 
ne nuo Prūsų), visai neuž- 
gavau gerb. T. F. valdybos 
(į kurią ineina žmonės se
nesnio amžiaus ir gausesnio 
prityrimo, negu aš), nepri
sakiau visiems taip many
ti, kaip aš manau; nema
niau pakenkti musų pra
kilniam T. Fondui, bet kaip 
išgalėdamas darbuojuos ir 
trokštu, kad tas musų Fon
das plėtotąsi ir augtų, ir 
nenorėdamas, kad ateityj iš
eitų koks-nors nesusiprati
mas ir neužsiganėdinimas, 
todėl ir paklausiau gerb. 
T. F. veikėjų: “Kaip jus 
manote?” Aš maniau: jai
gu visi mes lietuviai-kata- 
likai steigėme T. Fondą, vi
si išvien darbavomės, rinko
me aukas ir pats aukavo
me, todėl ir dabar prisidė
kime bendromis mintimis, 
kaip tas aukas turime daly
ti... Bet, ant nelaimės, šia
me dalyke labai apsigavau: 
nes vietoj atsakymo: “bro
lau, tavo mintis gera, ar 
negera, išmintinga arba 
klaidinga, tolia us turime

neužgąvau nei gerb. Tautos 
Fondo valdybos, nei komi
sijos ir nei prūsinių, nei 
vilniškių musų brolių-lietu
vių, bet netikėtai, kaip Pi
lypas iš kanapių, išlindo 
čia kun. Kemėšio ambicija, 
kuri mane nemandagiai už
gavo. Vietoj išgirsti sa
vų brolių bendradarbių 
nuomonę, išgirdau kun. F. 
K. balsą: “Atsakysiu aš 
vienas, kaipo kunigas, kai
po lietuvis ir kaipo T. F. 
narys... Ką-gi tas reiškia: 
“atsakysiu aš vienas?” Juk 
aš neklausiau, kaip ten, 
gerb. kun. K., manai?, -bet 
paklausiau gerb. T. F. ko
misijos: “Kaip jus mano
te?” Nejaugi iš vieno kun. 
Kemėšio susideda T. Fon
do valdyba? Man pasidarė 
biskutį linksmiau, kuomet 
tame pačiame “Kataliko” 
numeryje ir gerb. musų 
veikėja, T. F. komisijos na
rė, Antanina Jakaitukė, 
išreiškė savo nuomonę, 
kad dar ne -laikas kalbėti 
apie aukojimą Prūsų lietu
viams 1000 dol., kuomet 
mes dar savuosius nepajė
giame sušelpti, ir aš su tuo 
nutarimu nesutinku.” To
kiu budu ir gerb. A. Jakai
tukė ipso facto liko atskil
ta nuo Bažnyčios, nuo lietu
vystės ir t.t.... Kiti gi T. 
F.. komisijos < nariai (tur
būt pabūgę kun. Kemėšio 
ekskomunikos), visai nebe
atsiliepė ir savo nuomonės 
viešai neišreiškė. Tolesniai 
kun. K. rašo: “Atsakysiu 
aš vienas, kaipo kunigas, 
kaipo lietuvis ir kaipo T.4 
F. narys...” Kam gi čia 
reikalinga kunigystė: juk 
lietuvis ir T. F. narys gali 
būti ir ne kunigas. O jaigu 
kun. K. atsako, kaipo T. F. 
valdybos narys, už visus, tai 
kur-gi jo Įgaliojimas? Juk 
vienas draugijos narys tik
tai tuomet reprezentuoja 
visą draugiją, kuomet ta dr- 
ja ji įgalioji; o kun. K., ne
turėdamas jokio įgaliojimo, 
reprezentuoja visą T. F. 
valdybą ir komisiją. Toles
niai kun. K. rašo: “Man 
stinga žodžių, kad išreiškus 
savo pasipiktinimą ir šir
dies skausmą, kad lietuvių 
tarpe atsirado toksai, kuris 
drįso viešai laikraštyje už
gauti musų tautiečius Vil
niaus gub. ir Prūsų lietu
vius...” Kas link to bai
siausio pasipiktinimo, tai 
tas kun. Kemešiui yra do
vanotina: nes Žemaičių 
davatkos piktinasi tiesiog 
iš nekaltų dalykų; aš pats 
mačiau ir girdėjau, kai Že
maičių davatkos baisiai pik
tinasi iš nekaltos kunigo 
misionoriaus Kazimiero 
Kudirkos barzdos: kaip, 
girdi, su tokia juoda barz
da gali laikyti šv. mišias ir 
klausyti išpažinties?! To
dėl nėra ko stebėties, jaigu 
ir kun. K., gyvendamas 
tarp Žemaitijos davatkų, 
galėjo užsikrėsti pasipikti
nimo liga, bet jaigu jis dar 
šiek tiek pagyvens Ameri
koje, tai panašios ligos pa
čios per savo išnyks. O 
kas link užgavimo Vilniaus 
gub. ir Prūsų lietuvių, tai 
teisingai pavadinau tokiais, 
kokiais jie yra; juk aš ir sa-

šimts šeimynų vilniškių 
lietuvių, kurie yra susipra
tę, priguli į lietuvišką R. 
K. šv. Antano parapiją ir 
į musų draugijas, vienas iš

Leaks in Your Profits
jų J. M. viršija net kauniš
kius ir suvalkiečius, nes y- 
ra šviesus vyras, daug dar
buojasi visuomenės labui, 
pats daug aukojo ir po na
mus vaikščiodamas daug T. 
Fondui aukų surinko; ne
jaugi aš tokius savo brolius 
galiu prilyginti prie Vil
niaus mulų?... Bet yra ma
no parapijoj daugiau, negu 
šimtas šeimynų vilniškių 
lietuvių, kurie, nors nemo
ka lenkiškai, bet sarmati- 
jasi kalbėti lietuviškai, ne
priklauso į lietuvišką R. K. 
parapiją ir į draugijas, o 
išpažįsta polsku viaru, ir 
vietoj, kad sušelpti savo 
tėvus, brolius ir kitus, gi
minaičius, gyvenančius Vil
niaus gubernijoj, duoda au
kas tiktai į lenkiškus fon
dus. Ko gi tokie žmonės 
yra verti? Tiktai pasigai
lėjimo. Argi kun. K. ma
no, kad aš tokių nelaimin
gų sutvėrimų nesigailiu ir 
jų negelbėji!? Tegul per
žiūri kunigo Tumo Fondą 
(rytams šviesti), o atras ir 
mano rublius, tam tikslui 
paaukotus, tuomet supras, 
kad aš net ištautėjusiu vil
niškių esu prietelis ir šel
pėjas. Kas link Prūsų lie
tuvių, tai aš juos pažinau 
tik Prūsų Lietuvoje (ir tei
singai 81 numeryje “Ka
taliko” pavadinau juos 
kaizerio bernais), o Ameri
koj, ačiū Dievui, aš jų dar 
nemačiau. Tolesniai. gerb. 
kun. K. klausia: “Argi rei
kėtų kun. A. Yanušui aiš
kinti, kaįp mažam vaikui, 
katekizmo mokslą apie tai, 
kas yra musų -artimas?... 
Vietoj aiškinimo kunigui 
Yanušui katekizmo mokslo, 
aš patariu gerb. kun. F. K. 
perskaityti teologijoj “Gu- 
ry” tractatus de virtuti- 
bus, kur ant 108 puslapio 
yra pasakyta, kad: “prae- 
ferendi sunt 1-o parentes 
ceteris; 2-o conjux filiis, fi- 
lii fratribus, fratres cogna- 
ti; 3-o amici, benefactores, 
superiores et personae bono 
publico ultiores ceteris...” 
tuomet kun. K. žinos ne 
tiktai, kas musų artimas, 
bet ir kas artimesnis arti
mas, ir kad “caritas bene 
ordinata incipit a semetip- 
so.” Kun. Yanušas neuž
miršo dar (pagal kun. K. 
žodžių) ir Kristaus prilygi
nimo apie nedorą žydų ku
nigą ir samarietį, nes 81 
“Kataliko” num. parašė, 
kad: “pagal krikščioniško 
mokslo mes turime šelpti 
net turkus, žydus ir kitus... 
(tik, žinoma, ne pirmiau, 
kaip savo brolius). Toles
niai gerb. kun. K. rašo, kad 
“kun. A. Yanušas vienu 
savo negudriu ir nekrikščio
nišku išsišokimu daugiau 
pakenkė kat. Bažnyčiai ir 
t.t..., negu pikčiausias neti
kėlis ir nutautėlis.” Toks 
kun. K. išsireiškimas, tai be 
jokios prasmės ir net juo
kingas: juk pagal katali
kiško mokslo: “Ūbi Petrus, 
ibi ecclėsia” (kur Petras, 
'ten ir Bažnyčia), o pagal 
kun. K. “Kur Fabijonas, 
ten ir Bažnyčia.” Erravis- 
ti, frater. Po to gerb. ku
nigas K. rašo atsišaukimą į 
kunigus ir į visuomenę, kad

r or gotten
Charges

Think
The National Cash Register Company, Dayton, Ohio, 

Ofisas: 16 E. Randolph Street, Chicago, Hl.

kur nepriliptų...” Tie kun. 
K. žodžiai — tai balsas, 
šaukiantis tyruose: nes pa
žįsta mane, gerb. kunige, 
lietuviai (kurių gal ne vie
nas turi daugiau rimto pri
tyrimo, negu gerb. kun. K.) 
ir žino mane gerb. lietuviu 
visuomenė, tarpe kurios ir 
aš, pagal savų išgalių, dar
buojuos. Ant galo, perskai
tęs kun. K. straipsnį, kur 
meldžia kun. Yanušo viešai 
atsiimti savo “negudrius 
žodžius,” maniau, kad kun. 
K. pasakys: “Atsiimk ir 
466 dol. ir 47 centus, ku
riuos surinkai iš savo mažo 
parapijom! būrelio ir pats 
aukojai,” (kuriuos, žinoma, 
bučiau pasiuntęs ne į Pru
sus, bet į Lietuvą), bet ma
no doleriai pasirodė geri, 
tiktai žodžiai negudrus... 
Užbaigdamas šiuomi su ku
nigu Kemėšiuin nenauding- 
gą polemiką, turiu jam pa
tarti, kad jis daugiau ne
priverstų visus taip many
ti, kaip pats mano, nes A- 
merika yra liuosa šalis; jai
gu kas neturi batų, čion gali 
basas vaikštinėti, o jaigu 
kas del visuomenės darbuo
jasi ir aukoja, tas privalo 
ir balsą turėti.

Kun. Albinas Yanušas.
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* Dr. S. A. ŠLAKIENE *
« SPECIALISTE
j MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
I 3255 SO.J4ALSTED ST. !

Tel. Drover 6326 CHICAGO, ILL. ®

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sios mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti-

P. CONRAD 3130 S.Halsted St,
Tel. Humboldt 07

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena
•'unę.iiurm.ę'm.ęnn •mm'miaiiM■■■■MM'BB 
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M»>«ĮęiiniĮMwiaim'»>m»>r.ęiiv'a n-ą.we* bm< a a a ...a wbhmiimLEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

FoiografijŲ Galerija!
Ant pardavimo puiki fotografijinė 

galerija; vieta išdirbta nuo senai, ge
ra vieta lietuviui arba lenkui. Par
siduoda tik iš priežasties ligos savi
ninko. Norėdami apie tai daugiau 
dasižiuoti, atsišaukite adresu:

A. SZEWCZYK
159 E. Main St., Amsterdam, N. Y

daryti taip arba kitaip, ap- vo parapijoj turiu keliasde- “kun. Yanušo žingsnis nie-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas ffali.išmok- 
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Scliool of Languages

1741 W. 47th Street, : : Chicago, III.
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TAUPYKIT PINIGUS I
es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jąs pirksite Banke 

io štore, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jąs gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jąs galite gauti bile kur kitur paprasto
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu suččdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur 
70c 
20c 
20c 
60c

I

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės ......... 12c
% s v. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40c

$1.16 $1.70
yra geriausias kąBanke’io geriausios rąšies grietinės sviestas 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5e.

Bankes Kavos Sztorai
už

i

i

I

I

šiaurvakarinės dalis Vakarinė dalis. 
1644 — “ * 
1373 
1045 
2054 
2710

W. Chicago A406 W. Division St 1510 
Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 
Milw. Ave. 2610 Lincoln Av. 1836 
Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 
W. North Av3413 N. Clark St. 1832

Pietine dalis. 1818 W. 12th St. 
W. Madison st 3102 W. 22 St. 
W. Madison st Siaurinė dalis. 
Blue Island A3032 Wentworth Av 
S. Halsted St 3437 S. Halsted St 
S. Halsted St 4729 3 A.sliland A

■

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, romų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL
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1 Doma West Pullmano Lietuviams. ■ ■ ■
2 Jau galima pinigus siųsti į seną krajų — Lietuvą. Taippat par- ■
I duodame laivakortes. ■
i! Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- ? 
B davimo labai pigiai kelintą namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, B 

1 labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo į 
1 daugybe lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- į 
B viai, pasinaudokite iš geros progos!
■ B
H Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: "g g

; B. W. SLUZ ;
" 738 W. 119 St., West Pullman, III. i
8 TELEPHONE WEST PULLMAN 992. >
I B
.   ■ ■iiillMr:sli*l:’:$|i»*i";a:niiiMillinM ■   ■u:*:i ■e ■' III* m
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KATALIKAS

REAL ESTATEJ

Tananevicz SavingsBANK
Per Telefoną

738

atsibus

Ketverge vak. geg. 20 d. Airly Baze. Salėj, St. Charles, III
Ned. Ir Pan. v. geg. 23-24 Baž. Salėj, S.S. Pittsburgh, Pa

I

I
I 3315

I

I

I

ORAS I

I

I
Ipa

■žHr-Mi'

WICK BLUE KAME

Coppersmith ir jos 
užmušėjas, Russell

ties 
ant

Teisėjas Prindevillc va
kar nekokį Charles Adams, I 

I
■ 
I

I
I

I 
j 
I 
I
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a
■

Dr. T. M. Maturzynska 
KABINETAS DENTISTIKOS

Už vogimą centu 
laikraštinio staliuko,

Del parankumo savo kostumerių Chicago 
Telephone kompanija turi tūkstančius tokių 
viešai mokamų stacijų mieste. Kalbėk

Kur tik pamatysi mėlyno Varpo ženklą, 
ten-pat rasi ir viešą vietinę ir Long Distan
ce telefono staciją.

I
į

Parsiduoda lietuviška Barber Shop 
ant didelio praeinamo kampo ir la
bai pigiai, tik už $75.00. Atsišaukite 
po numeriu
10258 S. Michigan avė.. Chicago, Ill. 

Savininkas — lietuvis.

Areštuotas nekoksai Ch. 
H. Osburn, 618 No, 5 gat., 
kuris atsisakęs užmokėti už 
samdymą automobiliaus 
starojo savininkui.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building ‘ 

Official 100

areštavo
Crossing,”
New Yoi*k Con-
75 gat. Toliau

jas. Vakar 
temperatūra buvo 50 
Birių, žemiausia — 42

Jeigu esi ant gatves o nori telefonuo- 
ti umu laiku, apsižvelgk o matysi 

mėlyno Varpo ženklą.

Miesto majoras Thomp
son šiandie iškeliauja į 
Springfield, kur darbuosis 
miestui Chicago išgauti 
“home rule.”

Parsiduoda galiūnas labai geroj, lie
tuviu apgyvento] vietoj. Priežastis 
pardavimo — savininkas serga. At- 
sišaukit šiuo adresu:

M. A. Wleklinski, 
3767 So. Morgan st., Chicago, Ill.

Paieškau savo švogerio, Petro De- 
besaičio, paeina iš Suvalkų gub., Vil
kaviškio pav., Gražiškiij gm., Skard
upių kaimo; 5 metai Amerikoje. Jai- 
gu kas apie ji žinote, ar jis pats, tei
kitės duoti žinią adresu:

Mat. Kalinauskas, 
6540 Kenwood avė., Chicago, UI.

Paieškau savo pusbrolio, Ramualdo 
Meškos, paeinančio iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Linkavos miestelio, 
šeši mėnesiai kaip iš Lietuvos. Gir
dėjau gyvena New Yorke. Kas apie 
ji žinotų," arba jišai pats tegul atsi
šaukia adresu:

W. Meška,
1217 — 5th avė., Chicago Heights, Ill.

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
(furnitures), galima pirkti visus sy
kiu, arba skyrium. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja Į kitą 
miestą. Atsišaukite pas:

St. Apolski, 
2961 Archer avė., Chicago, Ill.

Pigus Išpardavimas
Parsiduoda 4 lotai labai geroj, lie

tuvių apgyvento], vietoj, West Pull
man’e, arti lietuviškos bažnyčios. 
Lotai parsiduoda labai pigiai. Kai
na buvo $1400.00, dabar parsiduos už 
$900.00. 
gos.

Atlie a visoki darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti, Darbas gvarant.

Taipgi tvirtas
1511 MILWAUKEE AVE. Ėlv'

Pasinaudokite iš geros pro- 
Atsišaukite sekančiu adresu:

B. SLtrz,
Beal Estate Agent,

W. 119 str., W. Pullman, Hl.

Tananevicz Savings Bank 
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J. FILLIPOVICH, paid.

MILDA
TEATRAS
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

Už 5e čia pamatysi gražesni 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Kainos šiokiom dieųom 5c ant 
balkono 10c žemai.

Subattomis ir nedėliomis 2 vai. 
konas, 15c žemai. .

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik

MILDOS-TEATRAN

Parsiduoda gramofonas su 14 rekor
dų (notų), visai naujas, vertas 35 do
lerių, parsiduoda tik už 16 dolerių. 
Labai garsaus balso: šneka, dainuo
ja, groja visokius maršus ir šokius.

Adresas:
335£ So. Halsted st., Chicago, Ill. 

Ant antrų lubų.

Oil Ccok-stove
reiškia geresnį virimą už pigesnę kainą — ir vesią, šva
rią virtuvę. Su 1, 2, 3 ir 4 degtuvais, su kabinetiniu vir- 
su, užlaidžiama lentyna, vieta del rankšluočių ir kitais 
patogumais.

Perfection Oil duoda geriausius rezultatus.

STANDARD OIL COMPANY
(AN INDIANA CORPORATION)

CHICAGO, ILL.

mi-
Pradėti statyti 

tebestovi ir nuo to 
naikinasi.

v Ofisas ir Gyvenime vieta Valnados1 3249 S. Morgan St., Chicago, I

Bel1 M jaM System
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THE AMERICAN TOBACCO CO.

Iš Chicago.
PO PARODOS.

Gegužio 18 d. pasibaigė 
blaivybės paroda Apveizdos 
Dievo parapijinėj salėj. 
Tai buvo antroji tarp Chi
cagos lietuvių blaivybės pa
roda. Musų 41-ji pilnųjų 
blaivininkų susivienijimo 
kuopa jaučiasi atlikus nau
dingą ir svarbų darbą. Rei
kia pripažinti, jog musų 
kuopa buvo paakstinta pa
našios parodos ant Bridge- 
porto.

Ant greitųjų musų kuo
pa išrinko komitetą iš A. 
Stulginskio, St. Kybarto, 
K. Štulo ir p-lės Marcijonos 
Freitikaitės kreipėsi pas 
Dr. A. Graičuną, kad pri- 
gelbėti parodą surengti. 
Daktaras tam buvo prielan
kus, suteikė savo paveikslų, 
kartu ir prigelbėjo gautį 
judomųjų paveikslų reels. 
Pažymėtina, jog Dr. A. 
Graičunas suteikė du la
bai indomiu paveikslu, ku
riuodu yra pats daktaras 
nuėmęs. Vienas perstato 
lietuvių lėbavimą saliune, o 
antras perstato lietuvių lat- 
ravimą namie, šeimynoje. 
Šitokie paveikslai tai ba
dyte bado akis visokiems 
girtuokliams.

Parodos surengime ir 
tvarkos vedime ypač užsi
pelno pagyrimo p-lė M. 
Freitikaitė.

Rengimo komitetas taria 
širdingą ačiū kalbėtojams 
— kun. F. Kemešiui, kun. 
Kudirkai, Dr. Juškai, Dr. 
Rutkauskui, Dr. Šlakienei 
p. P. Gudui. Taipgi dėkin
ga kjt^pąs, dalyvavusiems 
programe, p. A. Aleksan
dravičiui, vakarų vedėjui, ir 
p. Kuliui, mašinos operato
riui.

Rengimo komitetas.

STRAIKAS GALI PRA
SITĘSTI ILGAI.

Kontraktorių pasiulijimas 
karpenteriams mokėti dau
giau 2y2 cento valandoje 
per pastaruosius 18 mėne
sių naujo trimetinio kon
trakto, karpenterių didžiu
ma balsų atmestas. Tatai 
straiko pabaigos negreit bus 
galima sulaukti. Karpen- 
teriai kaip pastatė savo rei
kalavimus, taip anų nenori 
atsižadėti. Gi kontrakto- 
riai tų reikalavimų neprii
ma ir nuo to visuomenei 
prisieina daugiausiai 
kentėti, 
namai 
viskas :

Mrs. 
■vaiko
Pethrick, vakar iš Engle
wood policijos nuovados nu
gabentas į apskričio kalėji
mą, kur lauks sau bylos, 
Jo pusei nusamdyti advo
katai gins jį prirodinėdami, 
kad jis esąs nesveiko proto. 
Tuo keliu norima jis apsau
goti nud kartuvių.

Chicago ir apylinkės. — 
Lietus šiandie ir turbūt ry- 
,toj; temperatūroj nebus at
mainos; šviežias rytų vė- 

augščiausia 
laip- 
1. ’ 

48 metų, 4500 Greenwood 
avė., nubaudė $50 pabau
da ir teismo lėšomis už pa- 
kalbinimą ant gatvės ste- 
nografės Miss Ethel Mey
er. Adams neužsimokėjo ir 
todėl uždarytas kalėjimam

Alfred Lehmann, 16 me
tų vaikinas, 2008 Raymond 
Court, savo miegamajam 
kambaryj pasikorė. Prie
žastis esanti — ilgas laikas 
darbo nesuradimas.

nuo 
kur 

la ikraščiai pardavinė j ami. 
teisėjas Fred C. Hill nu
baudė Thomą Halloran 90 
dienų kalėjimai! ir $50 pa
baudos.

Rinkimų komisijos na
riu vieton žinomo Anthony 
Czarnecki apskričio teisėjas 
Scully paskyrė Nathaną D. 
Kaplan. Lenkai tuomi la
bai pasipiktinę.

Tarp gatvekarių darbi
ninkų gimęs nepaprastas 
bruzdėjimas. Darbininkai 
reikalauja mokesties padi
dinimo. Kompanija ištolo 
purtosi. Šiandie darbinin
kų unijos įgaliotinis tame 
reikale tarsis su kompani
jos prezidentu. Jei kom
panija nesutiktų pakelti 
mokesčių, galima sulaukti 
ir straiko.

‘ 1893—1915 metų laiko
tarpiu Mrs. Margaret Cun
ningham vakar areštuota 
275-tu kartu už negražų pa
sielgimą. Kadangi moteris 
senyva, 60 metų amžiaus, 
tatai teisėjas jos nebaudė.

Ties 101 gat. ežere norėjo 
nusiskandinti Mrs. Emily 
Peterson, 52 metų amžiaus, 
gy venanti po num. 6017 So. 
Throop gat. Ją ištraukė iš 
vandens policiantas John 
Henessy. Ji esanti pasi
traukusi nuo savo vyro il
gy velianti pas ištekėjusią 
dukterį.

Chicago j neturime gerų 
laikų, atsiliepė į teisėją Do- 
laų vaikinas E. Bomar, be
namis, kurį policija už vai
kio j imosi 
“Grand 
kryžkelio 
tral, ties
Bomar teisėjui nusiskundė, 
jogei palikęs besveikatis, 
nes perdaug rūkęs cigarų 
galus, atrastus ant gatvių. 
Teisėjas Bomarą tečiau pa
siuntė 10 dienų kalėjimam 
paaiškindamas, jogei jam 
esą reikalinga nors apsi
švarinti, plaukus nusikirpti 
ir geriau pavalgyti. Rasi, 
ten ir sveikata geresnėn pu
sėn nukrypsianti.

Juodukas Halley Carr, 
turėjęs sargo užsiėmimą po 
n. 3252 Douglas b., ant vie
tos liko užmuštas, kuomet 
mašinos šiupelis per jo pa
ties neatsargumą smogė 
jam galvon ties 14 gat. ir 
So. Harding avė.

— Washington, geg. 20. 
— Amerikos ambasadorius 
iš Berlyno telegrafavo, jog 
Vokietija atsiusianti atsa
kymą į Amerikos notą atei
nančią savaitę.

Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti bėgyje 10 dienų.

Yhoni Drover 7800

DR. A J. TANANEVICZE j
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaiky Ligas f

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu sū
nuj ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, 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 Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja ją 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 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje.

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.

LAIVAKORTĖS | KRAdŲ
Russian American Line lai
vas “Caritza” išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo i Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank 
3253 S. Morgan Street, Chicago, III.

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.

Račiūno nauju paveikslu Serija 
iš KARO LAUKO
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TAUPUMAS VIRTUVĖJE
Vienas degtuvas arba keturi — maža liepsna arba di

delė — lengva ugnis arba didelis karštis. Jokiij an
glių. jokių suodžių, jokių pelenų.
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Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausis Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVĖ, CHICAGO, ILL.
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams grabai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt,

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystčs srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai puse kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa 
rodo teisybę del darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

DYKAL 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialia KUPONAS vertas lt

Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas
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Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan

i. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kupons gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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