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PAIMTI VARŠAVĄ
Pažvelgus 
atgal.

Taisosi pa
imti Varšavą.

Šiandie yra svarbios su
kaktuves. Lygiai metai at
gal, ty. pernai, birželio 28 
d., Serajeve, Bosnijoj, bu
vo nugalabintas Austrijos 
Įpėdinis ir jo žmona. Tai 
buvo darbas gimnazistėlio 
Prinzipo. Tasai nuotikis 
galų gale Įstūmė dešimts 
valstybių baisiausin karan. 
Tos valstybės iš vienos pu
sės yra: Anglija, Franci j a, 
Rusija, Serbija, Japonija, 
Belgija, Italija ir Černogo- 
rija; iš antros pusės yra: 
Vokietija, Austrija ir Tur
kija. Pagal ekspertų ap- 
skaitliavimo, valstybės ne
teko užmuštais, sužeistas ir 
nelaisvėn patekusiais 6,- 
000,000 kareivių. Jūrės 
dugnan pasiųsta 500 laivų, 
iš tų 120 buvo karo laivai’.

Štai ko pasiekė kariaujan
čios valstybės:

Didesnę Belgijos dali val
do kaizeris.

Vokietija neteko kolioni- 
jų Chinijoj.

Dardanelių dalis talkinin
kų rankose.

Pusę Lietuvos ir pusę 
Lenkijos valdo vokiečiai.

Didelį žemės gabalą vo
kiečiai užėmė Franci jo j.

Prancūzai atgavo iš vo
kiečių Alzacijos dali.

Italai užėmė Austrijos 
parubežius.

ANT JŪRES.
Vokietijos ir Austrijos 

prekinių garlaivių neliko 
ant vandenynų.

Didesnė Vokietijos ir 
Anglijos laivynų dalis dar 
tebėra Šiaurinėj jurėj ir ne
išdrįsta susikibti.

Vokietija atkirsta nuo vi
so pasaulio, išskiriant per 
Skandinaviją.

Vokietija bandė padary
ti tą pat Anglijai savo po
vandeniniais laivais, bet to 
neįstengė.padaryti, o prida
rė sau keblumų nuskandini- 
mu neutralių valstybių 
garlaivių. Tarp didžiausių
jų keblumų yra Lusitanios 
nuskandinimas, su kuriuo 
žuvo 100 su viršum ameri
konų.

LONDONAS, birž. 28. — 
Į Galicijoj rusai traukiasi at-' 
gal visu frontu. Teutonai 
skelbia, jog ant visos lini
jos nuo Besarabijos pakraš
čių iki Rava Ruska, kurs 
guli į šiaurę nuo Lvovo, ru
sai neatsilaikė. Teutonai 
jau perėjo per Dniestrą į 
šiaurės vakarus nuo Halier 
ir nugrūdo rusus nuo pa
krančių į kalnus.

Dabar jau ima vokiečiai 
taikyti caro armijoms nau
ją smūgį iš kitos pusės. 
Smarkiai ima veikti šiauri
nės dalies armijos, kurios 
ketina užtelti Varšavos lin
kui. Dabar jų veikimas ap
sireiškia ties Przasznysz. 
Apie tuos veikimus vokie
čiai daug nesigiria. Bet 
Anglijos kariniai ekspertai 
permato vokiečių karvedžių 
pienus ir pramato, jog vo
kiečiai bandys užgrobti 
Varšavą ir visą pavislį su 
ten esančiomis tvirtovėmis 
Novo-Georgievsk ir Ivango
rod. Turbut dabar vokie
čiai sumanę yra užimti visą 
Kuršą su Ryga, visą Lietu
vą, Lenkiją, išgrūsti rusus 
iš Galicijos ir paskui apsi
kasti.

Permainos 
Rusijos 

ministerijoj.
Londonas, birž. 28. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad 
Rusijos ministerijoj ‘busią 
svarbių permainų. Po tų 
permainų busianti durna su
šaukta.

Tos permainos, matyt, 
vyksta del to, kad ištiko di
deli nepasisekimai karo 
lauke.

Vokiečių gen. Mackensen, kurs su savo armija atėmė iš rusų Lvovą. Žemlapis 
parodo dabartinę Galicijoje mūšių liniją.

— GENEVA, birž. 28. — 
Einsiedeln vienuolynas 
stropiai taisomas ir rengia
mas. Eina gandas, kad po- 
pežius apsigyvensiąs jame, 
kol karas tęsis.

— Londonas, birž. 28. — 
Anglijos aeroplanas nume
tė tris bombas į Smirną, 
M. Azijoj. Tuomi užmušta 
ir sužeista arti 70 turkų ka
reivių. 1
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— Londonas, birž. 28. — 
Iš Turino, Italijoj, atėjo ži
nia, kad Italija esanti pa
sirengus prigelbėti talkinin
kams Dardaneliuose.

— LONDONAS, birž. 28. 
—Karo lauke generalio šta
bo buveinėj atsibuvo posė
džiai, kur pirmininkavo 
pats caras. Dalyvavo kele
tas ministerių, didysis ku
nigaikštis Nikalojus ir dau
gelis generolų.

— LONDONAS, birž 28. 
— Anglijos garlaivis Indra- 
ni, 3,840 tonų intalpos, buvo 
sutorpeduotas ir nuskan
dintas. Jurininkai išsigel
bėję.

Suareštavo 
Huertą.

El Pasi, Tex., birž. 28.— 
Gen. Victoriano Huerta, 
buvęs Meksiko prezidentas, 
ir ligšiol gyvenęs New Yor
ke su savo šeimyna, buvo 
suareštuotas ant Meksiko 
rubežiaus.,¥ Jisai rengėsi 
užpliekti naują revoliuciją 
Meksike. Jo šalininkai dar
bavosi Meksike visose šaly
se ir rengėsi prie naujos 
revoliucijos. Jų žingsnius 
tėmijo Dėdės Šamo detekti- 
vai. Ir paliepimu iš Wa- 
sliingtono prisakyta Huertą 
suareštuoti ant rubežiaus. 
Huerta purto galvą ir gi
nasi nuo visokių revoliuci
jų. Jisai važiavęs į San 
Francisco parodą ir važia
vęs į parubežį pasimatyti 
su giminėmis. Jo palydo
vas gen. Orozco taipgi su
areštuotas. Huerta paleis
tas po užstatymo $15,000 
bondo ir Orozco po užsta
tymui $7,500.

Rusai nesą 
žiaurus.

Londonas, birž. 28. — R. 
McCormick, daug laiko pra
leidęs su Rusijos armija Ga
licijoj ir Lenkijoj, tvirtina, 
jog rusai visur vedasi ge
rai, niekur nematęs ir ne
girdėjęs nusiskundimų apie 
Tusų žiarumus. Buvęs ji
sai Lvove, Pereini šly j ir 
Karpatuose, šnekėjęs sil 
krautuvninkais, pasisakė e- 
sąs amerikonas ir niekur 
krautuvninkai nenusiskun- 
dė. Tik galicijonai tuo 
skundėsi, kad svaigalai aš
triai buvo uždrausti.

— Roma, birž. 28. — Gar
sus Italijos tepliorius Aris
tide Sartario esąs nelais
vėje ir laikomas Budapešte. 
Palei Isonzo upę jis buvo 
sužeistas ir pateko nelais
vėn.

Kraujo tvanas.
Karo laukas Francijoj, 

birž. 28. — Vokiečių gele
žinė siena tarp Ypres ir 
Arras laikosi; truputi palin
ko, bet nelūžo, nei nerūko, 
nežiūrint į baisingas atakas 
franeuzų ir anglų. Talki
ninkų antpuoliai ėmė silp
ti. Padaryta tikras krau
jo tvanas, bet pasekmių ne
buvo. Smarkiausios atakos 
buvo daromos tarp Nieuvil- 
le ir Lorette. Niekur taip 
gausiai nesiliejo kraujas, 
kaip toj vietoj.

Tarp Nieuville ir Lorette 
augštumų randasi 10,000 ne
palaidotų lavonų. Smarvė 
nuo jų begalinė. Anot ko
respondentų, ta vieta paro
do tokį reginį, kokio nega
lima įsivaizdinti. Žodžiais 
esą negalima perduoti to 
baisumo. Ir tie lavonai tek- 
šo, pųva ir leidžiasi saulė
kaitoj.

Vienna, birž. 28. — Aus
trijos povandeninis laivas 
sutorpedavo ir nuskandino 
Italijos torpedinį laivą.
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— Amsterdam, birž. 28.
— Dr. Dernburg, kurs buvo 
Amerikoj ir gynė čia kai
zerio pusę, jau pribuvo Ber-
lynam

Iš Lietuvos 
ir Kuršo.

• (Tąsa).
turbut drovėdamiesi mušti 
likusius senius ir vaikus. 
Kuomet vaikams patiko vo
kiečių kiveriai, tie juokavo: 
“Palaukite, paaugsite, tai 
kaizeris Willielmas uždės ir 
jums ant galvų tokius.” Pa
sirodžius iš miškelio kazo
kams, vokiečiai pasitraukė 
ant Tirkšlių, už upės Ven
tos, 6 verstai nuo Mažeikių. 
Vokiečiai grįžo dar į mies
telį pažiūrėti, ar tikrai ja
me kazokai. Bet ne visi 
spėjo pabėgti. Rusai suė
mė vieną belaisvį, kurs iš
rodė labai suvargusiu. Pa
davė jam rusai vokiškos kil- 
basos. Vokietis labai pa
linksmėjo ir ėmė girti ru
sus. Vėliau kilo armotų 
mušis. Vokiečiai šaudė iš 
Tirkšlių, bet tepataikė į 
miškelį už miestelio. Vie
nas šūvis krito prie cerk
vės, niekam neužkenkė. 
Rusai turbut taikė geriau, 
nes vokiečiai greitai išsi
kraustė iš Tirkšlių ir tuos 
užėmė rusų karuomenė. Bu
vo ir žiaurumų. Pirmą dar 
kartą pasirodę apie Mažei
kius vokiečiai ant upės 
Ventos nušovė pervaznin- 
ką Dainį. Jo duktė grįžo iš 
Rygos gimnazijos ir kaip 
tik pataikė rasti nesenai 
nušauto tėvo kūną, prieš 10 
minučių atneštą į namus.

Be to vokiečiai sudegino 
stovinčią ant upės Ventos 
melnyčią žydo Laro. Su
degė ir gyvuliai su invento
rium. Vokiečiai keršijo už 
tą, kad prieš kelias dienas 
užsislėpę melnyčioi rusų 
žvalgai sušaudė buri atėju
sių vokiečių žvalgų. Tė
čiai! karo sūkurys nepriver
tė Mažeikių gyventojus pa
miršti apie rytojų. Protar
piais tarpe mušiu ir šaudy- 
mosi jie aria žemę ir sėja. 
“Tik labai periškadija,” 
kalbėjo vienas lietuvis, “vos 
išėjau arti, kaip staiga ėmė 
šaudytis, kuilius lakstyti 
aplinkui. Pamečiau arklį ir 
tuoj į grabę. Nurimo ir aš 
vėl ėmiau arti. Beveik bai
giau, o prieš pavakarį ir vėl 
ėmė šaudytis. Aš vėl pasi
slėpiau, o arklys išsigando 
ir pabėgo.

Šiaulių sunaikinimas. Trįs 
penktos dalįs Šiaulių, apie 
800 namų sudegė kartu su 
turtu ir visais daiktais. La
biausiai išliko sveika vidu
riniojo miesto dalis: krau
tuvės, valdiškieji namai ir 
kitos įstaigos. Miestas dė
lei sustojusios prekybos, 
pramonijos ir kitokio ju

dėjimo, visai buvęs apmi
ręs. Valdininkų gyvena
mieji namai vokiečių api
plėšti, apdaužyti. Turtas: 
stalai, šėpos, ypač uždary
tos, atplėštos, brangus dai
ktai užgrėbti. Daugelio u- 
kininkų padaryta rekvizi
cija gyvulių ir grudų. Gy
ventojams esanti būtinai 
reikalinga piniginė pagal
ba sėklų pirkimui laukams 
apsėti, kurio stovi pūdy
mais. Krautuvės, vynų san
deliai išplėšti. Visas mie
stas išrodąs baisia griuvė
sių krųva. Vokiečių užma
nytoji karo rekvizicija ne
buvus iki galui užbaigta dė
lei pergreito rusų karuome- 
nės prisiartinimo. Nuo ge
gužės 12 d., seno kalendo
riaus, pačtas pradėjo veik
ti.

Į vakarus nuo Kuršėnų, 
ant upės Dubisos, ėję smar
kus mūšiai. Vokiečiai pa
rodę smarkų pasipriešini
mą, bet daugelyj vietų Į 
vakarus atstumti ii- visfrr 
apleidę kairįjį Dubisos 
krantą. Kuršėnų apylinkė
je rusai suėmę kelis šimtus 
vokiečių belaisvių ir 5 kul
kosvaidžius. Kuršėnų apy
linkės buvusios puikiai su
stiprintos vokiečių karuo- 
menės, padaryta daug ge
rų apsikasimų, blindažų, 
prisidengimų, vilkaduobių 
ir visokių apsidraudimų. 
Žemė kaip kūrinių visa iš
jausta. Nežiūrint į tą vi
sa vokiečiai iš savo vietų 
buvę išstumti rusų karuo- 
menės štikais.

Pagal vietos gyventojų 
pasakojimo, bažnytiniame 
name, 4 verstai nuo Kuršė
nų, turbut Miečaičiuose, 
Kuršėnų Lilijoj, buvęs apsi
gyvenęs vokiečių korpuso 
štabas. Tarp tūzų buvęs 
kaizerio sūnūs, princas dū
kimas, ir kunig. Lippe, ku
riuodu buvusiu priverstu 
pasitraukti delei smarkaus 
rusų karuomenės prisiarti
nimo.

Seinuose paimtieji p už- 
stavus ir išlaikyti nelaisvė
je 6 savaites paleisti ir at
galios pagrįžę į Seinus. Be
laisviai buvę paimti iki kon
tribucija bus užmokėta. A- 
not buvusių suimtųjų žo
džių, Seinų miestui vokie
čiai buvę uždėję kontribu
cijos 30 tūkstančių markių. 
Į užstavus išpradžios buvęs 
paimtas katalikų vyskupas 
Karosas, vaistininkas Sas
nauskas ir žvdu rabinas 
Epšteinas. Suimtieji buvę 
laikomi po sargyba konsi
storijos namuose. Gyven
tojams sudėjus tiktai 2,000 
markių kontribucijos, vo
kiečiai nutarė belaisvius 
siųsti toliaus. Bet susir- 

(Seka toliau).
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Kuomet laikraštininkų su

važiavime nckurie šulai 
peikė ir žemino lietuvių 
parapijines mokyklas, tai 
tuo pat tarpu Chicagos 
parapijinėse mokyklose uo
liai buvo rengiamasi prie 
kvotimų ir prie gražiausių 
programų pabaigimui mok
slo metų. Jei tie žeminto- 
jai parapijinių mokyklų 

’ - JTUtĮU atsilankė ŠV. Jurgio 
arba Apvaizdos Dievo para
pijinėm salėn ir pamatę, 
kaip tose mokyklose yra 
išmokinti vaikeliai, tai ištie- 
sų butų iki ausų paraudę, 
atsiminę savo kalbas ir 
zoliucijas, suvažiavime 
darytas. Ir tai, mat, 
drįsta smerkti ir išnešti 
niekinimo rezoliulcijas
kurie nieko negali parodyti. 
Kasžin kas tieins ponams y- 
ra — ar drąsos perdau 
gėdos trūksta

re-
pa-

pa
tio.

Žinoma, musų parapiji
nės mokyklos negali dar su
silyginti su viešomis mo
kyklomis. Musų mokyklos 
yra ankštesnės, nėra taip 
gerai aprūpintos mokslo į- 
rankiais, kaip viešosios mo
kyklos. Bet jos nuolatai kį- 
la, kas metai gerėja ir nėra 
logiška jas niekinti ir grie
btis viešųjų mokyklų todėl, 
kad jos negali dar susily
ginti su viešomis mokyklo
mis. Niekinant ir atme
tant parapijines mokyklas 
del to, kad jos žemiau sto
vi už amerikoniškas, tai 
tos pat logikos prisilaikant, 
turėtumėm paniekinti lietu
viškus laikraščius ir grieb
tis amerikonišku, nes lietu
viški nei pigumu, nei ge
rumu negali susilyginti su 
amerikoniškais. Bet to 
1 a.i k;ra ši i i i i n k a i nepa da rė, 
neišnešė rezoliucijų, kurio
se butų patariama pamesti 
lietuviškus laikraščius ir 
griebtis amerikonškų dien
raščių ir mėnraščiu.

“Tėvynei” parupo sveti
mi reikalai. Parupo jai 
rl autos Fondas ir jo aukų

žymi suma paskirta politi-

Rodo pavyzdį.
Kun. K. Prapuolenis, kurs 

gyvena Romoj, nekartą jau 
yra rašęs apie ydas lietu
vių budo, apie musų pakri
kimą, susiskaldymą. Dabar 
išnaujo apie tai rašo ir su
teikia pavyzdi, kaip, karui 
kilus, italai visokių partijų 
susiliejo, susivienijo ginti 
savo tėvynės reikalus. Tai 
pavyzdis del iškrikusių lie
tuvių. Kun. Prapuolenis 
rašo ir išradinėja, jog tai
kos metu tarp partijų eina 
didelės varžytinės, tąsymai- 
si, net šmeižimais!. Kas gi 
atsitiko, kaip karas buvo 
paskelbtas ?

“Ogi minai, nulėmus ka
rą, visos Italijos partijos, 
ar tai katalikai, socialistai, 
republikiečiai, ar masonai, 
visi nutarė ginti tėvynės 
reikalus, leidžia atsišauki
mus i savuosius: Vyrai gir
di, taip svarbioje valandoj, 
užmiršę partijų reikalus ir 
ginčius, traukime i krūvą 
ir skubiai kas, kaip ir kuo 
galėdami — šelpkime tėvy
nės ir tautos reikalus, sa
vuosius ginčus rasime pas
kui.

Na, ar ne prakilnus tai 
pavyzdis, nuolatiniams “pe
štukams ’’lietuviams?! Ne
manau aš čia badyti akių 
saviemsiems , juo labiau, 
kad ir aš lietuvis. Dar-gi 
priešingai, aš užstoju už 
savuosius “peštukus”, kurie 
šit jau 500 metų praradę 
tėvyne ir Lietuvos savosios 
tėvynės meilės jausmų.

Mes neturime tėvynės, 
tautiškai mes kaip ir ne
susipratę, todėl, kad ir 
graudu, — nėra ko stebėtis, 
kartą mūsiškiai dar nesu
pranta, kaip reikėtų svar
bos tautiškojo darko, šito 
vinintelio turto, kuris mums 
liko.

Kuomet Hindenburgo ve
dami prūsų kareiviai ir jų 
oficieriai kankina Lietuvos 
žmones — mūsiškiai, vietoj 
kuogreičiausia šelpti ne
laimingus, tarsi Krilovo a- 
pysakos (kvartet) keturko
jai, pradeda ginčytis “komu 
i kak sidiet”, buk tasai ru
blis ar duonos kąsnis vra 

kiniams lietuvių reikalams, 
ty. Informacijos Biurui 
Paryžiuje, kurs veik vie
ninteliai darbuojasi lietuvių 
politikiniais reikalais. I)y- 
vijasi “T.” kam Tautos 
Komio valdyba skiria tiek 
daug pinigų politi kiniams 
reikalams ir nurodo didi 
vargą Lietuvoje. “T.,” 
mat, negali pamatyti, kad 
katalikai daugiau už tauti
ninkus ir socialistus šelpia 
nukentėjusius lidtuvius ir 
dar priegtam savo aukų da
lį skiria ir politikiniams 
reikalams, kimių svarbumą 
katalikai gerai mato. Bet 
“T.” vietoj statakioti ant 
T. F., butų verčiau davusi 
patarimą kas daryti su Au
tonomijos Fondu. Juk ja
me jau yra keli šimtai ir bu
tų geras būrys nukentėjil
siųjų sušelptas. O juk tau
tininkai dar ligšiol nežino 
kam ir kokiuo budu bus su
naudotos aukos Autonomi
jos Fonde. Taigi pirm duo
siant kitiems patarimus, 
reikia pažvelgti į saviškius, 
pirma papeikti, pabarti sa
vuosius, o paskui perspėti 
kitus.

geresnis ar gardesnis, kartą ' 
jisai gautas iš šitos, o ne 
anosios partijos atstovų. 
Regis šitas papraščiausias 
svite dalykas, kad alkanam 
pavargėliui vistiek kas jam 
duos, by tik greičiau duotų 
— neturėtų iššaukti ginčų 
tarp labdarių bet... bet ne
būtumėme lietuviais, jeigu 
praleistumėme progą pasi
barti!!” (Iš “Draugo”). ■

Lietuviai
Amerikoje.
IŠ NEW BRITAIN, 

CONN.
Dar tebėra šviežia atmin

tis pas mus apie kun. J. 
Žebrio ir jo tarnaitės už
mušimą, o musų nenuora
mos iškėlė naują skerdynę, 
kuri vos nepasibaigė žmog
žudyste. Nors nemalonu 
apie tokius daiktus rašyti, 
bet ką darysi.

Birželio 13 d., sekmadie
nio naktį, jau po dvylikos, 
ties E. Main ir Central g. 
pas Antaną Petrauską išti
ko baisus atsitikimas. Jo 
tikras draugas, su kuriuo 
bendravo porą metų, ne sy
kį vienoj lovoj gulėjo ir i- 
ki paskutinio laiko neturė
jo jokio piktumo, bandė jį 
užmušti. Tasai jo draugas 
buvo Jonas Kačierauskas.

Tą sekmadienį, ty. birže
lio 13 d., atsibuvo SLA. 34 
kuopos susirinkimas. A. 
Petrauskas, kaipo išdo glo
bėjas, užėmė susirinkime 
savo vietą. Susirinkiman 
atsilankė ir jo draugas J. 
Kačierauskas. Įpląukų tą 
dieną buvo arti $50. Tuos 
pinigus pasiėmė A. Pet
rauskas. Jisai dar savų 
turėjo pinigų ir išviso tu
rėjo arti $200. Po susirin
kimo A. Petrauskas su sa
vo bičiuoliu J. Kačieraus- 
ku išėjo iš salės. Einant 
Main gatve Kačierauskas 
sako savo bendrui: “Tai ta
ve užmušus butų galima 
gerai pasipelnyti. ”

Bet po kelių valandų ir 
bandė papildyti piktą dar
bą ir pasipelnyti.

Kai juodu persiskyrė, tai 
Petrauskas sugrįžo į savo 
šapą (jis turi siuvimo ša
pą). Buvo joj iki 11 vai. 
nakties. Jisai vra nevedės 
vyras. Užsirakinęs duris 
nuėjo gulti, pasidėjęs po pa
galve revolverį.

O Kačierauskas, parėjęs 
namo, nėjo gulti, vis tru- 
sėsi apie kitokius daiktus 
— rengėsi prie žmogžudys
tės. Persirėdė prastais 
drabužiais, pasiėmė geleži
nį virbalą, virvukę, juodą 
palą užsidėjo ant galvos ir 
su tais įrankiais leidosi ne
dorybę papildyti. Atėjo 
prie Petrausko šapos. Ži
nojo gerai, kaip pas drau
gą iuciti, žinojo, kur pra
daras langas. Įleido vi
dui)., įsmuko į miegamąjį 
kambarį ir ėmė daužyti ge
ležim Petrauskui galvą. 
Užpultasis griebės revolve
rio, prasidėjo baisi kova. 
Kol Petrauskas suspėjo iš
šauti, tai jau jo galva buvo 
labai sumušta. Peršovė už
puolikui ranką. Tada pra
sidėjo glėbiais imtynės. 
Petrauskas išspruko per 
duris lauk vienmarškinis, 
visas kruvinas. Leido šū
vius ir pribuvo sargyba.

Naujas Suv. Valstijų valstybės sekretorius kolegiji- 
niūose rūbuose.

Tada ir jo priešas išspru
ko. Policija abu nugabeno 
pas gydytoją. Pėtrauskui 
aprišo galvą, o Kačieraus- 
kui aprišo ranką.

Antradienio rytą 8:30 y. 
abudu atsisiojo piicš teigė
ją. Kačieraąsko klausė ko
dėl norėjo žmogžudystę pa
pildyti, bet į tai nieko ne
atsakė. JĮ, kaipo didžiausią 
liūtą, nugabeno į Hartford 
kalėjimą. Petrauskas svei
ksta .ir per laiką pasveiks.

Tai matome, kas pasirodo 
iš musų nenuoramų; tai 
‘ ‘ darbininkų ’ ’ laikraščių
skaitytojai, tai apsišvietu- 
sieji iš cicilikįmų šlamštų, 
bedieviškų laikraščių. Mes
kim, lietuviai, kuogreičiau- 
siai skaitę tokius raštus.

J. P.

Vaicekauskis.

IŠ DETROIT, MICH.
Birž. 21 d. vakare atsibu

vo Aurora salėj linksmas 
vakarėlis, kurį surengė 
moksleiviai iš Orchard La
ke, Mieli, kolegijos. Pro
gramas buvo atliktas gerai.

Pirmiausia kalbėjo mok
sleivis L.
Paskui buvo lošta komedi
ja vardu: “Nutruko.” Lo
šė moksleiviai: F. Rusis, A. 
Vaškelis V. Nanartonis, 
Lukoševičius, P. Daniunas 
ir J. Kelmelis ir p. Biase- 
lėk vietinė ir p. Ona Žilin- 
skiutė. iš Chicago, kuri at
lošė savo rolę labai gerai.

Paskui kalbėjo mokslei
vis Bevaisis, monologą 
“Lietuvos kareivis” pasakė 
F. Rusis, deklemavo p. Ba- 
jorinienė. Dar buvo lošta 
“Žydas ir dzūkas.” Žydu 
buvo J. Kelmelis, dzuku J. 
Bakšis; po viskam buvo pa-

ŠELPKIM
RODAMI “J

DOI” BENT
DIENOS 

VIENOS

silihksminimas. Visi dai
liai apsiėjo. Visi susirin
kusieji buvo patenkinti. Pa
minėtina, kad nebuvo svai
ginamųjų gėrimų. Pasiro
do, kad ne tik kad be svai
ginamų gėrimų galima lin- 
jksminties, bet aišku, kad 
tik be svaigalų galima tik
rai linksminties.

Smagu, kad ir musų mie
ste, Detroite, ima apsieiti 
vakaruose be svaigalų.

Detroito Lietuvaitė.

IŠ ATHOL, MASS.
Birželio 15 d. atsibuvo 

susirinkimas Lietuvių Pi
liečių Kliubo. . Nors smar
kiai tą vakarą lijo, bet su
sirinkiman atsilankė daug 
svečių, ty. neprigulinčių 
prie kliubo, ir jų dauguma 
prisirašė prie kliubo. Da
bar turi kliubas jau geroką 
narių skaičių. Kliuban į- 
stoti gali visi, norinti pa
tapti Suv. Valstijų pilie
čiais. • Įstojimo mokama 
50c. Mėnesinių mokesnių 
kol kas dar nemokama. 
Kliubo susirinkime be ki
tų reikalų nutarta parengti

Birželio 16 d. buvo susi
rinkimas šv. Kazimiero P. 
B. 24 kuopos klebono kun. 
P. Meškausko /namuose. 
Šin susirinkiman atsilankė 
daug kuopos narių, bet 
naujų nutarimų nepadarė, 
išskiriant nutarimą paren
gti pasilinksminimą ant ty
ro oro. Kuopom įstojo nau
ja narė — p. P. Na šieną i- 
tė. Beje, dar išrinkta nau
jas finansų sekretorius, nes 
senasai apsileido ir per tris 
mėnesius neatsilankė į susi
rinkimą.

Nesenai čia viena pora 
norėjo susidoroti. Ant ne
laimės jau ir Tėve musų be
są pamiršę. Žinoma, klebo
nas paprašė jų, kad pirma 
poterius pasimokintų ir 
paskui vėl sugrįstų, tuomet 
bus priimta aut užsakų. 
Turbūt jaunavedžiams ne

patiko toks klebono patari
mas, nes ta pora nuėjo šliu- 
bą imti pas kokį ten bam- 
bizą ir paėmė. Bet paju
to, kad nesmagu be tikro 
katalikiško šliubo gyventi, 
išsimokino poterių ir su 
vyskupo’ leidimu klebonas 
kun. P. Meškauskas davė 
šliubą.

Nors pereitą pavasarį šia
me miestelyje ir užsidarė’ 
karčemos, bet jos liko atda
ros netolimame miestelyje 
Orange, Mass. Į tą mies
telį musų girtuokliai kas 
mielas subatos vakarėlis 
traukia, kaip kokie pasi
šventę maldininkai. Ke
liauja pėsti ir važiuoti, kaip 
į kokią šventvietę. Ten nu
keliavę kaikada nebeįsten
gia atgal namo parkeliau
ti. Tuomet tenaitinė polici
ja sushnilsta ant jų ir pri
ima pavargėlius į nakvynę, 
į savo šaltuosius tumus. 
Bet už pergulėtą naktelę 
ant rytojaus reikia varg
šams, gerai užsimokėti.

Birželio 20 d. čia susior
ganizavo L. K. Spaudos dr- 
jos kuopa po priegloba šv. 
Povilo. Išrinkta kuopos 
valdyba. Tyrlaukių Žiedas.

Lietuvių darbi
ninkų Sąjun

gos reikale.
Pirmasis Protokolas.

Pirmasis Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos susirinki
mas įvyko birželio 10 d., 
1915 m., parapijinėje sve
tainėje, So. Boston, Mass. 
Susirinkiman pribuvo se
kanti asmenis: kun. Žilins
kas, kun. F. Kemėšis, Jonas 
Valiukonis, Domiu. Anta- 
navičia, Vladislovas Jakš
tas, Jonas Jakštas, Jonas 
Petrauskas, Franc. Stra- 
kauskas, Jonas Vilkinius, 
Antanas Ašmianskas, Mo
tiejus Žioba, Mikolas Vie- 
nis, Povilas Karvelis, Ago
ta Strakauskienė ir Petras 
Grinkevičius iš So. Bosto
no. Jonas Jaroševičius. 
Pranas Kudirka, Vincentas 
Kudirka ir Pranas Kuras iš 
Norwood, Mass. Pranas Ja
kaitis iš Worcester, Mass. 
Tadas Kubilius, Jonas Sa- 
ladonis, Juozapas Vaičiū
nas; Jonas J. Ramanauskas, 
Petras Juškaitis, Mikolas 
Abračinskas ir Marijona 
Juškienė iš Brockton, Mass.

Susirinkimą atidarė su 
malda kun. Kemėšis. Trum
pai paaiškinęs tikslą užma
nytos organizacijos, kun. 
Kemėšis perskaitė liglaiki- 
nę konstituciją, kuri su pa
taisymais vienbalsiai buvo 
priimta. Buvo duotas įne
šimas ir vienbalsiai priim
tas, kad įsteigti naują or
ganizaciją vardu Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga. Ta
da iš susirinkusiųjų prisira
šė 25 asm. užmokėdami į- 
stojimo mokestį po vieną 
dolerį.

Nutartą išrinkti valdybą, 
kuri užims vietą iki pirmu
tinio seimo. Į valdybą bu
vo išrinkti sekanti asme- 
nįs: dvasiškas vadovas — 
kun. F. Kemėšis; pirminin
kas — Motiejus Žioba; pir
mininko pagelb. — Mari
jona Juškienė; raštininkas 
— Jonas J. Ramanauskas; 
išdininkas — Mikolas Vie- 
nis; fin. raštininkas — Pet
ras Grinkevičius; kasos glo-
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Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 
,. arba į vertas dovanas.

(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

bėjai — Vincas Kudirka, 
Pranas Kuras ir Jonas Pet
rauskas.

Nutarta stengties išleisti' 
savo laikraštį. Kad tą 
kuogreičiausiai įvykinti, 
nutarta rinkti paskolas Są
jungos vardan del įsteigimo 
spaustuvės. Kun. F. Kemė
šis vienbalsiai išrinktas rin
kti aukas-paskolas.

. Nutarta laikyti valdybos 
susirinkimus kiekvieną ket
virtadienį. Susirinkimas 
uždarytas su malda.

Jonas J. Ramanauskas, 
raštininkas.

Antrasis Protokolas.
Valdybos Lietuviu Dar-V c

bininkų Sąjungos susirinki
mas atsibuvo birželio 27 d., 
1915 m., parapijinėj svetai
nėj, So. Boston, Mass. Su
sirinkimą atidarė pirminin
kas Motiejus Žioba pusė po 
septynių vakare. Į susirin
kimą pribuvo sekanti val
dybos nariai: dvas. vadovas 
kun. F. Kemėšis, pirminin
kas 'IMi Žioba, rašti
ninkas J. Ramanauskas, 
išdininkas Mikolas Vienis, 
fin. rast. Petras Grinkevi
čius ir kasos globėjas Jonas 
Petrauskas.

Protokolas pereito susi
rinkimo perskaitytas ir pri
imtas.

Svarstymai apie čarterio 
išėmimą. Komisija įgalio
ta išimti čarterį. Į tą ko
misiją liko išrinkti kun.

(Tąsa ant 3 pusi).

Tel. Randolph 5246

A. A. Sflakis
ADVOKATAS

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

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

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuo.jamc, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $25 iki 
$60 — $5. Apatiniai mažai vartoti, 
nuo $1 ir augščiau. Vaikų drabužiai 
nuo $2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasj:<n rakaiaii iki !) 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.
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■ Dr. S. A. ŠLAKIENE:
■ SPECIALISTĖ B
B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
| 3255 SO. HALSTED ST. ■

Tel. Drover 5326 . CHICAGO, ILL. ■

r NX

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vieninteli mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalbą, labai trumpame laike, šioą. 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 an 
rašyk platesnių žinių.
American School ot Langnageft

1741 W. 471h Street. Chicago, %
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Išrinktoji tauta.
Įsižiūrėjęs į dabartini ka

rt), kiekvienas nusistebi iš 
to, kad taip ilgai laikosi sil
pnesnieji iš .kariaujančių 
pusių—vokiečiai: Ištiesi): 
trys didžiausios valstybės 
(Rusija, Francija, Angli
ja) ir keturios mažesnės 
(Japonija, Belgija, Serbija, 
Juodkalnija) dar nenuvei
kė savo priešu—Vokietijos 
ir Austrijos; be to paskuti
nė jau vos tik alsuoja ir la
biausiai laukia santaikos. I- 
šeina, kad Vokietija laikosi 
prieš visą pasaulį. Nežinia, 
kaip dar ilgai laikysis, bet 
tas jos stiprumas stebina 
visus. Vienok greitai gali
ma išaiškinti tą josios besi- 
laikymą.

Nuo karo su francuzais, 
tai yra per keturiasdešimts 
metų, Vokietija visą domą 
atkreipė į vidujinį savo gy
venimą. Per tą laiką spėjo 
taip pakelti savo pramonę 
ir prekybą, kad už kelių 
metų butų netik ką susi
vienijus su pirma pagal pra
monę ir prekybą šalimi An
glija, bet veikiai butų pra
lenkusi. Žinoma, toks mil
žiniškas plėtojimasis la
biausiai atsišaukė į visos 
Vokietijos praturtėjimą: 
miestai išaugo, pagražėjo, 
visur įvesta pavyzdinga 
tvarka, pratiesta daugelis 
geležinkelių ir suprantama, 
kad vokietis buvo dėkingas 
savo valdžiai, jis netik ką 
klausė josios, bet ir dievi
no ją.

Dabar, kada užsidegė gai
sras, jis užstoja ne tik už 
ta valdžia, bet ir už savo 
geresnįjį gyvenimą. O vo
kiečiams prasiplėtus, neuž
tenka vienos Vokietijos že
mių, kiek ji dabar jų turi. 
Reikia įgauti naujų žemių, 
naujų rinkų, kad vokiety s 
galėtų dirbęs per savaitę, 
sekmadienyje taippat, kai ir 
pirma, užsitraukti “byru” 
kad nereikėtų jam atsisa
kyti nuo savo pripratimų, 
kad neprisieitų paleisti iš 
savo rankų tų įstaigų, kur 
jis buvo už prižiūrėtoją ar 
darbininką ir iš kur gauda
vo sau pelną. Tai visa pri
verčia vokiečius statyti pa
skutines pajėgas, nes jiems 
pralaimėjus, žlunga visi no
rai ir “byrąs”, ir skanus 
valgis, ir daug įstaigų nega
lėtų būti.

Iš kitos pusės vėl jų val
džia, matydama,‘kad reikės 
kada nors stoti baision ko
von, nesiliovė ginklavusia, 
nesiliovė baisingai ‘ muš
trą vojusi’ savo karuomeuę, 
nesiliovė liejusi pragariškas 
anuotas, nesiliovė ieškojusi 
nauji) pagerinimų karo sri
tyje. Nesunku buvo jai taip 
prisirengti, nes 40 metų ra
maus plėtojimosi, didelė 
pagal tą laiką francuzų kon
tribucija (penki milijardai 
frankų), davė jai begalinės 
pinigų sumas visokiems ka
ro padargams. Ir, nieko į- 
stabaus, kad dabar Vokie
tija taip ilgai prieš visą pa
saulį laikosi, nes dabarti
niuose karuose labai daug 
sveria apsiginklavimas.

Bet jei turi svarbą apsi
ginklavimas, tai dar dides
nę svarbą turi kariaujančių 
upas, jų karo tikslo perma- 
nynias, tai įsitikinimas, kad 
šiame kare ginama šven

čiausioji kiekvienos gyvos 
tautos ypatybė—savitumas 
ir duos galybę musų ir są
jungininkų kaj-uomenei ga
lutinai nuveikti vokiečius. 
Toks nuveikimas bus juo 
malonesnis, kad jisai ateis 
po sunkios kovos, po ilgo 
pajėgų intempimo. Bet jei 
toks, upas, priduodamas 
daug pajėgų, įkvepia musų 
karuomenę, tai, iš kitos pu
sės, ir vokiečiai stato galu
tinas pastangas, kas išaiš
kinama, iš vienos pusės, jų 
nenorėjimu nustoti šiek-tiek 
patogumų, kurių dabar tu
ri, ir, iš kitos pusės, dar la
biau jų ideomis “pasauli
nės Vokietijos” (Allendeu- 
tschland) ir ideomis “išrink
tosios vokiečių tautos.”

Tas ideas platina ir gai
vina ypatingas, labai tarp 
vokiečių prasiplatinęs, mo
kslas, pasak kurio “visos 
tautos, kad pasiekus tikro
sios žemiškos laimės, turi 
atsisakyti nuo savitumo ir 
susilieti į vieną pasaulinę 
Vokietiją”. Šis mokslas va
dinasi “pangermanizmu’ ’. 
Jisai turi savo pasekėjais 
garsių profesorių, politikų 
ir kitokių mokslo ir visuo
menės veikėjų. Kaip kaize
ris, taip ir kiekvienas jo pa
valdinys įsitikinę, kad “vo- 
kiečiai buvo jr yra tikrai 
išrinkta Dievo tauta”, tai 
suprantama delko jų nuo
monė, “vokiečių priešai—tai 
Viešpaties priešai”.

Į savo prakilnų pašauki
mą vokiečiai labai įsitikinę, 
ką parodo jų vado, kaizerio, 
kalbos. Taip, šventinant pa
matus karališkojo muze- 
jaus (namai kur išstatyti 
pasižiūrėjimui visokį retai 
pasitaikomi daiktai), pra
bilo apie savo tėvynę Vokie
tiją :

“Lai su metais, išvien be
sidarbuojant tavo kara
liams, tavo žmonėms, tavo 
armijai, pasidarysi tu taip 
pat galinga, plati ir garsi, 
kaip pasaulinė Rymo vieš
patija, ir lai ateis diena, 
kada, kaip senovės rymietis, 
kurs su pakilusia dvasia 
tardavo “Civis . Romanum 
sum” (Esmi rymėnų pilie
tis”) ir kiekvienas vokietis 
su tokiu pat jausmu pasa
kys: Esmi vokiečių pilie
tis.”

Arba, Moltke’s gimimo 
dienoje, kaizeris, išreiškęs 
pageidavimą, kad karo šta
bas vestų Vokietiją prie to
limesnių pergalėjimų, vėl 
sako:

“Mano vienintelis ir pas
laptingiausias noras yra ta
me, kad pašalinus visa tai, 
kas trukdo suvienyti di
džiąją vokiečių tautą”.

Gi ta didžioji vokiečių 
tauta, pan germanistų nuo
mone, “yra ne tik tie žino- 
nės, kurie gyveno tarp Rei
no ir Vislos, gėrė alų, grie
žė ant kanklių ir dainavo 
“Es war ein Traum” (Pa
sirodė sapnas), bet yra tai 
sąjunga daugybės tautų ar
ba kalbančių vokiškai, o 
jei ir nekalbančių, tai tokių, 
apie kuriuos ir paviršutinis 
į si gi 1 i nimas j ų kalbon vėr
ei a manyti, teutonų kal
ba negali būti 
jiems svetima. Prie tokių 
tautų priguli: švedai, nor
vegai, danai, olandiečiai, 
anglai, belgai, austrai, i- 
gauniai, latviai ir lietuviai. 
Po jų šiek tiek tolimesnėje, 
bet tikroje giminystėje su

vokiečiais yra rusai, lenkai, 
čekai, serbai, bulgarai, 
juodkalniečiai, kroatai ir 
slovakai.

Galima pamanyti, kad 
tai yra pasakos, bet tai vi
sa skelbia rimti mokslo vy
rai — profesoriai vokiečių 
universitetų: Berlyno, Mun- 
cheno, Strasburgo, Leipci
go ir kitų. Bet netik mus, 
lietuvius, su kitomis išskai- 
tliuotomis tautomis jie sa
vinas!: franeuzai, italai, is
panai, taipgi turėję būti ka
da vokiečiai, kaip apie tai 
kalba tūkstančiai mokytų 
vokiečių profesorių ir rašy
tojų. Išeina, kad visi Euro
pos gyventojai.vokiečiai; jei 
jie neprisipažįsta tokiais 
esą, tai, pangermanistų įsi
tikinimu, negali vienok ne
pripažinti jų profesorių iš
vedžiojimų, kurie mokina, 
kad visi garsus praeities vy
rai, kaip Dante, Rafael, 
Murillo buvę vokiečiai.

Suprantama, kad kiek
vienas vokietis, išgirdęs to
kią “tiesą”,' jaučia pasidi
džiavimą, jisai mato, kad 
vokiečių kraujas, vokiečių 
mintys, vokiečių intaka, žo
džiu, vokiečiu kultūra ir 
viskas, kas vokiečių, daug 
augščiaus stovi už tai, kas 
nevokiečių. Toks visko su
pratimas ir tas perdidelis 
manymas apie save privedė 
net prie to, kad vienas kraš
tutinis pangermanistas Fri
drikas Lange išrado ir pla
tina ypatingą “vokiečių re
ligiją^’ (“Deutsche Reli
gion”), pamatinė tiesa ku
rios yra: “Kaizeris — Prū
sijos priešakyje, Prūsija— 
Vokietijos priešakyje, Vo
kietija — viso pasaulio prie
šakyje”. Tokiu budu išeina, 
kad kaizeris statoma augš- 
čiausiai ant žemės ir, sup
rantama, delko leidžiami 
dideli pinigai — apie pusę 
milijono rublių kasmet, kad 
atitraukus vokiečius nuo 
Rymo (“Los von Rom”) ir 
indiegus jiems luteranizmo 
mokslą, kuris negina dievy
ti kaizerį.

Vadinasi, vokiečiai ne tik 
skaito kitas tautas kur tai 
žemesnes už save, . bet ir 
stengiasi išrodyt!, kad pa
saulis bus laimingas tiktai 
tada, kada visos tautos iš
sižadės savo tautiškosios są
monės, kada susilies vienon 
vokiečių tauton ir pripa- 
žįs vien kaizerį. Be aiškini
mų suprantamas jų, vokie
čių, atsinešimas prie kitų 
tautų. Visos jos yra tiktai 
dirva, kur turi kleždėti “au- 
gštoji vokiečių kultūra”, ku
ri viena tiktai žadanti pa
sauliui išganymą”. Tai pan
germanistų nuomone, turi 
suprasti kiekviena iš tų 
svetimųjų tautų, o jei kas 
nenori suprasti, tai jei jis 
dar gali pasigirti taip-pat 
savo kultūra, ne vokiškąją 
kultūra, jo reikia neapkęs
ti.

Taip yra su anglais, ku
rie stovėjo ir stovi augš- 
čiau už vokiečius pramonė
je ir prekyboje, kurie nei 
kiek neapsileidžia vokie
čiams apsišvietime. Rusų 
tautos ateitis už kelių de
šimčių metų, jų vokiečiai 
ne taip dar bijo. Franeu
zai tiesa, buvo, girdi, atsie
kę kada tai augšto kultū
ros laipsnio, bet dabar nu
puolę ir taip-pat nepavojin
gi vokiečiams. Lieka tiktai 
augiai, kuriuos vokiečiai iš

viso savo prakeikčio neap
kenčia ir apie kuriuos net 
dainos sudedamos: “Kas 
mums rusai, kas mums 
franeuzai? Šūvis už šūvį, 
kirtis už kirtį. Mes jų ne
mylim, bet mes juos ken
čiam... Vienok nenustosime 
anglų nekentę. Baisusis se- 
ptyniasdešimts milijonų 
žmonių neapkentimas, su
vienytų meilėje, suvienytų 
paniekinime. Pas tuos sep- 
tyniasdešimts milijonų vie
nas priešas — anglai”. To
kiu budu šitas karas visų 
tautų, kovoj ančių su vokie
čiais, — savo savitumo-, sa
vo tautystės apgynimas.

Pr. Vailokaitis.

Lietuvių darbi
ninkų Sąjun-

gos reikale, i™.ai;
M I pavestas 1(Pabaiga nuo 2 pusk).

Kemėšis, Motiejus Žioba ir 
J. Ramanauskas. Nutarta, 
kad komisijos kelionės lė
šos bus apmokėtos. Nutar
ta atspauzdinti 300 konsti
tucijų. Kun. F. Kemėšis į- 
galiotas tą darbą atlikti.

Svarstymai apie atspauz- 
dinimą kvitancijų. Pasiro
dė, kad kvitancijų del pa
skolų rinkimo nėra galima 
suformuoti be advokato pa
gelbės. % Komisija išrinkta 
ir įgaliota nueiti pas advo
katą tą darbą atlikti. Mi
kolas Vienis, Motiejus Zio- 
ba ir kun. F. Kemėšis iš
rinkti į tą komisiją.

Nutarta pasistengti su
tverti kuopą LDS. Bostone. 
Nutarta, kad tas dar ias bu
tų atliktas birželic 27 d., 
1915 m. Taipgi nutarta, 
kad ir Brocktone pasisten
gti sutverti kuopą LDS. 
birželio 22 d., 1915 m.

Nutarta pasirūpinti pa
dirbdinti LDS. ženklelius. 
Del sužinojimo kainų ir 
formų išrinkti: Jonas Pet
rauskas, Mikolas Vienis ir

Jonas J. Ramanauskas.
Kas link Jono Valiuko- 

nio pasielgimo likosi nutar
ta:

LDS. valdyba, apsvars
čius pasielgimą LDS. nario 
Jono Valiukonio išimti car
ter) Massachusetts valstijo
je SLA. ir tokiu budu su- 
trukdant legalizavimą Lie
tuvių Susivienijimo Ameri
koje, vienbalsiai pripažino 
šitą jo pasielgimą netinka
mu, griežtai tą pasielgimą 
pasmerkia ir nutarė kreip
tis į minėtą Joną Valiuko- 
nį su reikalavimu, kad jisai 
pasistengtų kokiuo nors bu
du savo pasielgimą atitai
syti. Nutarta apie šį valdy
bos nutarimą pranešti Jo
nui Valiukoniui per laišką.

Nutarta atspauzdinti 1,- 
000 blankų ir konvertų su 

atngalViu. Darbas 
kun. F. Kemešiui.

Nutarta, pasiųsti proto
kolus LDS. į “Draugą” ir 
“Kataliką.” Jonas J. Ra
manauskas Įgaliotas nupir
kti protokolo ir finansų 
kningas. Trįs asmenįs iš
reiškė norą tapti nariais 
LDS. Jų aplikacijos buvo 
priimtos.

Susirinkamas uždarytas 
per pirmininką Motiejų Žio- 
bą 10:30 valandą vakare.

Jonas J. Ramanauskas, 
raštininkas.

Tel. Haymarket 6212

Lietuviai pas Lietuvį
Kas turit šilimas arba 
skaudančias akis arba 

galvos skausmą, atsilankykit pas
DR. W. YUSZKIEWICZ 

1024 MILWAUKEE AVE., CHICAGO. ILL. 
Vai. nuo 9 r. iki 9 vak. Ned. nuo 9 r. iki 1 p. p.

8 Telephone Yards 6685 3
B >| Lietuviška Drapanų Krautuve B

- ----------- -------— ■■ ..= I

Užlaikau didžiausiame pasirin- s
B kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 9 
B čeverykų, batų del moterų, vyrų ir B 
B vaikų; taipgi vyriškų siutu ir over- s 
B kotų. 9

> JONAS BUDRIKAS, savininkas b

1 3252 6'4 S. Morgan St “
“ CHICAGO, ILL.
B Bw—. .... ■

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26©

Santos kava, < 
kaip kiti par
duoda už 30c

19©

SUČEDYK PINIGUS
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
13 i ki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinč dalir.
1*344 W Cnicaso avo 
1373 Milwaukee avo 
1045 Milwaukee ate 
2054 M iwaukeo avo 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2F30 W Madison st 
1836 Blue Inland ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
264'> Lincoln ave 
3244 Lincoln ave 
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Went worth ave 
3427 S B aisled st 
4729 o Ashland avo

Pilni Namai Linksmybės 
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant halsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
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Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA

Mrs. A. Vidikas
Baigusi akušerijos kolegijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalčse ir Philadel- 
pbijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą moterims viso
kiose ligose. Kalba lietuviškai, angliškai, 
rusiškai, lenkiškai ir slaviškai.

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.
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E — 1161

E — 1163

E — 1161
E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168
E — 1169

“Tekėjo saulelė kad 
jojau

ašE — 1170
Stumbriškių polka 
Teklyt'ė ir Pranulis.

E — 1245
Gudiška Polka.
Gražybe Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.

E — 1246

Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248
Knr namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 1249
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba.
Batij čistytojas.
Butų Darželis.
Giesmė j Panelę Švenčiau
sią.
Ave Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungarų čigoną orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias na Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . . 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.

®
3249-53 So. Morgan St.,

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkams REISSIG’S GROVE da-i 
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

DIj-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

“SAULE“
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

į AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

išeina kas utarninkas Ir petniįčia.
■—PRENUMERATA KAŠTUOJA? ~——t

AMERIKOJ | efmatu2 $1ę pusei matų ipi.23
PUROPOT (Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
JJ U11V11 J i jr Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.
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Rašyk toojaus, o gaust vieną numerj dykr.<

į W. D. Boczkauskas & Go.
1020-^12 Ws South Alk ’ fchhanoy City# Pa.
U jį
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KATALIKAS

Iš Chicago.
L. V. 13 KP. SUSIRIN-

< KIMAS.
Birž. 23 d. Lietuvos Vy

čių .13 kuopa, ant Town of 
Lake, turėjo savo susirinki
mą Davis Square salėj. Su
sirinkime nutarta turėti ge
gužinį išvažiavimą liepos 4 
d. ir neprisidėti prie bendro 
Vyčių pikninko, nes daržas 
pirmiau buvo nusamdytas. 
Paskui apkalbėta kiti rei
kalai. Karklynų Pelėda.

kia su didžiausiu pasibjau
rėjimu. Ir gerai daro.

Kur namuose yra kūdi
kiai ir maži vaikai, tenai 
neturi būti nei vienos mu
sės! Jos išnešioja visokių 
limpančių ligų diegus ir 
lengvai gali tuomi užkrės
ti vaikus.

Naikinkite muses!

TRĮS POLICIANTAI 
SUKULTI.

Vakar Stephen Saitus 
darže, 956 W. 119 gat., bu
vo pikninkas. Kilo riaušės. 
Atvyko vežimas policiantų. 
Riaušininkai jų tris apmu
šė. Žinoma, gavo kailiu ir 
pikninkininkai. Daug su
areštuota ir nugabenta Mor
gan Park policijos nuova
dom

NAIKINKIME MUSES!
Musės veisiasi mėšluose 

ir nešvarybėse. Musei nė
ra tokio bjauraus daikto, 
kuriuomi ji nepasitenkintų. 
Musė žmonijai yra pavojin
gesnė už laukinius žvėris ir 
angs. Privalome visur ir 
visuomet naikinti muses, o 
tuo budu bus užbėgta dau
gybei ligų.

Daug šeimininkių tankiai 
per duris, langus ir iš kam
barių išgainioja muses, bet 
podraug nesistengia šva
riai užlaikyti kiemus ir gat- 
vaites ties savo namais, kur 
guli krūvos mėšlų ir visokių 
atmatų ir kur yeisiasi mi
lijonai musių. Aplink na
mus pridera užlaikyti šva
rumas, o tuomet ir musių 
namuose mažiau atsiras.

Kiek vi ena šeimi ninkė,
mylinti pirkti valgomus 
produktus toikoj krau
tuvėj, kur užlaikoma pa
vyzdingas švarumas; tų 
krautuvę, kur spiečiai mu
sių laksto, visuomet aplen-

ALRKM. SĄJUNGOS 
SEIMAS.

Pirmasis Amerikos Lietu
vių Rymo Katalikių Mote- 
terių Sąjungos seimas bus 
laikomas birželio 29—30 d. 
š. m. šv. Jurgio parap, sa
lėj, ant Bridgeport©, Chica
go, Ill. Pirm’ seimo ryte 
bus atlaikytos pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioj.

Iš miesto galima dava- 
žiuoti šiais karais:

79 Halsted tiesiai atveža 
iki 33-čiai gatvei, paskui 
reikia paeiti į vakarus vie
ną bloką iki Auburn avė. 
33-čia gatve.

Laiškus ir telegramas 
meldžiame siųsti į “Katali
ko” redakciją:

“Katalikas,”
So. Morgan str.

Chicago,
3249

UI.

APVOGS.
Pereito šeštadienio naktį 

apvogė p.- Iz. Nausiedos 
krautuvę, kuri randasi po 
num. 917 W. 33rd g. Išvog
ta daiktų už $500. Jei kas 
pagautų tuos vagilius, tai 
gaus $25 dovanų/

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras: rytoj 
debesiuota; ma’ža atmaina 
temperatūroje. Vakar aug- 
'ščiausia temperatūra buvo 
•75 L, žemiausia — 65 laip.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
Žemiau nurodomi lietuvių 

laiškai del neaiškaus ar 
klaidingo adreso nepriduoti 
adresatams. Jie randasi 
centraliam Chicagos krasos 
buste. Reikia juos greitai 
paimti, nes kiek palaukus 
laiškai siunčiami Washing- 
tonan ir ten naikinami. No
rint gauti laišką, reikia pa
sakyti krasos viršininkui 
čia pažymėtas laiško nume
ris. 
1823 
1853 
1863 
1909 
1926
1928 Leką vice P. 
1958 
1969 
1971 
2021 
2045

Butrima Jusąpas
Eltmentas William
Garbus Johan
Kontantii Jozopa
Ladouska Mary

Nizinski Jozapas 
Petreikis Kazimer 
Petreikis Kazimer 
Shaikus Robert 
Stoehieas Joe

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

CIGARETTES
“Amerikos Standards”

10 HASSAN KUPONU DYKAI
(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

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

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

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

S. Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) /ŽĮ

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

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ 

mų daiktas, už .......................................      200
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 

tafetos, mission rankenaitė, už ...................... 250
Virtuvės .setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

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

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

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................. 3900

KUPONŲ
25

50
50
50

Skutimuisi muilas, geriausios rųšies, už .....................
Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti į kietų gumų, 

už ........................................................................................
Skustuvas, geriausio plieno, už ...................................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-l’-I-A-S-I, šisai 

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerų, už.. 100

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

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

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

▼itoni Drover 7>00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyriją Moterių ir Vaiki) Ligas

Ofisas U Gyvenime vieta Valaades (

3249 S. Morgan St., Chicago. * “ I

2049 Suzapu Dagis 
'2061 Trokos Kasimir

ŠIANDIE SANTAIKOS 
TEISMO POSĖDIS.

Šiandie miesto namuose 
City Hali atsibus santaikos 
teismo pirmas posėdis gat- 
vekarių tarnautojų reikale. 
Iš darbininkų pusės bus 
pastatyta svarbiausias ar
gumentas — brangus pra- 
'gyvenimas. Pagal eksper
tų aprokavimus, vedusiam 
ir turinčiam tris vaikus dar
bininkui per metus pragy
venimui reikalinga turėti 
suvirs $1,200.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JCS. J. BOZHOii pard

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago
Specialistas ant 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 687.

LIETUVIS 
GRABORIUS

Geriausias grabo- 
rius ant Bridgepor- 
to. Atlieka darbą 
kuogeriausia.

Prie kiekvieno 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius 
ir 12 vazonų paimu.

Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS, 3305 Auburn Ave.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis namas 

būti parduotas j 30 dienų. Na- 
randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
Dievo bažnyčios. Geras kampas 
kokiam bizniui. Parsiduoda labai 

Atsišaukite pas:
M. J. Tananevicz,

670 W. 18th str., Chicago, Ill.

turi 
mas 
dos 
bile
pigiai.

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS 
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 —

ANT TOWN OF LAKE 
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vai. vakare kasdiena

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų 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 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 
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.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
rfHWPIFlP ft .'--ii ■

I Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio

I
Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros;

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

r~- - - -

I “Amerikos Lietuvis” |
I Maujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi- į | kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. ;Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa- | siskaitymų. Išeina ketvirtadieniaisWorcester, Mass. ■

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

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. F ALTANA VIČIA
IS Millbury St, : Worcester, Mass.

LOTAI! - LOT!„
Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman'o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c, Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes į trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
kreipkitės in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH pardavėjas. www

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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