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RUSAMS NESISEKA PRŪSIJOJE
Vakarykšte žinia ir Peterburge patvirtinta, kad rusai Prūsijoje prarado 80.000 kariuo
menes ir 3 generolus, neskaitant oficierių. ::::::

NAUJAS POPEŽIUS. wsm lvove
Karaliaučius nepaimtas. Vokiečiai arti Paryžiaus
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Francijos valdžia savo sostinę perkėlė iš Paryžiaus į Bordeaux.
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Svarbiausios žinios.Naujas Pope- 
žius išrinktas.

ROMA, rugs. 3. — Kar
dinolas Della Chiesa išrink
tas popežium.

Naujasis popežius pasis
kyrė Benedikto XV vardą.

Della Chiesa kardinolu 
buvo paskirtas popežiaus 
Pius’o X gegužio 25 d. 1914 
m. Prieš tai jis buvo arci- 
vyskupu Balognoj, Italijoj.

Popežiaus išrinkimas už
sitęsė ilgai del europinio ka
ro. Belgijos kardinolas Mer
cier kalbėjo kardinolams, 
kad popežių renkant reikią 
atsižvelgti į dabartines bai
senybes Europoj. Kardino
lą Mercier palaikė Anglijos 
ir Francijos kardinolai. Bet 
tam prieštaravo Austrijos ir 
Vokietijos kardinolai, saky
dami, kad perdaug užsiima
mą politika.

Rusams nesi
seka Prūsi

joje.
LONDONAS, rugs. 3. — 

Iš Peterburgo oficialiai pa
skelbiama, kad kuomet ru
sams labai gerai sekasi Aus
trijoje, tai tuo tarpu Prūsi
joje ant caro kareivių krin
ta visos nepalaimos. Ties 
Allenstein vokiečiai sunaiki
no du rusų armijos korpu
su (80.000 kareivių). Iš ru
sų pusės karo lauko kritę 
generolai: Samsonov, Mar

tos ir Pestič. Iš tų dviejų ru
sų korpusų daug užmušta, 
gi visus kitus, likusius gy
vais. vokiečiai paėmę ne
laisvėn.

Kaip matyt, vokiečiai 
Prūsijoj susidrutinę, nes ru
sai ligšiol dar ten nepaėmę 
Karaliaučiaus. Gi vokiečiai 
jau užėmę miestą Lodz, 
Lenkijoj. Vokietijos amba
sadorius Suv. Valstijose sa
ko, kad rusai ligšiol žengė 
pirmyn Į Prūsiją, gi nuo 
dabar jie turėsią ieškoti ke
lio, kad greičiau Prūsiją ap
leisti. Jei tas butų tiesa, 
tuomet vokiečiai persikeltų 
Didžioj on Lietuvon ir ten 
ištiktų dideli mūšiai. Butų 
jau geriau, kad rusai iš Prū
sijos nesitrauktų, tuomet 
mažiau nukentėtų Didžioji 
Lietuva.

Rusu veikimas 
Galicijoje.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Oficialiai Rusijoj paskelb
ta, kad Rusijos kariuome
nė po septynių dienų mūšio 
užėmė drutvietes ties Lvovu 
ir išblaškė iš ten austrus.

Austrai bėgo netvarkoj 
ir paliko daug kanuolių.

Generalis štabas kartu 
skelbia, kad rusai išblaškę 
austrus prie Lusthoffo ir 
paėmę 100 oficierių ir 4.000 
kareivių.

Rusai taipgi paėmė 20 ka
nuolių ir vėliavą 65-to Aus
trijos pulko.

Ties Lvovu rusams tekę 
150 kanuolių, daug amuni
cijos ir kitokių kariuome
nės daiktų.

GERMAN SCOUTS ON LOOKOUT FOR ENEMY 
............ ....................... PHQTQ. fe) 1314 PY ARgn<CĄN z FRB5y ASSOCu£t»OH BELGIUM

VOKIEČIAI “SCOUT’AI” TIES TIRLEMONT, BELGIJOJ, NUO KALNO TĖ- 
MIJASI Į PRIEŠININKŲ BELGŲ VEIKIMĄ.

Mūšiai už 43 
mylių nuo 
Paryžiaus.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Iš mūšio lauko ateinančios 
žinios nurodo, kad vokiečiai 
žingsnis po žingsniui arti
nasi prie Paryžiaus.

Vienas vokiečių kavale
rijos korpusas prasimušė 
per mūšio liniją ir pasiekė 
apdrutintą miestą Soissons.

Oise departamente vokie
čiai esą sumušti ir didelės 
krūvos lavonų gulinčios ant 
laukų. Vienas francuzų su
žeistas kareivis sako, ma- 
tęs, kaip vokiečių čiela di
vizija buvo išklota francų? 
zų artilerijos.

Kitas pranešimas skelbia,

kad 12.000 vokiečių žuvę 
mūšy j.

Tokios tai žinios yra iš 
mūšio lauko ties Paryžium.

Eina mūšiai taipgi ant 
dešiniojo francuzų armijos 
sparno.

Vokiečiai pradėję bom
barduoti didelę francuzų 
tvirtovę Belfort. Jau bom
bardavę tris dienas.

Oficialiai francuzų Skel
biama, buk vokiečių įpėdi
nio armijanesanti sumušta.

Rusina ir kitus 
miestus.?

Peterburgas, rugs. 3. — 
^odis Peterburgas jau^MC' 
yartojamąs Pusijos laikraš
čiuose. Tuomi pritaria per- 
krikštijimui vokiškai skam

bančių miestų vardų i 
siškus.

Dabar norima rusinti ir 
kitus miestus, tokius kaip 
Schlisselburg- ir tt.

Taipgi patariama nevar
toti tokių žodžių kaip “ka- 
merherr”, o išrasti tam tik
rus rusiškus žodžius.

Paryžius gatavas 
prie apgulos.

Paryžius, rugs. 3. — 
Francijos valdžia perkelta 
iš Paryžiaus į Bordeaux, 
kurs randasi už 359 mylių 
į p.-vakarus nuo sostinės. 
Išvažiuodamas iš Paryžiaus 
prezidentas išleido atsišau
kimą', ' kuriuo drąsinama 
franėužai ir sakoma, kad 
nereikia pulti dvasioje, o 
būti ištvermingais.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Prancūzai ir anglai grumia
si iš paskutiniųjų prie Oise, 
sulaikydami vokiečius nuo 
ėjimo Paryžiaus link.

PETERBURGAS, rugs.
3. — Po septynių dienų mū
šio rusai užėmė Lvovą, Gali
cijos sostinę.

PETERBURGAS, rugs. 
3. — “Palaidojome 14.600 
austrų ant mūšio lauko”, 
taip skamba- rusų oficialis 
pranešimas iš Galicijos.

PARYŽIUS, rugs. 3. — 
Oficialiai pagarsinta, kad 
anglai užklupę vokiečių ka
valerijos korpusą prie Com- 
piegne miško ir mušyj atė
mę dešimts kanuolių.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Dvyliką Raudonojo Kry
žiaus ligonių prižiūrėtojų 
vokiečiai nušovę, kaip pra
neša Chronicle korespon
dentas.

ANTWERP, rugs. 3. — 
Zeppelininis orlaivis skrai
dęs ties Antwerpu ir jo apy
linkėse metęs bombą. Kelia- 
tas namų sugadinta ir ketu
ri žmonės sužeista.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Iš Viennos pranešama, kad 
Austrų kariuomenė traukia
si iš Lvovo (Lembergo). O- 
ficialiai austrai šitaip pa
skelbė: “Pripažįstant, kad 
rusų užėmimas Lvovo yra 
neišvengtinas, provincial

' { L- T. 

valdžia išnešė savo archivą 
ir įsakė majorui daryti tvar
ką, kuomet ineis miestan 
rusai.”

BERLYNAS, rugs. 3. — 
Oficialiai vokiečių’paskelb
ta, kad suvienytos vokiečių 
ir austrų armijos užėmė 
Lenkijoj Lodz miestą. Taip
gi vokiečių valdžia užgina, 
buk iš Belgijos traukiama 
kariuomenė į Prūsiją.

ROMA, rugs. 3 — Trįs 
milijonai austrų ir rusų, 
kaip pranešama iš Viennos, 
veda smarkų mūšį. Mūšio 
linija tęsiasi nuo Dniestro 
upės iki Liublino.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Anglijos oficialis presos biu
ras skelbia, kad Karaliau
čius yra rusų apgultas.

Taigi paskala, buk Kara
liaučius paimtas, buvo ne
teisinga.

WASHINGTON, rugs. 3. 
— Ambasadorius Herrick 
perdavė valstybės departa
mentui amerikonų Paryžiuj 
protestą prieš mėtymą mies
tan bombų iš orlaivio.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Austrai yra užėmę pietines 
dalis Kielco ir Liublino gu
bernijų.

CETINJE, rugs. 3. — 
Nors černogorai buvo ma
žesniame skaičiuj, bet įvei
kė austrus ties Bilek Bosni
joj.
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Musųpastabos
AMERIKA IR EUROPI

NIS KARAS.

“Kur du barasi — ten 
trečias naudojasi”, skam- 

bina sakyti, kuomet dabar
tiniame kare Europoje net 
aštuoni barasi ir pešasi

Devintas turi pasinaudoti 
ir tai dar ne bile kaip tais 
nesutikimais Europoje. Gi 
tuo devintu šiais laikais yra 
Suv. Valstijos Amerikoje.

Verta prisižiūrėti iš ar
čiaus į tuos laimėjimus, ko
kius Suv. Valstijos gali at
siekti karo metu.

Taigi pirmoj eilėj Dėdė 
Samas palieka vienatiniu ir 
išimtinu šaltiniu aprūpini
mui Europos valgomais 
produktais.

Pirm karo visas laikas di
deli mėsos konservu trans
portai Į Europą buvo siun
čiami iš Australijos, tečiau 
šiais laikais Australija, kai
po Anglijos draugininke, tu
rėjo sulaikyti siunčius sa
vo produktus į Europą. Da
bar toji produktu siuntinė
jimo rolė tenka Suv. Vals
tijoms.

Svarbiausi no j u Europos 
svirnu, kuriame buvo užlai
koma didis javu išteklius, 
buvo Vokietija ir Rusija. 
Gi dabar delei karo, jei šis 
ypač ilgiau prasitęs, Vokie
tijai grasia visiškas badas, 
kadangi sukrautu ištekliu 
negali užtekti ilgam maitin
ti milijoninę armiją, gi Vo
kietija negali laukti Įveži
mo iš kitur nei iš vienos pu
sės, kadangi ji nuo viso pa
saulio atskirta. Rusija savo 
didelius išteklius be abejo
nės laikys sau, kadangi mi
lijonus armijos maitinti nė
ra juoku.

Ir vėl tada penėtojo ir ja
vų pristatytojo į Europą ro
lė tenka Dėdei Šamui ir Ko
lumbijai. Gi toji rolė labai 
svarbi, nes suvargusioms 
nuo karo gyventojams rei
kalinga visupinnu duona ir 
kiti valgomi produktai.

Pągąliau amerikoninė 
prąmonč. užsidarius visiems 
fabrikams Europoje, pašė-lkybę, ir ten pasistatyti taip,

lūšiai augštyn pakils. <Jau 
dabar amerikoniniai fabri
kantai pradėjo rupinties, ar 
jie galėsią ateityj išpildyti 
visus reikalavimus Europoj.

Nesenai telegrama buvo 
pranešta, kad Anglijos val
džia Suv. Valstijose užsa
kius už 54 milijonus autinių 
ir trikotinių išdirbinių, ku
riuos lig karui išimtinai pri
statydavo tik Vokietijos 
fabrikantai.

O juk tik dar kelios sa
vaitės praėjo nuo pradžios 
europinio karo, kuris neži
nia kaip ilgai gali prasitęs
ti.

Gi kuo ilgiau tasai karas 
tęsis, tuo geresne bus pro
ga amerikonams savo išdir
biniais užlieti visas Europos 
turgavietes.

Atsidaro laukas 
lems amerikoninės 
nes transakcijoms, 
nant

kolosa- 
pramo- 
gi, ži- 

amerikoninių fabri
kantų sumanumą ir mitru
mą, reikia tikėties, kad jie 
dabartiniu stoviu mokės pil
nai pasinaudoti. Žinoma, tas 
atneš naudą ir darbinin
kams Suv. Valstijose. Fab
rikai, apkrauti didesne kie
kybe žymių užsakymų, tu
rės darban paimti daugiau 
darbininkų, kas, be abejo
nės, turės intekmę į darbi
ninkų klcsos būvio pageri
nimą, taippat i suraminimą 
tų tūkstančių rankų, veltui 
laukiančių darbo.

Be to, Suv. Valstijos pra
dėjo plačią agitaciją, kad 
paėmus i savo rankas pie
tines ir vidurinės Amerikos 
turgavietes, gi šitos ligšiol 
buvo išimtinai Europos ran
kose.

Brazilijos valdžia tomis 
dienomis Suv. Valstijoms 
pranešė, jogei išsiunčianti 
penkis prekinius garlaivius 
su kava ir guma, kas skiria
ma Dėdei Šamui, gi namo • 7 O 

plaukdami tie laivai turinti 
sugrįsti su Dėdės Šamo rei
kalingomis \Brazilijai 
komis.

Taigi sumainytina 
Valstijų pirklyba su 
ne Amerika jau prasideda.

Įpre-

Suv. 
pieti

Bet Suv. Valstijos to ka
ro metu suras didžią naudą 
ne tiktai vienoje pramonėje.

Pasibaigus Europoje ka
rui, seks tuojaus valdiškos 
paskolos; ten šalis bus su
naikintos, kariaujančiu val
stybių išdai ištuštinti, tau
pumo kasos paimtos karo 
reikalams.

Kas gi kitas, kai]) ne tur
tingas Dėdė Samas turės pa- 
purtinti mašną ir suteikti 
Europai pinigų? O juk čia 
ponai M organ, Vanderbilt 
et Co. mokės pelningai ap
saugoti indėtus Europon pi
nigus, kurie bus vokuojami 
jau ne milijonais, bet tie
siog bilijonais.

Atsiliepė daug balsų, kad 
rengiamą 1915 metais pa
saulinę San Francisco paro
dą reik atšaukti, kadangi 
pasižadėjusios Europos val
stybės vargiai galėsiančios 
joje dalyvauti.

Tuo tarpu amerikoniniai 
pirkliai ir pramonininkai 
aštriai užprotestavo prieš 
minimos parodos atšaukimą 
arba atidėjimą. Jie nuspren
dė dar net pagerinti siun
čiamų parodon prekių ko-

WOUNDED QERV1M4 PRISONERS AT NASIE.N .BSU31UM pwpto ... _

Sužeistieji vokiečiai kareiv iaį-nelaisviai guli laiknoj ligoninėj mieste Healen, Bel
gijoj-
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idant visas pasaulis galėtų 
stebėties Suv. Valstijų augi
mu.

Amerikoninės pramonės 
ir pirklybos ateitis labai 
puikiai persistato. Suv. Val
stijos gali drąsiai tuo žvilg
sniu visas pasaulio valsty
bes aplenkti,

Tiktai klausimas, ar ame
rikoninės pramonės augimas 
bus naudingas Europos rei
kalams, kuomet pastaroji 
savo kalaviją padės makš- 
tin ir ims išnaujo atsigaive- 
lioti po baisiam karui"?

Žinoma, atsakymas į tai 
bus priešginiaujantis; išti
sų metų prireiks, kol euro
pinė pramonė atgaus savo 
lygsvarą, gi tuo metu' ame
rikoninė pramone taip išsi
vystys, tai]) išaugs, įgaus 
tokias jėgas, kad niekas pas
kui neįstengs nei kokiuo 
budu jai pakenkti.

Pasibaigus šiam su kar
du ir ugnim karui, Euro
pos laukia kitas karas su 
amerikonų užimtomis tur
gavietėmis. >

Gi tasai karas bus didis ir 
sunkus.

Tatai aiškiai matome, kad 
Suv. Valstijos atsistojo ant 
pramoninio slenksčio.

Kaip įstengs amerikonai 
pasinaudoti tuo momentu, 
ateitis parodys.

Lietuviams reikalingas 
darbo biuras,

Lietuviams šio krašto gy
venimo sąlygos yra nežino
mos. Del tos nežinystės 
daugelis musų tautiečių tu
ri kęsti, negalėdami sau pa- 
sigclbėti. O organizacijų jo
kių pas mus nėra, kurios 
galėtų nors kiek lietuviams 
pagelbėti. Todėl reikėtų į- 
steigti didesniuose lietuvių 
centruose darbo biurus.

Visi pripažįs, kad tokie 
biurai yra naudingi ir liet 
labai reikalingi. Juk žino
me, kad daug lietuvių krei
piasi pas visokius darbo 
paieškojimo agentus, moka 
po $2, $5 ar net $10 už dar
bo suradimą. Bet daug kar
tu esti lietuviai prigauti to
kių agentų.

Taigi tai čia svarbus klau
simas, o pas mus nesirūpi
nama juo.

Pabandysiu keliais ruo
žais apibudinti šį klausimą.

Gyveninio payrimai mums 
nurodo, kad lietuviai Ame
rikoje grudžiasi į miestus 
ir labai pamažėl tesklysta 
po ukius. Reikia pasakyti, 
kad ne visiems lietuviams 
velytina Amerikos miestuo
se apsigyventi. Mes žinome, 
kad žmogus, nemokėdamas 
amato, mieste teuždirba po 

$50 ar mažiau mėnesyj. Ant 
ūkio gi mokama po $25 ir 
$35 mėnesyj ir valgis dy
kai. Mieste lietuviai gyve
na vęik paskutinėse vieto
se ir ant maisto turi daug 
išleisti. Priegtam visokie 
smulkus išleidimai, gatve- 
kariai ir žiūrėk, kad tik ga
lus su galais suriši ir juodai 
dienai labai mažai teatide- 
dama. O ant ūkio dirbdamas 
veik visą savo uždarbį ati- 
dedi. Taigi lietuviams labai 
užsimoka sklysti po ukius. 
Darbo biuras tame ypač ga
lėtų prigelbėti.

Daugelis lietuvių nori čia 
užsidirbti, o vėliau ar anks
čiau mano grįsti Lietuvon 
apsigyventi aut ūkio. Dabar 
pasiklauskime savęs — ar 
verta tokiems lietuviams 
skursti mieste ir uždirbinėti 
po $50 mėnesyje? Žinoma, 
jei kam rupi geri laikai, ru
dis, degtinė, palaidūnės, tai 
tiems bus mieste geresnis 
gyvenimas. Bet vyrams, 
blaivai žiūrintiems į gyveni
mą, manantiems ar čia A- 
nierikoj ar Lietuvoj apsigy
venti ant ūkio, tai nekados 
tokiems neapsimoka tūno
ti mieste. Aš drąsiai sakau, 
kad lietuvis, padirbėjęs me
tus, antrus pas gerą ūkinin
ką Amerikoje, įgys tokį pa
tyrimą, kurs jam bus dau
giau vertas, negu $1.000.

Niekuo lietuviai negali 
geriau patarnauti Lietuvai, 
kaip grįžtant tėvynėn, išmo
kus gerai ūkį vesti. Tokie 
patyrę lietuviai keltų ir plė
totų svarbiausiąją Lietuvos 
išdirbystės šaką — ukiniu- 
kystę.

Tad labai geistina, kad 
lietuviai skiestu ant ūkiu. , * 4.
O tam žymiai prigelbėtų 
darbo biuras. Biuras pasi
garsintų angliškuose laik
raščiuose ir, gavęs progą, 
siųstų lietuvius prie- ūkio 
darbų. Be abejones, iš pra
džios gal ir nelabai sektųsi 
ir butų sunku. Bet tokia į- 
staiga yra pageidaujama ir 
ji turėtų gerą ateitį. Toks 
biuras negali turėti nuosto
lių. Galima imti už darbo 
suteikimą po $L Tuoini ne
nuskriausi žmogaus ir jam 
labai patarnausi.

Toks, biuras galėtų suži
noti, kur galima gauti ūkių 
ant raudos ir kur ant pusės.

Nuo pavasario pradedant, 
ūkininkai ima - rupinties a- 
piei darbininkus ir samdo i- 
ki pat galo rudens. Per tą 
laiką patįs ūkininkai kreip
tųsi į biurą, paieškodami 
darbininkų. _ i

Čia kalbėjau, ką biuras 
gali padaryti suieškojime 
darbų ant ūkio, nes tas man 
labiausia rupi.

D. B. Pratapas.

Užsisakyki! “Kataliką". 

Susiv. Liet. R.-Kataliką 
Moksleivių Seimas.

Rugpj. 27 ir 28 d. Katali
kai moksleiviai turėjo savo 
seimą Worcesteryje, Mass. 
Nors iš anksto ir buvo spė
liojama, kad, esant seimui 
Naujoje Anglijoje, gali su
važiuoti menkas moksleivių 
būrys, bet pasirodė kas ki
ta — iš viso moksleivių sei- 
me dalyvavo net 35. Reikia 
čia pat dabar pripažinti, 
kad rytinėse valstijose mok
sleivių tarpe judėjimas be
ne bus tik didesnis negu 
vakarinėse; ypač dar tas 
malonu pabrėžti, kad ryti
nėse valstijose čia gimę, čia 
mokslus einantieji jaunuo
liai imasi darbuoties katali
kų moksleivių susivieniji 
mo labui su tokia energija 
ir pasišventimu, kad tik 
džiaugtis tereikia.
Bet dabar apie seimą. Kaip 

ir privalo, seimas prasidė
jo iškilmingomis mišiomis. 
Po mišių visi ant seimo pri
buvusieji moksleiviai susi
rinko puikiai papuoštoje 
parapijos salėje. Išrinkta 
seimo vedimui valdyba. 
Skaityta daugybės pasvei
kinimų, laiškais ir telegra
momis.

Pirma diena praėjo galu
tinam sutvarkymui ir priė
mimui pernykščio seimo iš
dirbto susivienijimui įstatų 
projekto. Svarstyta gyvai 
su atyda. Prie įstatų pridė- 
ta daug naudingų dapildy- 
mų.

Tą pačią rugp. 27 d. va
kare atsibuvo toj pačioj po
sėdžių salėje iškilmingas 
moksleivių paruoštas vaka
rėlis. Sakyta prakalbos, 
monologai, suvaidinta ko
medija “Visako pradžia 
kiaušinis”, ir dar kitokie 
pamarginimai. Žmonės, o jų 
buvo prisirinkus pilna sve
tainė, programa ir jos išpil
dymu negalėjo atsigėrėti.

Ant rytojaus baigta svar
styti ir galutinai priimti 
susivienijimo įstatai. Šiaip 
iš nutarimų reikia pažymė
ti nutarimas pavesti savo 
kolegijos fondą daug tur- 
tingesniai ir pastovesniu! 
Lietuvių Katalikų Federa
cijai. Taipgi nutarta, kad 
ir patsai katalikų moksle!-' 
vių susivienijimas prisidėtų 
prie Federacijos, mokant 
tam tikrą mokestį. Pernai 
įsteigtąjį “Savišelpos Fon
dą’’ nutartą panaikinti ir 
esančius tame fonde pini
gus pa vesti “Motinėlei” su 
ta vilčių, kad “Motinėlė” 
neužmirš šelpti katalikų 
moksleivių susivienijimo 
neturtingus narius. Nau
jam lietuvių jaunuomenės 
judėjimui, ty. “Vyčiams” 
išreikšta gili užuojauta ir

prisižadėta remti tą “Vy
čių” judėjimą kuostropiau- 
siai.' Išnešta daug ir kito
kių svarbių rezoliucijų — 
bet kur čia viską trumpa
me raštelyje išpasakosi!

Į naują susivienijimo cen- 
tralę valdybą išrinkta: 
pirm. J. Kaupas, vice-pir- 
min. p-lė O. Šidlauskaitė, 
raštininku J. Navickas, fi
nansų sekretorium T. Mi- 
gauskas, iždininku J. Klo
tis (senas), kasos globėjai 
K. Sčesnuliavičią ir J. Čiu- 
žauskas.

‘ ‘ Moksleivio ’ ’ redaktorium 
paliktas nesenai kuniguos- 
ua įšventintas P. Lapelis, 
administratorium aprinktas 
A. Linkus. Rugp. 28 d. va
kare buvo dar iškilminges
nis vakaras, kuriame ypač 
atsižymėjo vietinio vargo
nininko ]). J. Čižausko ve
damas choras. Šąli]) įvairių 
pamargi n ii n ų su va i din tas 
veikalas “Litvomanai”. Va
karas darė labai malonų į- 
spudį’. * Žnionių prisirinko 
pilnutėlė svetainė, kaip ir 
pirma, kas rodo jų mokslei
vių darbams užuojautą.

Ateinantis, 1915 m., sei
mas nutarta laikyti Water
bury, Conn.

Buvęs.

EUROPOS VALSTYBIŲ 
DIDUMAS.

Palyginant su Amerikos 
Suv. Valstijomis kariaujan
čios Europos valstybės per- 
sistato taip:

Francija yra mažesnė už 
valstijas Kaliforniją ir Ala
bama krūvon sudėjus.

Vokietija beveik tokia 
pat didžio kaip Francija ir 
beveik lygi valstijom Mon
tana ir Georgia.

Anglijos salos yra lygios 
valstybei New Mexico.

Austrija su 24.491 ketvir
tainėmis myliomis yra vie
natinė didžiausių valstybių 
Europoj, tečiau visgi ma
žesnė už valstiją Texas.

Italija tokio didumo kaip 
Nevada.

Rusija yra vienatinė Eu
ropoj šalis, kuri yra dides
nė už Texas.

Belgija yra mažesnė už 
Maryland.

Serbija mažesnė už Indi-* 
ana.

Valstija Illinois yra taipį 
didelė kaip Belgija, Serbb 
ja ir Holandija krūvon ė- 
nius.

Texas ir Kalifornija tru
putį didesne už Vokietiją iį 
Franciją.

Černogorija yra truputį1 
didesnė už valstiją Connec
ticut.

Serbija, Černogorija, Ru
munija, Bulgarija ir Alba
nija tilptų ribose Texaso, 
arba Kalifornija, arba Mon
tana.

Bet Europa labai tirštai 
apgyventa. Tenai gyvenai 
suvirs 400 milijonų gyven
tojų, kad tuo tarpu Suv. 
Valstijose nepilnai 100 mi
lijonų.

------------ ;—
vokietijos Ambasa
dorius PASAKOJA A- 

PIE TALKININKŲ 
ŽIAURUMUS.

Washington, rugs. 3. —< 
Vokietijos ambasadorius, 
grafas von Bernstorff, už
gina vokiečių žiaurumus ir 
nurodo žiaurius franeuzų ig 
rusų pasielgimus.

Pasak ambasadoriaus, ru
sų kazokai pasibaisėtinų da
lykų dasileidžią. Rytinėj 
Prūsijoj moteris gėdinamos 
ir kankinamos, gvvi kudi- 7 O v
kiai ant tvorų kuolų maus
tomi. Kazokai nupjausią 
moterių krūtis ir gėdiną jas 
jų vyrų akiveizdoje.

Prancūzai iš Saules nusi
vedę 14 moterių ir 25 vai
kus.

Belgijoj vokiečiai turėję 
žiauriai elgties, nes belgų 
elgimaisi buvę nepakeliami.

Husai, pasak ambasado
riaus, jokio svarbaus mūšio 
nelaimėję, o tik įsibriovę į 
neapgintą šalį. Vokiečiai 
juos urnai išvysią iš visos 
Prūsijos ir Mažosios Lietu
vos.

Jaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

I
Jame dedama geriausi moks

liniai straipsniai ir geriausios apysakos.
Kalba gryna, graži ir supran-* 

tania. Jei nori smagiai ir naudingai lai- 
k# praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c,

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S, Paulina St. Chicago, III.

2
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Karo stovis
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Rd.

Brutalis Lietuvis
Mėgino nužudyti save ir savo žmoną

Ką rašo apie tai korespondentas
Prez. Wilson busiąs kandidatu

1916 m.

BANDĖ NUŽUDYTI PA
ČIĄ IR PASKUI PASI
PJAUTI SKUSTUVU.
Pasibaisėtina piktadarys

tė buvo papildyta Montello, 
Mass, rugpjūčio 30 d.

Juozas Jakavonis, 30 me
tų amžiaus ir jo pati Ro
zalija guli pusgyviai ligoni
nėj. Moteries galva 
lūs ir vienos rankos 
sutrinti. Jakavonis 
susiraižęs skustuvu, 
bau kuris išgyvęs žaizdas.

Pereitą sekmadienį toj 
šeimynoj buvo didis girta
vimas. Visą šventadienį tę
sėsi lėbavimas. Paskui pra
sidėjo vaidai, ginčai tarp 
vyro ir pačios. Galop daėjo 
iki peštynių. Vyras trenkęs 
moterei prosu ir paskui nu
stūmęs trepais žemyn. Kuo
met žemai ji žlegterėjo, tai 
kaimynai tą išgirdo ir su
bėgę rado primuštą moterį. 
Pašaukta policija. Su di
džiausia paskuba moteris 
nugabenta ligoninėn.

Kuomet policiantai užbė
go aut viršaus, tai vėl ra
do baisų reginį. Jakavonis 
sėdėjo susipjaustęs kėdėj ir 
iš kęlių vietų baisiai tekėjo 
kraujas. Asla buvo aptašky
ta krauju. Rakandai sulau
žyti. Virtuvėj taippat buvo 
pritaškyta kraujų.

Gretimame kambaryj lo
voj gulėjo 15 metų vaikas; 
čia pat buvo keturių metų 
antras vaikas, kurs drebė
jo iš baimės. Trečias, devy
nių metų, sūnūs buvo kieme.

Tuoj vyras buvo nuga
bentas ligoninėn, kur ir gu
li be sąmonės.

Abu, pasak kaimynų, vai
dijosi per kelias dienas. Vy
ras jau antra savaitė kaip 
bedarbiavo. Abu vartodavę 
svaigalus.

Tiek Montello angliškas 
laikraštis.

suski- 
pirštai 
baisiai 
Vargu

Apie tą patį atsitikimą 
“Kataliko” koresp. Namor 
dar štai ką rašo:

“Čia (Montello, Mass.)

vugp. 30 dieną buvo atke
liavęs Antonov iš Bostono 
su savo prakalbomis, ku
rias laikė po priežiūra vie
tinės socialistų kuopos. Tos 
prakalbos buvo po didžiu 
klevu ant lauko, tai ir žmo
nės besivaikščiodami į tą 
vietą apsilankė. Kalbėtojas, 
kaip paprastai, ėmė niekin
ti katalikus ir augštinti 
laisvosios minties žmones, 
sakydamas, kad Dievo nė
ra, pragaro nėra ir tt. Tai
gi dėlto katalikai esą kvaili 
ir neišmanėliai, kad jie lan
ką bažnyčias, ten meldžia
si. Mat, jie bijo, kad, jiems 
mirus, Dievas jų nenubaus
tų. Kaip kalbėtojas pradė
jo taip purvais drapstyti, 
tai daug iš susirinkusių nu
ėjo sau namo, bet kitiems 
toji kalba labai patiko.

Štai ant rytojaus tos pra
kalbos vaisiai ir pasirodė 
tarp musų. Nekoksai Juo
zas Jakavonis jau senai su 
savo žmona nesutikdavo 
del to, kad Jakavonienė, 
kaip jos vyras tvirtindavo, 
mėgdavo būti vienos “jau
nos merginos'’ draugijoje. 
Juozas jau senai norėjo sa
vo žmoną pabausti, bet jis 
bijojo, kad jam už tą pabau
dimą reikės atsakyti. Bet 
nedėldienyj, rugp. 30 d., jis 
išgirdo iš “garsaus” kalbė
tojo ir “mokyto” vyro, kad 
mirus nereikės atsakyti už 
savo nusidėjimus. Tą visą 
sekmadienio vakarą ir visą 
pirmadienio rytą Jakavonis 
mąstė apie tą pasakytą kal
bą ir, viską gerai apsvars
tęs, sumanęs savo žmoną 
pabausti už jos negerą ap
siejimą. Tuo metu jo žmo
na skalbė drapanas ir visai 
nieko nemanė, kad jos vy
ras žada ką blogo daryti. Gi 
jis palengva inėjo į karhba- 
rį, kur jo žmona skalbė dra
panas, paėmė nuo pečiaus 
geležinį prosą ir smogė tie
siog jai į galvą kartą, pas
kui antrą ir tretį. Žmona 
ėųiė šaukties pagelbos. Tuo-

met jis įbėgo kitan kamba
rin, pasigriebė skusti® ir 
puolėsi ją papjauti. ;?Bet 
žmona sugriebė ranką už 
skustuvo, kurį jis, norėda
mas iš jos rankos jį išlupti, 
betraukdamas kuone visai 
nupjovė du rankos pirštu. 
Jakavonis matydamas, kad 
į riksmą ima žmonės iš vi
sų pusių bėgti link jo stubos, 
jis sugriebė apalpusią savo 
žmoną ir paleido ją trepais 
žemyn, gi pats įnėjo į kam
barį ir mėgino skustuvu pa
sipjauti, bet to neatsiekė, 
tik mirtinai susižeidė. Tuo 
tarpu susibėgę žmonės pak
vietė daktarą ir policiją. Ti
ras liepė tuoj aus abudu nu
gabenti ligoninėn. Dabar 
jiedu ten guli vos tik gy
vu, ir daktarai sako, kad 
abu mirsią. Kuomet dakta
ras ir policija atėjo į na
mus, tai tuoj aus atėjo ir 
kunigas. Išpradžių pastaro
jo nenorėjo nei matyti, bet 
kuomet jiedviem pasakyta, 
kad negyvensią, tuomet ė- 
mė šaukties kunigo. Jiedu 
turi tris mažučius vaike
lius, kurie paimti našlaičių

DEMOKRATŲ PARTIJA 
PRITARIA WILSONUI.

Washington, rugs. 3. — 
Vice-prezidentas Marshall 
paskelbė, kad jei preziden
tas Wilson statys savo kan
didatūrą i prezidentus 1916 
m., tai demokratų partija 
vienu balsu priinisianti jo 
kandidatūrą.

Partija sutinkanti ir pri
tarianti jo politikai.

„ /RENCHWAR. DlR(Gie>LE"ADJUTANT REAU"OVER FRENCH ARTILLERY 
į* ON MARCH fHOTO eop-<»tlcUT I9l4-ev AMgRICAti peess ASSQC.IAT1OW

Prancūzų artilerija keliauja karo laukan, gi jai padan
gėmis draugauja karinis orlaivis.

gauti naudą, auginant ja- 
daržbves del savo pramiti- 

ir pramitinimo savo gyvu-

esame 
galime 

savo į- 
nuveik- 
iš savo 
reikalas 
ukinin-

KARO STOVIS BUTTE.
Butte, Mont., rugs. 3. — 

Šitame mieste paskelbta ka
ro stovis. Jokių riaušių neiš
tiko.

Tuoj buvo kareiviams pa
liepta suareštuoti vadovus 
Butte Mine Worker’s uni
jos; ši organizacija yra prie
šinga Western Federation 
of Miners. Suareštuota ke
turi asmenįs. Suareštuotie
ji turėjo revolverius.

NORI SURASTI DARBŲ.
New York, rugs. 3. — Na

tional Civic federacija rū
pinasi, kaip suieškoti dar
bų del 16.000 merginų, ku
rios neteko darbų ištikus 
Europoj karui. Išsiuntinėjo 
laiškus į Įvairias Įstaigas, 
klausiant ar nereikia

vieton. Lietuviai pasirodo esą’ 
geriausi rtkiiiinljĮai, kad jie pa- 
tenkinti 4gyveniniu ant ūkių ir 
kad jię rūpinasi atrasti sau ge
rovę ant ūkio. Lietuviai turi i- 
šimtiną gabumą apdirbti žemę ir 
moka iš jos naudoties, moka iš 
jos 
vus, 
mo 
lių.

Jus atėjimas šion šalin yra na
tūra lis apsireiškimas. Jus atėjo
te į šią Naują Lietuvą todėl, 
kad ji panaši į jūsų senąją Lie
tuvą. Lietuviai ateiviai rašė li
kusiems tėvynėj apie šią šalį, 
apie tas progas čia pragyventi 
ir kaip čia galite gerai versties 
ant ūkio ir jausties taip kaip se
nojoj tėvynėj. Dabar, šioje va
landoje, mes susirinkome pir
mą kartą į tą pramogą parody
ti pasauliui, kad mes 
skaitlingi, kad mes jau 
susiorganizuoti ir turėti 
staigas, kad mes galime 
ti didžius darbus. Aš 
pusės sakau jums, kad 
organizuoties, jus turite
kų draugiją, tyrinėti ūkio da
lykus, idant jus susilygintumėte 
su geriausiais šios šalies ūkinin
kais. Aš mačiau, kad lietuviai 
yra darbštus, myli ūkio darbą, 
bet del pilno pasisekimo reikia 
ir mokiuties, reikia žiūrėti, ką 
kiti geresnieji ūkininkai daro 
savo ūkiams. Ant ūkio galima 
pralobti, sudėti turtus.

Vėliau susiorganizavus jus tu
rite stoti politikom Reikia, kad 
butų lietuvių viršininkų mieste
liuose, apskričiuose ir galop val
stijos legislaturoj ir kongrese 
Washingtone.

Jau atėjo laikas, kada jus ga
lite užlaikyti bažnyčią ir pasta
tyti bažnyčią. Viešai aš jums 
prižadu, kad kuomet jus bažny
čia Lake apskrityj bus jau iš
būdavote iki stogo, tuomet aš 
paaukausiu $300 ant materiolo 
pabaigti bažnyčią.

Aš turėjau nepaprastą progą 
prisižiūrėti į lietuvius, ištirti jų 
būdą ir juo daugiau aš susipa
žįsti! su lietuvių tauta, tuo labiau 
aš pamėgstu jus. Jus čia atlie
kate didžius darbus del savo 
tautos. Aš pasidarbavau del šios 
apygardos. Mano rupesniu yra 
vien parduoti žemę, bet žiūriu, 
kad ūkininkams sektųsi ir sten
giuos jums pagelbėti.

Kaip jus žinote, Wellstone aš 
užlaikau ūkio dalykų žinovus. 
Mes nurodome ūkininkams, kaip 
galima didžiausius gauti užderė- 
jimus dobilų, alfalfės, rugių, mo
tiejukų, avižų, kornų, pupų, dar
žovių. Mes duodame rodąs, kaip 
dalykus ant ūkio 
Mes 
ginti 
kaii> 
išėję
ištyrę ir žino savo dalykus. Tie 
vyrai yra del jus, lietuviai. Ma
no ofisas Wellstone yra tiek del 
jus, kiek del kitų ūkininkų. Man 
malonu bus pasiusti jums ūkio 
dalykų žinovą patarti jums ir 
noriu, kad jus naudotumėtės jų 
patarimais. Aš noriu, kad jus 
žinotumėte, kad aš esu jus prie- 
telis. Aš rūpinuos jųsų ūkiais ir 
visu apskričiu.

Tie, kurie iš jūsų pirmieji čia 
atkeliavote, atsimenate gerai, 
kad čia nebuvo kelių, nebuvo 
tiltų, tiktai kelintas mokyklų; 
nebuvo krautuvės, kurią but ga
lima bile kada pasiekti. Bet da
bar mes turim gerus, vedančius 
į visas puses kelius, gerai prital- 
pintas krautuves įvairiose vie
tose; gerai tvarkomas moky
klas, lankomas daugelio, ir dau
gelyje vietų krasa išnešioja laiš
kus ir jau telefono d.ratas pra-J 
dėtas tiesti per visą šalį, kurios 
padarys lengvus susinėsimus su 
apielinke/’Musų miesteliai tvir
ti, gerai stovi pinigiškai ir jau 
budavoja savas miesto sales, sta
to tiltus ir puikius kelius ir vi
sas darbas ir pagerinimai šioje 
vietoje išsižiuri, kaip didelis snie
go ritulys ant kalno, kuris pra- 
dėjęs riedėti., vis inia daugiau 
sniego su savim ir auga besisuk
damas. Sekanti septyui, metai 
bus be abejonės liudytojais trįs- 
syk didesnio ūkio vystymosi prie 
visų pagerinimų, negu mes jų 
turėjome. Dabar aš leidžiu šias

žinias apie šią koloniją, be 
veik visuose lietuviškuose lai- 
krą^įuose, leidžiamuose Suvieny
tos^ Valstijose. Raštininkai ir 
korespondentai daro šį didelį lie
tuvių kolonizavimą. klausimu di- 
skutavoino skiltyse daugelio lie
tuviškų laikraščių, taip, kad ži
nios, ką jus čia būdami darote 
ir veikiate, yra žinomos ir dis
kutuojamos tarpe pusės miliono 
lietuvių Suv. Valstijose, 
visi, kurie matome tame 
girkime tai ir kiekvienas 
kime j čia besibastančius 
vius, juos kolonizuoti, kad gali
ma butų užlaikyti savo kalbą ir 
papročius.

Aš peržiurėjau Europos žem- 
lapį ir neradau jame žodžio “Lie
tuva”. Dabar aš patariu jums, 
kaip kur-nors ant žemlapio pa
dėti žodį “Lietuvą”. Padėkime 
mes jį čia, šioje lietuviškoje ko
lonijoje. Bukim kaip vienas per
keitime vardo miestelio Peacoek 
į Lithuania. Vienas iš mano pa
siuntinių, kuris dalyvauja šiame 
piknike, turi peticiją, ant kurios, 
jei jus visi pasirašysite, aš pri
žadu dėti mano geriausias jie- 
gas, kad šio miestelio vardą pa
keitus į Lithuania, kuris greitai 
praskleis garbę apie jūsų kolo
niją ir apie jus, kaip tautą, ir 
aš tikiu, kad jūsų vaikai esantįs 
čia šiandien, savo laiku matys 
centrą Lietuvių ūkininkų metro
polio.

Mano draugai, aš geisčiau, kad 
jus galėtumėt permatyti metų 
metus į ateitį taip aiškiai, kaip 
kad aš matau, kad kiekvienas 
akras čionai priklausys prie pui
kios kultūriškos ūkės su puikiais 
būriais gyvulių ir čia bus pie- 
ninyčios, vaisių sudėliojimai į a- 
korjines, maisto darymo dirbtu
ves, artimi geležinkeliai ir aug- 
ščiausiai išsivysčius moderniška 
agrikultūros kolonija.

Draugai, aš sveikinu jus ir 
vėlinu jums geriausius pasiseki
mo šiuose metuose ir kad jus 
busite čia sekantį metą, lai bus 
atnaujintas draugiškumas del 
kiekvieno ir su rekordu progre
so, kurs perviršys visą-ką ikišiol. 
Dirbkime visi išvieno sutikime 
ant naudos sau ir šios apygardos.

Aš linkiu jums visokio pasise
kimo jūsų darbuose.

Bell System

dar-

LAIŠKAS NUO JURGIO 
SWIGARTO LIETUVIŲ 

KININKAMS.

W.
U-

Aš siunčiu savo lietuviškiems 
ūkininkams ir visiems lietuviams 
šios apygardos lygiai ir tiems, 
kurie šiandien teikėsi pribut iš 
miestų kitų valstijų į šią musų 
pramogą. Mes susirinkome čia 
krūvon į pirmą metini pikniką 
lietuvių kolonijos Miehigąne. Šie 
lietuviai ūkininkai jau septyni 
metai atgal, kuomet aš ėmiau 
pardavinėti žemės lietuviams, tai 
aš manau, kad tuomet nebuvo 
čia nei vieno lietuvio ūkininko 
visuose keturiuose apskričiuose, 
kur dabar užima Svvigarto že
mes. Dabartės jau kas kita. Jus 
skaičius yra didis. Jus galite 
jau sutverti savo orgąnizayiją... ir 
taute dalyke aš noriu 'jums pri- 
gelbėti- ir pataisyti savo daly
kus.

Iš visų tąutų, kurios gyvena Ma
nistee, Lake ir Westford ąpskri- 
čiuose, lietuvius aš statau augš- 
čiausia, statau jus pirmon

Todėl 
gerą, 

kvies- 
lietu-

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.

Kuomet keliauji, tai ieškok Blue Bell ženk
lą — tai ženklas, kurs verčia jus jaus- 
ties svetimame mieste kaip namie.

Kaip ten toli neišvažiuotum, Blue Bell su
riša tave su namais ir šeimyna.

Kur tik yra Blue Bell ženklas, tai ten 
taipgi gali rasti ir telefoną, kurs gali su
jungti su bile kokiu iš 8.000.000 Bell sis
temos telefonų.

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance 
telefoną.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 

119 Grand St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow
80 River St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS.
Vyeią 1 kuopa

B. P. Miškinis
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
Delmar Av.
RAPIDS, MICH.
Kentraitis, 
Leonard St.

143
GRAND

C. 
448
NASHUA, N. H. 

Jonas Straškauskis 
26 Washington St.

S. L. Zapcnas 
28 Washington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus, 

211 First St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

CLEVELAND. OHIO. 
M. Šimonis 

1383 E. 30th St

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Babel.

28 Murdock St.

PITTSTON. PA.
P. Bataitis 

18 Sand St.

FOREST CITY, PA
Jos. Dzikas

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Kritanauskas 

102 E. Centre St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

MINERS MILLS, PA.
J. Noreika 

42 W. Thomas St.

j ■ 1

sutvarkyti, 
duodame rodąs, kaip au- 
paukščius, versties sodnais, 
liuobti žemę. Tie vyrai yra 
augštus mokslus, yra viską

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

Jagello’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

J. J. Polekas 
1802 W. 46th St.

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

M. J. Tanauevicz
670 W. 18th St.

M. G. Valaskas 
geueralis “KATALIKO“

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitna, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozeviėius 

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

PHILADELPHIA, PA.
S. Puskepalis, 

2334 Orthodox St.

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalaitis, 

71 Mansfield St,, Kingsland

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis

2 Etna St. 
Craigneuk, Wishaw.

A CASE OF GOOD JUDGMENT

Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

Fhone Before Eleven 
Delivered Before Syen

Yra ••---------
gontas Kensingtone, ir West Pullman.

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevičia

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Dulbis
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. kazemokaa 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14th St.

WAUKEGAN,? ILL.
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL.
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

3
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EXTRA!
Vėliausios Žinios

LONDONAS, rugs. 3. — 
Telegrama iš Peterburgo 
praneša, kad vokiečiai iš 
Karaliaučiaus užpuolę ant 
apgulusių tvirtovę rusų. Bet 
turėję su nuostoliais grįsti 
atgal.

liškuosius rumus, kuriuos 
daboja italų jūreiviai.

SAN FRANCISCO, Cal., 
rugs. 3. — Pasklydo gandas, 
kad francuzų karo laivas 
buvęs uosto netoliese.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Telegrama iš Goumay sako: 
“Vokiečiai jau ties Pary
žiaus fortais”.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Telegrama iš Romos skel
bia, kad Albanijos sukilė
liai bombarduoja Durazzo. 
Šūviai krinta aplink kara-

LONDONAS, rugs. 3. — 
Telegrama praneša, kad 
vienas vokiečių aeroplanas, 
kurs skraidęs Paryžiaus pa
dangėse ir metęs bombas, 
likęs pašautas ir kritęs že
mėn. Du vokiečių lakunu 
žuvę.

LONDONAS, rugs. 3. — 
Švedijos garlaivis St. Paul 
užėjo ant minos ir nusken
do. 25 jūreiviai išsigelbėjo.

ROMA, rugs. 3. — Čer- 
nogorijos karalius, kaip ra
šo Corrie della Sera, sako, 
kad Italija negalėsianti iš
būti ilgai neutrale, o turė
sianti stoti talkininkų pu
sėn.

labai apsunkiną. Bet žino
vai tvirtina, kad pieno kom
panijos, regis, padarusios 
suokalbi, kad gavus dau
giau pelno iš visuomenės. 
Kompanijų valdybos bus už 
tai patrauktos atsakomy
bėn.

Valgomų produktų pa
brangimo kaltininkai nuolat 
traukiami atsakomybėn, bet 
jiems nei plaukas nuo gal
vų nenukrinta, kad tuo tar
ini produktų brangumas ne
mažėja. Taip bus ir su pie
no kompanijomis. Kaip 
miesto, taip federaliai val
dininkai tik moka visuome
nę raminti savo veiklumu, 
bet iš to veiklumo ir pas
tangų — nieko gero nesu
laukiama.

Šitai New Yorke jau niu- 
nicipalės krautuvės įsteig
tos ir pilnai veikia, kad tuo 
tarpu Chicago j e visa tai tu
no tik ant pažadėjimų. Kaip 
ilgai visuomenė bus soti 
tais pažadėjimais — neži
nia. Piliečiai turėtų valdi
ninkų rinkimų metu atmin
ti, kas reik rinkti, gi kas 
reik aplenkti, nes matom, 
kad dabartinė miesto valdy
ba piliečių darbininkų liki
mu nesirūpina.

t

baudžiami kalėjimu. Bet 
prokuroras Hoyne skundus 
gauti gaunąs, bet kaltinin
kus patraukti atsakomybėn 
turbūt nedrįstas.

Na, esant tokiems santi- 
kianls, visuomenė visuomet 
bus išnaudojama ir dar pa
šiepiama!

i ■ .ft

%REIKALiNGA.•

Reikalinga Agentu, dėl pardavinėji
mo drukojamų mašinų (Typewriter) 
lengvai galima uždirbti $18.00 į sa
vaitę. Rašykite šiandien, o gausite 
dykai katalogą, įdėk už 2c štampą.

J. A. Maliauskas.
687 Third Ave. Brooklyn, N. Y.

Atydai Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos Atstovų.

Pėtnyč.ios vakare, 8 vai., Rngsėjo- 
September 4, 1914, Aušros svetainė
je, 3149 S. Halsted St., atsibus regu- 
liaris susirinkimas Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos atstovų. Apkalbė
jimui yra labai dang svarbių reikalų 
ir kiekvienas atstovas būtinai turi at
silankyti.

Taipgi kviečiami ir įvairių draugi
jų ir kuopų viršininkai. Labai geisti
na, kad Draugijų valdybos dalyvautų 
šiame susirinkime knoskaitlingiausiai. 
Yra kilę nauji ir labai Svarbus klausi
niai, kurie apleis kiekvieną lietuvių 
draugiją Chicagos ir abelnai kiekvie
ną lietuvi. Už tai ir kviečiame kuo- 
skaitlingiansį dalyvavimą draugijų 
valdybų. %

Atskirais laiškais nebus kviečiama, 
šitas pakvietimas yra galutinis.

J. Tlgaudas, fieneralis rašt.
811 W. 19th St., Chicago, 1111.

(22-3-4)

TANANEVICZ SAVINGS

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

TELEGRAMOS.
PEKINAS, rugs. 3. — 

Prie Lung-Kow japonai iš
sodino 10.000 ar 15.000 ka
reivių. Kadangi tai yra chi- 
nų žemė, tai vokiečių amba
sadorius protestavo, kad tai 
laužoma Chinijos neutrali
tetas.

nine ligoninę ir taip nužu
dę 100 vaikelių. Austrai šo
vę i ligoninę nežiūrint i tai-, 
kad ant jos plevėsavo Rau
donojo Kryžiaus vėliava.

GERA PROGA.
Labai geroj vietoj pardavimui SA- 

’ (LIŪNAS (karčema) apgyventa lietu- 
• įeis ir lenkais. Priežastis pardavimo 

kitas biznis.
Kreipkitės:

Vladas A. Leščinskas.
J90 New York Av., Newark. N. .1. 

(25-30)
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AR TU NORI UŽDIRBT PINIGUS?
20 motų atgal čekai apsigyveno ant 

pigios žemės Arkanso.je. Šiandiena 
kiekviena šeimyną yra verta po $10.- 
000.00 ar dauginus. Kaip kurie paliko 
vaikams po šimtus akru žemės. Penkio
lika metų atgal Slavokai mainieriai 
su $200.00 šeimyna pirko pigios že
mės Arkansoje. Dabar jie turį geras 
ukes ir namus ir yra vertas kiekvie
nas nuo $15.000.00 iki $30.000.00. Ta 
pati proga laukia tavęs. Rašyk arba 
klausk informacijų:

L. M. ALLEN. P. T. M. 
Room 718 La Salle Station, Chicago.

Rock Island Lines,

LABAI PIGIAI.
PARSIDUODA namai ir lotai 

nešanti 10%. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitu laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Pilipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chicago. 
CS3SSBKKS2SSSSSSSSSK2

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicago# mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, I ir 6 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palik Uis 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius 
gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šių Bankų.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkua raštus

(Boxes) saugiausiai įreng-

BJAURUS IŠNAUDOJI
MAS.

TURKIJA PASKELBUS 
KARĄ RUSIJAI.

Londonas, rugs. 3. — Ne
patvirtinti gandai eina, buk 
jau Turkija paskelbus Ru
sijai karų.

PENKI ORLAIVIAI PA
RYŽIAUS PADANGĖSE.

Paryžius, nigs. 3. — Tris 
vokiečių orlaiviai buvo pa
sirodę vakar vakare Pary
žiaus padangėse. Šūviai lie
josi i juos. Paskui du fran
cuzų orlaiviu iškilo ir pasi
girdo šaudymaisi ore. Vo
kiečių lakūnai pakilo augš- 
tyn ir nuskrido šiaurėn.

DAINOMIS LINKSMĮS 
FRANCUZUS.

Paryžius, rugs. 3. — Kad 
palaikyti gerų francuzų ka
reivių ūpų, karo ministeris 
Millerand pasiuntė garsų 
kompozitorių ir dainininkų 
Theodore Batrel eiti i armi
ją ir dainuoti linksminan
čias ir dvasią pakeliančias 
dainas.

CARAS TEIKIA KRY
ŽIUS UŽ NARSUMĄ.

Peterburgas, rugs. 3. — 
Dvidešimčiai pėstininkų ca
ras suteikė po šv. Jurgio 
kryžių už narsumų mūšiuo
se rytinėj Prūsijoj.

Generolui Rennenkamf- 
fui, komendantui vilniškės 
armijos, suteikė šv. Vladi
miro ordenų.

AUSTRAI SUGRIOVĘ 
LIGONINĘ.

Paryžius, rugs. 3. — Iš 
Peterburgo pranešama, kad 
“Novoje Vremia” rašanti, 
kaip austrai, bombarduoda-

Bielgradų, taikė į moti-

BELGŲ MISIJA 
AMERIKĄ.

Londonas, nigs. 3. — Bel
gijos misija sėdo garlaiviu 
“Celtic” ir plauks i New 
Verkę, Misijos tikslas yra 
iškloti Amerikos publikai 
apie vokiečių žiaurumus ir 
teriones Belgijoj.

T

PRIE JEDAR NETEKO 
40.000.

NISH. rugs. 3. — Oficia
liai pagarsinta, kad austrai 
mušyj prie Jedar buvo pri
versti pasitraukti. Austrų 
buvę arti 200.000. Ant mūšio 
lanko austrai paliko 10.000 
užmuštų ir 2.000 sužeistų. 
Išviso iš Austrijos armijos 
eilių išmušta tame susirė
mime 40.000. Serbai paėmė 
4.000 nelaisvėn, j iiuns te
ko 60 kaimelių ir daug amu
nicijos.

RENGIASI GINTI BER
LYNĄ.

Amsterdam, rugs. 3. — 
Oficialė žinia iš Berlyno a- 
tėjo, kad Berlynas ruošiasi 
prie apsiginimo. Del to su
rinkta jau penki korpusai, 
ty. arti 200.000.

Iš Chicago.
PIENAS PABRANGSIĄS.

Nuo spalių 1 dienos Chi- 
cagoj pabrangsiąs pienas. 
Federaliai valdininkai sako, 
kad pieno kvorta kainuo
sianti vietoj 8c. 9 arba 10 
centų. Grietinė (smetona) 
taippat busianti brangesnė. 
Pieno producentai tų pa
brangimų aiškina tuomi, 
kad esą labai aštrus federa
liai įstatymai sulyg karvių 
užlaikymo, kas farmerius

Valstijos Illinois prokuro
ras Hoyne tomis dienomis 
apturėjęs kelis desėtkus 
skundu nuo šeimininkių, ku
rios perka valgomus pro
duktus iš krautuvių ties 
State gat. Sulyg tų skundų 
nekuriose krautuvėse prii
mama ant produktų užsaky
mai ir paimama reikalauja
mieji pinigai prižadant už
sakytus produktus prista
tyti i namus. Tečiau i na
mus produktai nepristato- 
mi. Gi kuomet šeimininkes 
nueina i krautuves paklaus
ti, kodėl taip daroma, ten 
joms pasakoma, kad tuo me
tu produktai pabrangę, ta
tai ir i namus negalėje Imti 
pristatyti.

Juk tai aiški tokių krau- 
tuvninkų apgaulybė ir jie 
tuojaus už tai turėtų but

PAJIEšKOJIMAS.
PAIEŠKAU Ignaco Remeiko, Tel

šių pav. Alsiedžių par.. 2 metu atgal 
gyveno Serantone. Šią vasarą buvo 
Cicero. Manę didžiai nuskriaudė iš
nešdamas $33. pinigais, drabužius, ir 
laikrodėlį. Kas apie jį žinotų, mel
džiu pranešti, o aš atlyginsiu.

Adomas Szlautaris.
1532 S. 49th Ct„ Cicero, TU.

ANT PARDAVIMO

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA- 
MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

tes

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

šios mokyklos puiki Amerikoniška 
metodą gvarantuoja del kiekvieno vy
ro' ir moteries greičiausia ir teisingą 
išmoklnimą angliškos kalbos, skaityti 
ir rašyti labai trumpu laiku.

Šį mokyklą nevartoja jokių knygų 
iš kurių vargu išmokti, bet turi ti
krai tam sutvertas lekcijas del lengvo 
ir greito išniekinimo Angliškos kal
bos. :

Kurie gyvena už Chicagos kituose 
miestosie Suvienytos Valstijos ar Ka
nadoj, mokinant per laiškus (kores
pondencijas labai pasekmingu meto
du.

Del platesnių žinių rašykite laišką pa
duodami pilną adresą, o mes nusiųsime 
pilnas informacijas ir pirmą lekciją.

Pamink kokiam laikraštyj matei ap
garsinimą. Adresas:

WAITCHES BROS.,
1741 W. 47th st., Chicago.

PARSIDUODA 4 kambarin 
mūrinis namas prie Irving Ave., 
arti 33 gatvės. Kaina tik $1450.- 
00. Atsišaukite pas:

Joseph Pavelchik, 
2020 W. 35th St., Chicago, Ill.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041
PRIESZA1 MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

Užsisakykite “KATALIKĄ”

s..

kraš- 
pilie- 
$1.25 

1.50

Ja

(J

Vienatinis savo rųšies lietuviškai-angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai. paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliąus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolesniai pasilikti jos 
čiais.........................................

Ta pati audimo apdaruose

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL
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čia prisiunčiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė

Gatvė

Miestas

Valstija

- Apsižergus
Geležinius Sienojusi

^mosuojant plaktuku, kilnojant tonus gele
žies augštai ore, reikia ir atsidvėsti ŽMO- 

ĄGtUI. Ir reikia šviežios, saldžios, švelnios 
i NAVY tabokos pasidirbti cigaretams, ku
priuos tie žmonės ruko visą dieną, gaudami 
sveiką užsiganėdinimą.

GAILl&AX

Long Cutįjobacco \
"Geriausia taboka geriausiam pakelyje"
NAVY yra aukso spalvos gryna subrendu

si švelni Burley taboka — rūpestingai išlai
kyta per tris metus, kad atsiekus puikaus 
Burley švelnumo ir kvepėjimo. JOKIA KI-1 
TA taboka neturi tokios stebėtinos skonies 
ir kvapsnio kaip NAVY.

Lengva yra išmokti susukt šitą 
šilkinę NAVY į cigaretą — nei 

trupučio tabakos nenubar- 
stant.

NAVY yra viskam 
tinkama taboka — 
iš jos pasidarysi 
gerą cigaretą, ji 
kvepia ir yra ma

loni pypkėje ir ji 
gardi žėbanti.

lah Pabandykit šitą tabo- 
ką savo pypkėje, o 

V žėbranti taip-gi gana 
skani.

r'DYKAI popierėlių kningele 
su kiekvienu 5c pakeliu.

’ THE AMERICAN TOBACCO COMPANY 
ta
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