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GALICIJA RUSŲ RANKOSE
Rusijos caras Austrijos Galiciją anektavo. Iš Petrogrado Londonan pranešta, kad Galicijos general-gubern. paskirtas ge. Bobrinskis.

Vokietijos kaizerio gvardija išmušta. Su ana kritęs ir sosto įpėdinis.
Vokiečiams nesiseka pasiekti Paryžių. Kaizeris grūmoja Chinijau . . .

Pirmos žinios iš Talkininkai ima
Lietuvos.

Šiandie apturėjome ne
mažą pluoštą laikraščių iš 
Didžiosios Lietuvos. Visi 
laikraščiai išleisti dar prieš 
kilusi karą. Tečiau Škotijo
je išeinąs “Išeivių Drau
gas” atneša mums daug 
naujienų iš Lietuvos. Kun. 
Jakaitis, grįždamas iš Lietu
vos Amerikon, buvo susto
jęs Londone. “Iš. Dr.” ve 
kaip apie tai rašo: ,

“Kun. J. Jakaitis, griš
damas iš Lietuvos Ameri
kon, pereitos nedėlios vaka
re apsilankė musii kliube ir 
papasakojo daug naujienų 
iš musų tėvynės. Šiomis tai 
žiniomis norėčiau pasidalin
ti su “Iš. Dr.” skaitytojais. 
Kun. Jakaičiui besilankant 
Lietuvoje užpuolė karo lai
kas. Grįsti per Vokietiją 
nebuvo galima. Turėjo ke
liauti per Petrapilę (Peter
burgą), Finlandiją, Švedi
ją ir Norvegiją Anglijon. 
Kelionė iki Londonui užė
mus visas tris savaites. 
Iš Vilniaus Peterbur
gan reikėjo važiuoti 8 die
nas, nes visi traukiniai už
imti kariuomenės gabenimų 
Prūsų parubežiuosna. Lie
tuva dabar dideliai apverk
tinam padėjime.

“Nuo žmonių atimta vi
sas turtas: arkliai, gyvuliai, 
paukščiai, javai, patalinė ir 
tt.

Už arklius mokėta dau
giausia 250 rub., kad ir bu- 

r- (Tąsa ant 3-čio pusi.).

viršų ant vo 
kiečių.

LONDONAS, rugs. 8. 
Vokiečiams Francijoj 
Belgijoj ima nesisekti. Bu
vo smarkus mušis linijoj 120 
mylių ilgio tarp Nanatenil 
ir Verdun.

Telegrama iš Boulogne 
skelbia, kad gen. Pau perga
lėjo vokiečius ties Precy.

Kaizerio gvardija, po va
dovyste Frideriko Vilio, so
sto Įpėdinio, likus sunaikin
ta anglų artilerijos. Tarp 
užmuštųjų gali būti ir sos
to įpėdinis.

Šitais pasisekimais vokie
čiams užduota didis smūgis.

Nantenil, kur buvo vienas 
mūšio linijos galas, guli už 
25 mylių nuo Paryžiaus.

Priegtam vokiečiams ima 
nesisekti ir Belgijoj. Ketino 
apgulti Antwerpa, bet, pali
kę ant mūšio lauko 3.000 sa
vo kareivių, nuėjo sau lin
kui Bruselio. Prie Termon- 
de belgai paklojo 5.000 vo
kiečių.

ir

Austrija kovoja 
už savo gy

vybę.
------- in

PETROGRADAS, rugs.
8. — Austrijos armijos ne
pasisekimai seka vienas po 
kitam. Austrijai nerupi per
galės, o rupi tik išlikti, ko

voja tik už savo gyvybę. 
Priegtam šaliai grasia ba
das.

Išblaškytoji Austrijos ar
mija pasislėpė į Karpatų 
kalnus.

Dabar rusai pradėjo ap
supti tvirtovę Przemysl, ku
ri randasi už 50 mylių į va
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karus nuo Lvovo.
Keli vokiečių korpusai 

buvo atgabenti į Galiciją su
stabdyti rusų žengimą pir
myn. Bet dabar vokiečiai 
genami kartu su austrais.

Lenkijoj ties Bokoczin iš
klojo rusai vieną vokiečių 
husarų eskadroną; grafas 

Stolberg, husarų vadas, ir
gi padėjo savo galvą.

Rusai užiminėja miestus 
Bukovinoj, Rumunijos pa- 
rubežiais. Užėmė ten Czer- 
nowitz.

Vienna skubiai drutina- 
ma. 20.000 darbininkii kasa 
apkasas. Daugelis tukstan- 

čių drutina vietas Dunojaus 
pakrantėse.

Vokiečių žiau
rumai Belgijoj.

Londonas, rugs. 8. — Vo
kiečiai išdegino Dinant ir 
gyventojus išžudė. Miestas 
guli 15 mylių Į pietus nuo 
Namur.

Gyventojų tame mieste 
buvo aplink 8.000. Moterįs 
buvo uždarytos į vienuoly
ną, o visi vyriškiai buvo iš
skersti.

Miestas buvo puikus ir 
daug buvo senovės pamin
klų ir namų. Ir tas viskas 
dabar griuvėsiuose.

Vokiečiai deginę ir žudę 
del to, kad i juos buvę šau
ta.

Svarbiausios žinios
LONDONAS, rugs. 8. — 

Vokiečiai Belgijoj išžudė 
gyventojus Danant miesto, 
o paskui patį miestą sunai
kino ir su žeme sulygino.

ROMA, rugs. 8. — Tele
grama iš Petrogrado skel
bia, kad Rusijos valdžia pa
vadino Galiciją savo provin
cija ir paskyrė general-gu- 
bernatorium gen. Bobrins- 
kį.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Smarkus mušis eina visa li
nija tarp miestų Verdun ir 
Mantenil-lė-Handouin. Tal
kininkai pradėjo užpuolimo 
tarą ir atniušė vokiečius.

LONDONAS, rugs. 8. — 

Vokiečiai darė pasikėsini
mus apgulti Antwerpa, bet 
buvo atmušti su dideliais 
nuostoliais.

Termonde vokiečiai paė
mė po smarkaus mūšio ir 
paskui išdegino miestą,

PETROGRADAS, r”?s. 
8. — Išblaškytą Austrijos 
armiją Rusijos kavaleri
ja dar tebegainioja. Du aus
trų korpusų atkirto nuo bė
gančios armijos ir įgrūdo 
o teiną jį Inu ‘mined diną 

•Įionpisud

TIEN TSIN, rugs. 8. — 
Japonų karo laivai turėjo 
pasitraukti nuo Tsing-Tao, 
kuomet iš fortų pasipylė 
smarki ugnis.

GENEVA, rugs. 8. -- Iš 
vokiečių aeroplano mesta 
trįs bombos į Belfort. Viena 
pataikė į Raudonojo Kry
žiaus ligoninę ir sužeidė tris 
kareivius. Kitos bombos 
nieko nepadarė.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Pasitraukus Albanijos val
dovui, princui Wied, ten į- 
sisteigė turkiška valdžia.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Belgai suėmė vokiečių bi
planą ir du lakunu. Belgų 
žvalgai iššaudė ties Zjamel 
35 biciklistus ir 17 ulonų.

PEKINAS, rugs. 8. — 
Kaizerio valdžia grūmoja 
chinams už leidimą japo
nams ir anglams eiti apgulti 
Tsing-Tao.

TOKYO, rugs. 8. — Jau 
antru kartu japonų lakūnai 
buvo pasiųsti mesti bombas 
į Tsing-Tao.

_____■ ___
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pastovėti. Man išrodė, kad 
jis ilgai negyvens. Jis išrodė 
pavargusiu ir labai, labai 
sergančiu. Labai aš jam at
jaučiau. Žmonės buvo labai 
pamylėję malonų arcivysku- 
pą, nors jis ir trumpai teiš
buvo Piaeenzoj.”

Kadangi žymiausieji Baž
nyčios kardinolai rinkosi jį 
pagelbininku, tai aišku, kad 
jame matė gabu vyrą. Be- 
valdydamas Bolognos arci- 
vyskupystę, jisai parodė di
plomatinius gabumus. Kaip 
sykis, Bažnyčiai ir yra rei
kalingas dabar popežius su 
diplomatiniais gabumais. Po 
karo iškils daug klausimu, 
paliečiančiu Bažnyčią, ir 
mis reikalas vesti tarybas 
del bažnytiniu reikalu su 
valstybėmis.
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Musųpastabos.
POBUDINGOSIOS NAU
JO POPEŽIAUS PUSĖS.

Nau jasai popežius yra 60 
metu amžiaus. Gimė Genu- 
oj, tame pat mieste, kur gi
mė Kolumbas, Amerikos at
radėjas.

Po išrinkimo ir po pirmų
jų ceremonijų popežius sa
vo pamokslėlyj į kardino
lus pasakė: “Po Dievo ir 
jūsų pirmutinis dalykas, į 
ką mano mintis ^yra nu
kreiptos, yra tai šalis, ku
rios yra nekaltos aukos 
nuožmaus karo. Šita diena 
yra baisiai liūdna del didelės 
skerdynės, kurios liudinin
kais dabar mes esame. Pa
sakykite mano vaikams, kad 
aš melsiu Dievą, kad Jis 
teiktųsi atitolinti tolimesni 
kraujo praliejimą ir kad ra
mybė įvyktu tarp krikščio
nišku tautu”.

Giacomo Della Cbiesa yra 
kilęs iš žymios šeimynos. 
Pirmiausia jisai studijavo 
Genuos universitete teises ir 
žadėjo būti advokatu, Bet 
paskui sumanė stoti kuni
gystėn ir išvažiavo Romon.

Stojęs kunigu, jis buvo 
susidūrime su žymiausiais 
Bažnyčios veikėjais ir Įgijo 
platu patyrimą gyvenime ir 
vedinu* bažnytiniu reikalu. 
Jisai uolus priedermiu pil- 
dytojas ir tikras Dievo tar
nas.

Naujasai popežius anti- 
modernistas. Vienok, sako, 
kad jisai yra prielankus su
sitaikymui Vatikano su Qui- 
rinalu, ty. susitaikymui po- 
pežiaus su svietiškąją Itali
jos valdžia.

Būdamas arcivyskupu Bo- 
lognoj jisai išleido raštą, 
kuriame pasmerkė moder
niškuosius šokius, kaip tan
go ir kitus.

Vienas popežiaus brolis 
yra Italijos laivyno admiro
las, o antras kapitonas.

Kun. D. Augeli, klebonas 
Chicagos Aniolų Sargu baž
nyčios. šitaip aprašo naują
jį popežni:

“Aš inėjau Į bažnyčią ir 
pamačiau žemą, liesą žmo
gų. kurs, kaip man sakė, e- 
sąs areivyskupas. Išrodė, 
kad jam labai buvo sunku

KAS GIRDĖT LIETU
VOJE?

Praėjus keturioms savai
tėms pagaliau aplaikėme ke
lis iš Tilžės “Naujos Lietu
viškos Ceitungos” nume
rius. Vėliausias numeris iš
leistas rugpjūčio 8 dieną. 
Taigi laikraštis kuone išti
są mėnesį klaidžiojo, kol pa
siekė musu redakciją. Iš to 
laikraščio tikėjomės ką nors 
naujo sužinoti, tečiau jis 
mažai ką naujo mums teat
nešė. Laikraštis išleistas vos 
tik prasidėjus Europoje ka
rui ir Lietuvoje pirmiems 
rusu su vokiečiais susirėmi
mams. Ištisi laikraščio nu
meriai pašvęsti kaizerio ir 
jo armijos garbinimui. Pa
šant apie vokiečiu laimėji
mus arba kitką, tiesiog sa
koma “mes”. Tuo budu pa
rodoma, kad Mažojoj Lietu
voj lietuviu jau nesama, bet 
tik vieni “mes” — vokie
čiai.

Bet iš “N. Liet. Ceitun
gos” nebuvo galima kitko 
laukti. Jei tasai laikraštis 
ramiuoju kuku negalėjo su
silaikyti nepavadinęs kaize
rio prūsų-lietuviu tėvu, ge
radariu, šlovingu karaliu
mi, tai ko dar laukti kilus 
karui? Visose skiltyse vo
kiečiai išgiriama, gi visi 
priešininkai niekinama, ko 
labiaus įiesigalima, žinoma, 
rusams.

Iš Mažosios Lietuvos ži
nių labai skupiai paduoda
ma. Štai svarbesnės žinutės:

Kilus karui, Tilžėje ir ki
tur visi, valgomieji produk
tai labai pabrango. Sakoma, 
pirkliai begėdiškai lupę 
augštas kainas, kol neįsi
maišiusi valdžia. Kitur įsi
veržę girti kazokai daug 
prūsams lietuviams jeibių 
pridarę.

Kitoj vietoj rašo:
“į Prūsijos parubežį 

daug rusu kareiviu sutrauk
ta. Liepojoj stovi du regi- 
mentu. Iš Palangos išgaben
ta 500 arkliu. Iš Vilniaus 
gubernijos išėjo 80.000 vyru 
į Kauną. Tai vis lietuvnin
kai. Ir visi rubežiaus karei
viai iš Palangos ir Kretin
gos yra į Kauną išėję...”

Kitoj vietoj paduodame 
žinutes apie smulkesnius 
rusu su vokiečiais susirėmi
mus Mažojoj Lietuvoj.

Europinis karas jpratjs 
lietuvius skaityti 

laikraščius.

Paryžius nuo žiemiu pusės, iš kur mėgina vokiečiai už pulti.

namuose pramokti skaityti 
ir rašyti gerai skaitant laik
raštį, nes laikraštis lavina 
Be laikraščio dar galima 
parsisiųzdinti kningelę mo- 
kinties rašyti be pašalinio 
mokytojo; kningelė pigiai 
atsieina, galima gauti kiek
viename didesnių išleistu
vių kningyne. Tik reik nu
sipirkti tą kningelę ir ją 
pamatyti, o tuomet kiekvie
nas pripažins, kad sulyg jos 
lengvai galima išmokti ge
rai skaityti ir rašyti. Tai 
išmokus, norėsis kiekvie
nam ilgai gyventi pasaulyj, 
nes daug ką naujo ir ne
paprasto išgirsi ir pamaty- 

1 si savo akimis. Kuomet tai 
visa matysi, visuomet no- 
rėsis dar daugiau be galo in- 

, domių dalykų pamatyti. Ti
kiu, jogei daugumas musų

tai at- 
to liaus, 
kuomet 
tuomet

Lo

pa

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatą į 

County Treasurer.

LONDONAS, nigs. 8.
Su Anglijos skraiduoliu 
Pathfinder, kurs nuskendo 
Šiaurinėj jurėj, užėjęs ant 
minos, žuvo pusantro šimto 
jūreivių.

ris siaučia musų tėvynėj ir 
aplink ją. Negana kad jau 
vyrai kimba į laikraščius, 
bet šiuos ėmė skaityti dali
mis jau ir moteris ir mergi
nos. Ir jos perkasi ir skai
to. Bet kaip pakalbini, kad 
užsisakytų metams, 
sako — pamatysim 
Turbūt mano, kad 
pasibaigs karas, tai
jau nebus ko laikraščiams 
nei rašyti, nei žmonėms 
skaityti. Bet toksai many
mas. — didis apsirikimas.

Draugai ir draugės! At- 
minkim, kad mokslas yra 
šviesa, gi be šviesos tik ap
šiurai binėdamas gali žilius-O o

niuoti; bet kuomet šviesu, 
tai žengi pilnu žingsniu ir 
visokį pasitaikiusį darbą at
lieki sparčiai ir gerai. Taip 
lygiai žmogus apsišvietęs — 
jis mato po savim, už ir 
prieš sjave daugiau, negu 
tas, katras nieko nemoka, 
katras nesupranta nei skai
tymo, nei rašymo. Nemo
kančiam viskas atrodo mar
guojąs akyse. O kuomet 
prireikia paskaityti laišką, 
tuomet supranta, kad yra 
blogai nemokančiam. Te
čiau pasimokinti negali pri
sirengti, tiktai rugoja ant 
savo tėvų, kad jo neišmoki
no. r

Šiais laikais mokyklų ne
trūksta. Bet galima ir savo

daiktu pamiršdavo pasiimti 
su savimi. Javus tankiausia 
apkazdavo žemėn. Tuos ja
vus paskui kareiviai atsi- 
kazdavo ir pardavinėdavo 
(?). Bet pasibaigus karui, 
kuomet chiniečiai sugrįšda- 
vo į savo namus, tai vietoj 
namu razdavo tik duobėtus 
laukus, apklotus šoviniu šu
kėmis. Ir negreit galėdavo 
susekti tas vietas, kur sto
vėdavo jų pirkios, kadangi 
net ir akmenis ant savo vie
tų karo metu nenugulėdavo.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

je šeimynoje Poughkeepsie, N. Y. 40 
metu atgal. Greit po jo gimimui jo tė
vai persikėlė į Chicagą ir apsigyveno 
tarpe lenkų. Užbaigė teisių skyrius 
Lake Forest University ir Chicago 
College of Law ir likos priimtas į ad
vokatų skyrių 1895 m.

Nuo to laiko praktikavo teisias Chi- 
cagoje. 1908 likosi išrinktas j Miesto 
Tarybų kaipo representantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vėl buvo išrinktas bet 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “electors” balsuoti už 
prez. Wilsoną.

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros kū
dikių. šeimynos gyvenimas randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatūros 
ofisai 1912 City Hall Square Building.

gelbą, lai sunaudoja savo in-

Jei tu sutinki su nutilo nomiimvi- 
mu. malonėk padėti X keturkampyje 
prieš mano vardu, kurs bus trečias o- 
fieijališkame balote.

Ba įsu o k už

mui pirmybę šv. Jurgio sve
tainėje. 32 PI. ir Auburn 
Ave., Chicago, Ill., rugsėjo 
21 ir 22 d., 1914. Tokio di
džio atstovų skaitlį aus — 
atstovaujančio kelis šimtus 
tūkstančių lietuvių — Ame
rikoje negalima ignoruoti. 
Tikrai galima džiaugties, 
kad Lietuvių Katalikų Fe
deracija maloniai ištiesia 
broliškas rankas visoms mu
sų tautos atskaloms ir savo 
iniciativa visus kviečia ben- 
dran Lietuvos darban.

Visi tie gerbiamieji tėvy-
ti gyvenimą ? Gal kas ma- nainiai, kurie myli savo tau- 
no, kad valdžia suteikia pa- tą ir nori Lietuvai, aršiau - 
šelpą nukentėjusioms. Taip šioje valandoje, suteikti pa
manant labai apsirinkama
Iš valdžios nieko gero ne-j tėkmę draugijų sueigose,
galima sulaukti. Alkaniems laikraščiuose ir visokiuose 
reikalinga duona, kuri gan- susirinkimuose — idant rau
nama tik už pinigus. Vertė- sų visuomenė sukrustų dar- 
tų lietuviams dabar po kelis ban ir būtinai atsiųstų sa- 
dolerius sutaupyti, kuriais vus atstovus minėtanseiman 
butų galima paskui sušelp-----Chicago, Ill., rugsėjo 21
ti savuosius nukentėjusius. ir 22 d., 1914 m.
Gi kad reikės šelpti, tai nė- Nepaisykime į betikslius 
ra nei kalbos. trukdymus visų tų, kurie vi-

A. Kurilai! is. šokiam nuosekliam darbui 
priešinasi.

Anot pasakos — jie dro- HIUS1Į VISUOlIlCIię žja, drožia ilgą jiesmą, kol 

atsišaukimas. 5ll0kei)3m "uiie5a-
-------  I Kur šimtai tūkstančių lie- 

Lietuvių veikėjų būrelis, tuvių jau veikia — ir, re- 
pilnai pritardamas gerb. J. girnai, bus nuoseklus dar- 
Gabrio minčiai (išreikštai bas — tenai kiekvieno lie- 
straipsnyje “Tautiečiai” —- tuvio pareiga prisidėti, bet 
“Kataliko” No. 23, 1914) ....................................
tyrojo tėvynainiškumo ir 
tautiškos vienybės idealo į- 
kvėpti, susiėjo šv. Jurgio 
svetainėje — Chicago, rug
sėjo 5 d., 1914, išrinko to va
karo vedėju Dr. A. K. Rut
kauską ir raštininku gerb. 
Julių Kaupą.

Po ilgų svarstymų priėjo 
prie persitikrinimo, kad 
Lietuvių Politiškąjį seimą 
reikia kuoveikiausiai vykin
ti. Taip buvo beveik vien
balsiai ir nubalsuota, kad

JOHN LYNCH
Kandidatą Demokratiš
kos nominacijos j State 
Senator devinto Sena- 
toriško Distrikto.

John Lynch per pastaruosius 15 m. 
buvo miesto Inspektorius Illinois 'run
nel Co. Geras draugas lietuviu ir dar
bo žmonių, tikras demokratas.

Balsuokite už jį.

Pirm prasidėsiant karui, 
žmonės negalėjo prisirengti 
užsisakius arba nusipirkus 
laikraštį paskaityti. Štai 
musų mieste Baltimore, Aid., 
lietuvių yra apščiai apsigy
venusių, bet visai jų maža 
dalis skaitydavo laikraš
čius. Būdavo tenka paklau
sti kaikurio, ar imąs laik
raštį, tai atsakydavo, kad 
laikraštis jam nesąs reika
lingas, neturįs laiko laikraš
tį skaityti.

Dabar žmonės rauda lai
ko ir nusiperka laikraštį; 
dar kaikuris net kelis per
skaito, norėdamas daugiau
žinių pagauti apie karą, ku- brolių ir seselių pamėgins 

pramokti skaityti ir rašyti 
iš tos kningelės. Kningelės 
vardas “Mokinkimės rašy
ti”. Ją galima gauti “Kata
liko” kningyne.

Butų man malonu, 
musų broliai ir sesutės 
tuviai nepaliautų skaitę 
rus laikraščius ir karui 
sibaigus, nes pasibaigus
rui, ilgas laikas laikraščiuo
se svarbus dalykai bus ap
rašomi; bus aprašoma musų 
tėvynės Lietuvos vargai ir 
karo metu nukentėjimai; 
bus pasakojama apie visą 
tėvynės padėjimą ir bus ra
šoma, ko jinai tuomet rei
kalaus iš musų, čia, Ameri
koj, esančių savo sūnų ir 
dukterįų. Tuomet laikraš
čiuose matysime it veidro
dy.] visus musų tėvynės o- 
pius reikalus, gi tai maty
dami, nepamiršime sušelp
ti savųjų, nes po karui gy
ventojų suvargimas bus tik
rai didis ir tiesiog pasibai
sėtinas.

Štai pavyzdis iš rusų-ja
ponų karo 1904 1905 me
tais. Tuo karo metu dau- rugsėjo 21 ir 22 d., 1914 m. 
giausia nukentėjo niekam yra atsakančiausias, skait- 
nekalti chiniečiai. Kuomet j lingo seimo vykinimo laikas.

Didžiulė Lietuvių Katalikų 
Federacija sutraukia savo 
skaitlingus atstovus iš vi
sų lietuviškų naujokynų 
phieagon — ir užleidžia 
Tautiškam Politiškam sei- Į

rusų ar japonų karo žiny
ba įsakydavo jiems apleisti 
namus, tuomet chiniečiai 
persigązdavo ir nežinodavo 
net kur pasidėti. Apleizda- 
mi savo buveines, daugelį

neklausyti abejotinos doros 
balsu iš įvairių kampų i mu
sų visuomenę šaukiančių. 
Tų šukautojų tikslas gal ne 
visiems aiškus, bet tie, ku
rie tautos vienybės dvasią 
auklėja, jau senai gavo pa
tirti tų iš pakampių balsų 
veidmainingumą.

Dabar yra valanda, kuo
met kiekvienas lietuvis tu
ri patsai savo sielos balsu 
vadovauties. Jaigu nori su
teikti Lietuvai pagelbą, rei
kia būtinai veikti tuojaus. 
Taigi, tėvynainiai, į darbą!

Su pagarba

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Jei. Bagdžiunas, 
Advokatas, A. A. šlakis.

Kun. F. B. Serafinas,
S. P. Tananevičia.

Balsuokite už

Hubert Kilaus
Demokratišką kandidatą 

už State Represen
tative 4to Sena- 

toriško Distr.
p. Kilens stovi už sekančius 

principus.
1) Viki tos Laisvė del vi

sų.
2) Gerovė Organizuoto 

Darbo.
:>) Ligybė ir Laisve pra- 

sirinkime mokslo ir tikybos 
da lykuose.

4) “Home Rule" del Chi- 
eagos ir Cook pavietes.

Balsas atiduotas už Hu
bert Kilens bus balsas ati
duotas už žmogų, kuris bus 
ištikimas visą laiką.

2



Iš mūšio lauko ma
žojoj Lietuvoj.
(“N. Liet. Ce.it.”).

Nakčia prieš rugpjūčio 2 
dieną rusų patruliai užpuolė 
geležinkelio tiltą per Var
tą, ties Eilenriedu, bet vo
kiečiai juos atmušė. Vokie-

Karo vyresnybė iš. Klai
pėdos praneša apie Kretin
galę sekančiai: RusiiWienas 
eskadronas buvo užėmęs 
Kretingalę. Bet vokiečiai 
netikėtai ant rusų užpuolė 
ir nusivijo juos lig Bajorų. 
Pirm to nušauta du kazoku, 
kuriuodu mėgino perkirsti 
telegrafo vielas.

postai susirėmę su rusų pat- 
rolęmįs. Rusai tačiau buvo 
atmušti atgal ir pasprudę 
paliko 6 savo užmuštuosius.

8 rusai suimti.
Lungevičiuose, netoli Ra

gainės, vokiečiai paėmė 8 
rusus raitelius, kurie nuo 
savo patrolės buvo atsisky-

kanti kalbėjo p-nia Rama
nauskienė iš Lawrence, 
Mass.., Ji plačiai pasakojo 
apie moterių tamsumą ir 
girtuokliavimą, nesirūpini
mą apsišviesti. Paskiausia 
kalbėjo p. A. Kasparavičia, 
Jaunuomenės choro vado
vas. Šis savo kalba susirin
kusius Įžeidė, pavadindamas

ne antroji. Parubežio gyven
tojams patarta '‘kraustytas 
toliaus, Kauno ar Vilniaus 
gubernijon. Daugelis kibar- 
tiečių apsigyveno Vilniuje, 
kur rado prieglaudą prie 
liet. šv. Mikalojaus bažny
čios.

Kaune dar prieš pagarsiu 
nimą karo buvo pranešta

*
* Vienaties savo rūšies lietuviškai—angliškos 
. kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

T Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtiniu A. Valstybių piliečiu.

čių pusėj du lengvai sužeis
ta; kiek rusai nuostolių tu
rėjo, nežinoma. Paskui ru
sai mėgino užpulti geležin
kelio stotį Mi losią v, bet liko 
nuo to sulaikyti. Iš Johan- 
nisburgo pranešta, kad di
desnis rusų būrys su kanuo- 
lėmis ties Švideru perėjęs 
rubežių ir kad du kazokų 
eskadronai joja į Joliannis- 
burgą. Tarp Lykio ir Bia- 
los telegrafo vielos per
traukta.

Taip prasidėjo pirmieji 
užpuolimai ir karas.

Susirėmimas ties Priekule.
Tarp Kodų ir Nibrų atsi

buvo susirėmimas kazokų 
su vokiečiais. Vienas kazo
kas nušautas ir 3 sugauti. 
Vokiečiai neturėjo nuosto
lių.

Karo vyresnybė apie tai 
paduoda dar sekančias ži
nias:

Rusai pastaromis dieno
mis turėjo didelius nuosto
lius ir todėl paliko daugiau 
atsargesni. Antradienį ne
toli Klaipėdos buvo mato
mi didesni rusų patrolių bu

rę ir ties Pilekalniu buvo 
mėginę perkirsti telegrafo 
ir telefono vielas.

Paskui apturėta žinia iš 
Bajorų, jogei ir tenai pasi
rodę rusai. Kiek palaukus 
vokiečiai juos nuvijo atgal 
i rusų parubežį.

Korespondencijos.
ELIZABETH, N. J.

Darbininkams žinotina.
Rugpjūčio 29 dieną du vie
tos angliški laikraščiai pa
skelbė, buk “Central R. R.

Ties Dovilais taippat ka
zokai buvo perėję rubežių, 
bet vokiečiai juos atgal at
mušė. Iš rusų pusės krito 3 
kareiviai ir 1 paimtas ne
laisvėn. Vokiečiai neturėjo 
jokių nuostolių.

Ties Kukoraičiais keturi 
kazokai mėgino geležinke
lio bėgius paliuosuoti. Bet 
atbėgusieji policiantai 3 jų 
paguldė, gi ketvirtą suėmė.

Iš Klaipėdos rugp. 2 d. 
štai kas pranešta:

Rugp. 2 d. pirm pietų at
jojo kazokų patrolė i Kuko- 
raičių geležinkelio stotį, kur
is plėšė geležinkelio išdą, 
suardė bėgius keliose vie
tose ir perkirto telegrafo 
vielas. Apie tai davus žinią 
Klaipėdon ir Tilžėn, iš Klai
pėdos tuojaus pirui 11 vai. 
atvažiavo traukinis su 80 
apsiginklavusiais vokie
čiais, kurie netrukus visus 
kazokus išblaškė, be to 4 
kazokai krito ir 1 liko suim
tas. Paskui iš Tilžės atsis
kubino automobiliais šau
liai ir jie visą apylinkę nuo 
kazokų apvalė.

Sekmadienio (rugp. 2 d.) 
vakare klaipėdiškis vokie
čių batalijonas išvaikė ka
zokus iš Dovilių ir Lauga- 
lių.

riai. Vokiečiai vieną būrį 
raitelių užpuolė ir 3 karei
viu sugavo ir 2 arkliu atė
mė.

Iš Liepojos į Klaipėdą 
parbėgę žmonės pasakoja, 
kad Liepoja deganti. Rusai 
uždegę karo amunicijos san
delius, kadangi nebuvo kam 
jų saugoti. Vokietijos skrai
duolis “Augsburg” apšau
dė karinį Liepojos uostą ir 
paliko visą liepsnose. Taip
pat deganti ir dokai.

Du eskadronu suimtu.
Netoli Įsrutės vokiečiai 

ulonai sugavo du eskadro
nu kazokų, kuriuos tuojaus 
išgabeno į Tilžę.

Suimti rusai Tilžėje.
Ir ties Tilže turbut susi

rėmimai buvę, nes antradie
nį (rugp. 4 d.) pargabenta 
didokas skaitlius rusų ka
reivių, suimtų susirėmimų 
metu. Vienam vežime buvo 
daugiau kaip 20, kitame ir
gi nemažiau. Taippat par
gabenti ir keli rusai sužeis
ti.

Prancūzas generolas Pau, 
berankis, kurs pagarsėjo 

mušdamas vokiečius.

Kibartai paimta.
Rugp. 5 d. ryte parėjo 

Telegramos Tilžėn, kad už 
Virbalio gulintieji Kibartai, 
kurie rusams labai svarbi 
vieta, kadangi per ten eina 
Į Vokietiją rusų geležinke
lis, vokiečių paimti. Daug 
rusų vokiečiams pakliuvo. 
Vokiečiai turėję mažus nuo
stolius.

Dovilai.
Į Dovilus užkliuvo viena 

kazokų .patrolė. Čia kazokai 
pasielgę išmintingai. Jie 
valgė ir gėrė Schoetzo gas- 
padoje ir užmokėjo. Paskui
jie vieno ūkininko papjovė 
veršį, gi kito kiaulę. Kitur
gaspadą atradę uždarytą, 
tatai išmušę duris. Paskui 
Grumbališkių dvare apsis
toję.

Rusai kareiviai rugp. 5 d. 
buvo atėję į Šn aukštų kar
čemą, kur laba daug išgė
rę degtines. Jie rodėsi esą
nusiminę, kiti gi net verkę.

Company of New Jersey” 
priimsianti darban net 1.- 
800 darbininkų. Tečiau grei
tai pasirodė to paskelbimo 
melagingumas, kad nuėju
sieji darbininkai neapturi 
darbo. Po to paskelbimo 
rugp. 31 d. priėmė darban 
tik 4 darbininkus, bet ne 
1.800, kaip buvo garsinta. 
Todėl kapitalistų skelbi
mams darbininkai neturėtų 
perdaug tikėti.

Čia susitveręs būrelis lie
tuvių bedarbių, kurie trum
pu laiku žada iškeliauti Eu
ropos karau. Girdi, geriau 
kare paguldyti galvą, negu 
čia bedarbiaujant badmi- 
riauti.

Vietiniai lietuviai nors ne 
visi, perdaug myli girtau
ti. Už tai daugiausia kalti 
smuklininkai, kurie įvairio
mis priemonėmis į savo sky
les lietuvius tempia, būtent, 
rengdami ten kokius vaka
rėlius ir kitką. Nekurie mu
sų broliai smuklininkų klau
so ir leidžia pinigus*. Jie ne
atsižvelgia į tai, kad Euro
poje liejasi jų brolių krau
jas, kad Lietuva atsiradus 
vargingame padėjime. Jiems 
tas nei ne galvoje.

Rugp. 30 dienoje buvo- 
surengtos vestuvės J. Van- 
savičiaus salėje. Tečiau jau
nikis sekmadienio ryte neži
nia kur pabėgo. Iš tos pat 
salės pirm poros mėnesių 
taippat vienas jaunikis 
prieš pat vestuves paspru- 
dęs. Gal tam kalta salė?

A. P. Kniburys.

cambridgečius “asilais” už 
tai, kad jie šalinasi nuo vie
šųjų susirinkimų, anuose 
nesilanko. Pasibaigus pra
kalboms sudainuota tautos 
limnas. Žmonių susirinki
me buvo nepaprastai daug. 
Dr-jon įsirašė 19 narių.

Vargo butelis.

WATERBURY, CONN.
Rugp. 23 d. šv. Stanislovo 

dr-ja atlaikė savo susirin
kimą, kuriame tarp kitko 
juvo apkalbama ir kores
pondencija, atspauzdinta 
“Kataliko” 32 numery  j š. 
m. Korespondentas, nekok- 
sai “Žinių Mylėtojas”, buvo 
parašęs, kad šv. Stanislovo 
dr-jos nariai organo sau tu
rėti nenori, gi ypač todėl, 
<ad nenorį skaityti laikraš
čių. Šiuomi todėl pranešama, 
kad dr-jos nariai todėl ne
nori turėti sau jokio organo, 
kad jie skaito įvairių pa
kraipų laikraščius. Gaila, 
kad korespondentai rašinė
ja tokias aiškias neteisybes.

Mik. Sėlius, rast.,
J. Česnius, prez.

Ryto metą jie atsisveikinę 
su karčemninkįi ir iškelia
vę į Vyžalčius, netoli Garg
ždų.

Susirėmimas ties Rat- 
kiškiais. (

Valdiškai patikrinama,

CAMBRIDGE, MASS.
Prakalbos. Rugp. 30 d. 

Liet. J. M. ir D. M. dr-ja 
parengė prakalbas tuo tik
slu, kad padauginti narių 
skaitlių ir padidinti išdą. 
Pirmiausia į susirinkusius 
prakalbų paklausyti prabi
lo naujas pirmininkas, p. M. 
Venzlauskas, paaiškindamas 
dr-jos stovį ir kviezdamas 
jaunimą prisirašyti į šią dr- 
ją. Baigdamas savo kalbą 
perstatė kalbėtojom p. Vi- 
taitį, “Ateities?’ adminis
tratorių. šis kalbėtojas pla
čiai aiškino susirinkusiems 
apje mokslą ir dailę, taipgi 
plačiai pasakojo apie tėvy
nę Lietuvą, kur šiandie ka
ras verda; ragino lietuvius 
prisiruošti su aukomis, kac 
karui pasibaigus butų gali
ma eifi pagelbon nukentė-

PIRMOS ŽINIOS IŠ 
LIETUVOS.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

tų buvę verti po 3 arba ke
turis šimtus rublių. Neku
riu ūkininkų eržilai buvo 
verti per tūkstantį rublių, 
bet ir jie daugiaus negavo 
kaip 250 rub. Pinigų nemo
kėjo, davė tik kvitas, o kiti 
nė kvitų negavo, vien tik 
kningose užsirašė, pinigus 
gausią po karui. Iš gyvulių 
paliko tik po 1 arba 2 kar
vutes, o rugių paliko tik po 
2 pudu ant galvos.

“Visi pinigai Lietuvos iš 
pačtų, gminų, miestų, ban
kų išvežti Rusijon.

‘ ‘ Suvalkų gubernatorius 
apsigyveno Raseiniuose, 
viršininkai irgi persikraus
tė Užnemunėn.

Parubežyje žmonės negali 
dirbti laukų, nes nuolat iš 
visų pusių zvimbia kulkos. 
Parubežyje nekuriuos na
mus sudegino, kad galima 
butų ištolo pamatyti prie
šus. Visa Lietuva užkimš
ta kariuomene. Suvalkijoj 
stovi pirmoji linija, o Kau-

komendanto, kad kas nori, 
tesikrausto iš Kauno, nes 
kurie liksią, jau paskui ne
galės išbėgti.

Kun. Dambrauskiui, kun. 
Aleknai, kun. Dogeliui ir p. 
P. Leonui, advokatui, buvo 
įsakyta į 24 valandas apleis
ti Kauną. Aplink visą Kau
ną dar stato eilę naujų for
tų. Pačto dar Lietuvoje nė: 
ra. Laikraščiai negali išeiti. 
‘ ‘ Šaltinis ’ ’ rengėsi sąvą j į 
pačtą įsitaisyti. Rusija tikė
josi, kad vokiečių armija 
tuojaus guls ant Lietuvos. 
Visus musų brolius, Lietu
vos atsarginius, buvo pasta
tę ant pirmos ugnies į pir
mąją eilę, bet, nesulaukę vo
kiečių užpuolimo, dabar lie
tuvius atsarginius perkėlė 
antroj on vieton, už Kauno.

Pabėgti nieks negalėjo, 
nes patįs vokiečiai neleido 
savo pusėn.

Naumiestį, Suvalkus vo
kiečiai tuoj po paskelbimui 
karo užėmė, kur dar ligšiol 
šeimininkauja. Rusų gi ka
riuomenė užėmė Eitkūnus 
ir dar traukia gilyn Prūsi
jos. Lietuvos simpatija lai
kosi rusų pusės.

Nelaiminga Lietuva, be 
vilties geresnės ateities, tu
ri dar kęsti ir vargti tarpe 
dviejų ugnių. Vargas ir len
kams, bet jie nors šiek tiek 
gero gali tikėties. Sakau, 
šiek-tiek, nes po atsišauki
mu į lenkus su prižadais 
liuosybės senovės rubežiuo- 
se pasirašė ne pats caras, 
bet tik karvedis, Nikolai Ni- 
kolajevič. Tai tik politiškas 
manevras iš kurio dar neži
nia ar bus grudų. Nelaimin
giems musų broliams Lietu
voje kun. Jakaitis paauko
jo 5 svarus, o mūsiškiai su
metė apie 3 svarus 11 š.

Kun. Kraujalis, “Auš
ros” redaktorius, šiandien 
iškeliavo Lietuvon per Nor
vegiją.”

H. SIENKIEVIČIUS PA
TARIA EITI SU RUSIJA.

Petrogradas, rugs. 8. — 
Henrikas Sienkievičius, gar
sus lenkų rašytojas, išleido 
į Austrijos lenkus atsišauki
mą, patardamas jiems eiti 
su Rusija ir išvien kariauti 
prieš Austriją.
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kad nakčia prieš rugp. 7 d. jusienis savo brolįams. Pas 
netoli rusų riibežiaus, ties kui Jaunuomenės choras pa 
Ratkiškiais, Vokiečių for- dainavo porą dainelių. Se

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. 
Toliaus 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 šalj, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais........................................... $1.25

Ta pati audimo apdaruose 1.5C

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.

čia prisiunčiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė ................................ .................... . .......................................

Gatvė ......................................................................................................................... ..

Miestas ....................................:...................................................................................

Valstija ........................................................................................................................

Musų Skaitytojų Domai
ant Town of Lake.

Generališkas agentas ant Town of Lake, kuris rū
pinasi visais AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠČIO 
“KATALIKO” reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, apgarsinimus ir 
1.1.

Todėl prašome visų musų skaitytojų su reikalais 
kreipties tiesiog į musų agentą šiuo adresu:

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th Street : : Chicago, Ill.

S U S I VIENIJIMĄ S
ĮSTEIGTAS 1886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po

A 
M

E $6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius: E

u
$150 fi^O^^^fca$600
$3oo Mggfelgiim

R

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

O

Ų A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
■M—————■——1

Balsuokite už
FRANK A. OKON

Demokratų kandidatą i nominaciją už COUNTY 
COMMISSIONERS. Primaries rugs. 9,1914 į

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT“^®

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durą, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų č'enios yrą žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co;
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

Skiriama* daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vju» žmoni- i > 
jos geresnis ateities viltie yra jaunimu, užtad kiekvienų privalo Į , 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

"ATEITIS” bus bepartyviškae jaunimo laikraltia ir bopartyviikal ten. z 
naus kulturiškiemo jaunimo reikalams. .• i

"ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimui.
"ATEITIS” tilpo kodaugiausiai žinių apio muaų jaunimo judijUnų ** j'

Naujas Sąvaitis Laikraštis
“ATEITIS”

veikimą. Taipgi tilps daugybš ir kitokių žinių ir žinelių iš lieto- i i 
vos ir iš viso pasaulio. jį

"ATEITĮ” išleidlnės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovš "A o
TEITIS” tnkoruota ant $25,000.00 pagal MusachuutU valatk- Į j 
jos tiesų reikalavimą. • i ■

"ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prokiuos tiktai $1.50 metanu ir j: 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitu užrubsžinu viešpatijų: $24M ■■ Į 
motėms ir $1.25 pusei metų.

"ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adran:

“ATEITIS”
366 WrBROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ P AMU

SĖJIMUI DYKAI),

-L •
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KATALIKAS
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Vėliausios Žinios.
■ii

Jagow, kam tie daleido 
tverti Europoj tokią sutarti 
prieš Vokietiją.

ROMA, rugs. 8.—Laikraš
tis Tribūna skelbia, kad 
Francijoj dabar esą 200.000 
Rusijos kareiviu.

Tos priežasties delei, laik
raštis sako, kad kaizeris ė- 
mė slapstyties Metz tvirto
vėj.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Telegrama iš Atėnų skelbia, 
kad prie Čatalija turkai su
traukė 80.000 kareiviu. Tur
kai tą daro todėl, kad jei 
kiltu karas su Rusija, tai 
tie kareiviai Rusijos kariuo
menei neleistu išlipti prie 
Konstantinopolio.

ROMA, rugs. 8. — Tele
gramos iš Berlyno nurodo, 
kad kaizeris susikivirčijęs 
su savo diplomatais. Kaize
ris kaltina kanclierių von 
Belthmann-Hollweg ir už
sieniu reikalu ministeri von

TELEGRAMOS.
VOKIETIJA NEREMIA 

AUSTRIJOS.
Paryžius, rugs. 8. — Iš 

Zeuricbo pranešama, kad 
Austrija norėjus pasiskolin
ti pinigų iš Vokietijos. Vo
kietijos gi valdžia ir banki
ninkai atsisakė jai skolinti.

JAPONAMS NELABAI 
SEKASI.

Pekinas, rugs. 8. — Pra
nešama, kad japonų veiki
mai prieš vokiečius Tsing- 
Tao nekaip eina. Iš 15.000 
išsodintų ant Shantung 3.- 
000 buvo beeiną Tsing-Tao 
link, bet ėjimą labai truk
do blogi keliai.

Japonų mestos iš orlaivių 
bombos nepadariusios jo
kios blėdies.

Japonų atstovai vienu 
balsu pritarė užtraukti $26.- 
500.000 paskolos.

GALABIJA ITALUS.
Londonas, rugs. 8. — Iš 

Romos pranešama, kad Ita
lijoj buvę suareštuota ke- 
liatas italų, kurie buk kurs
tę italus tos provincijos 
prieš Austriją. Italai be jo
kio teismo buvo sušaudyti.

KONFISKAVO VOKIE
ČIŲ PINIGUS.

Londonas, rugs. 8. — Iš 
Ostend pranešama, kad vo
kiečių gen. von Buelow’o 
kišeniuj rasta buvo $17.000. 
Belgijos karalius Albertas 
liepė tuos pinigus sunaudo
ti Raudonojo Kryžiaus rei
kalams.

Gen. von Buelow krito 
mušyj prie ITealen, Belgijoj.

Chet smegt

Rep.

PARSIDUODA saliūnas su laisuais 
prie 2401 So. Oakley Ave.

Atsišaukite.
2401 So. Oakley Av., Chicago. DI. 
Tel. Canal 417 Gust Huhne. prop.

GERA VIETA DEL APTIEKOS
Labai reikalinga aptieka prie lietu

viškos bažnyčios. Vieta labai tinkan
ti. Renda pigi. Namas mūrinis, stovi 
ant kampo, arti gatvėkaris. Norinti 
uždėti aptiek;) ir daryti gerą bįznj. 
atsišaukite pas

John J. Bayorinas
176 Cardoni Ave., Detroit. Mich.

MMI Mill
's I j los dirbus al- 

; limtiiGWisi.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

MEKSIKO REIKALAI 
NESITAISO.

Washington, rugs. 8. — 
Suv. Valstijų valdžia parei
kalavo, kad gen. Carranza 
arba užleistų savo vietą ki
tam žymiam meksikonui, ar
ba pasižadėtų nestatyti savo 
kandidatūros į prezidentus.

MILANAS, rugs. 8. — 
Secolo rašo,'kad italų val
džia susekus vokiečių kur
stymus prieš Italiją Tripo- 
lyj. Vokiečiai stengiasi su
kelti turkus ir arabus prieš 
Italiją.

BERLYNAS, rugs. 8. — 
Socialistų organas 
wertz sužinojo, kad rugs. 3 
d. prie Luneville, Francijoj, 
padėjo savo galvą Liudvikas 
Frank iš Mannheim. Jisai 
buvo socialistas ir reichsta
go atstovas.

Wor-

LONDONAS, rugs. 8. — 
Žinios iš Berlyno nurodo, 
kad vokiečiai su didžiausia 
paskuba stato oro laivlną ir 
juo ketina atakuoti Rusiją.

Jei Carranza tai prižadės, 
tai Su v. Valstijos atšauks 
savo kariuomenę iš Vera 
Cruz. Kitaip tos kariuome
nės iš Vera Cruz atšaukimo 
nebusią.

POPEŽIUS APVAINI
KUOTA.

Roma, rugs. 8. — Pereitą 
sekmadienį liko apvainikuo
tas popežius Benediktas 
XV. Apvainikavimas atsi
buvo be didelių iškilmių.

Vakar popežius suteikė 
audienciją įvairiems diplo
matams.

BOYKOTUOJA AU
TORIUS.

Copenhagen, rugs. 8. — 
Susitvėrė vokiečių literatinė 
dr-ja, kurios rupesniu bus 
žiūrėti, kad rašytojai šalių, 
kurios dabar kariauja prieš 
Vokietiją, neimtų verčiami 
i vokiečių kalbą.

Sako, kad belgų ir anglų 
literatai tą pat padarę.

POTVYNIS KANSASE.
Kansas City, Mo., rūgs. 

8. — Tris tūkstančiai namų 
Kansas City, Mo. liko užpil
dyti. vandeniu. Daug namų 
griuvo. Keli šimtai šeimynų 
liko be pastogės. Du žmogų 
žuvo. Nuostolių arti $1.500. 
000.

Dot vinis ištiko del di
džiausio lietaus. Pylė-pliau- 
pė per 11 valandų.

ATAKAVO IŠ PO 
VANDENS.

Hull, rugs. 8. — Anglijos 
povandeninis karo laivas, 
nežiūrint į minas, nuplaukė 
i pat Bremenhaven uostą. 
Čia jis iškilo iš po vandens 
ir atakavo du karo laivu. 
Uuoste pakilo i^ąišatis. Beį 
anglų laivas t 
žemėn ir išbuvb,;?ten ketiiĮ 
rias valandas ir-po to ra
miai išplaukė.

su-

o DARŽINĖJ SUDEGĖ
La Crošse, Wis., rūgs. 8.

Šeptyhi darbininkai, 
grįšdami į Chicago, užėjo 
pernakvoti į daržinę. Bet 
daržinė užsidegė ir visi su
degė. Visi jų drabužiai su
degė ir nieko negalima su
žinoti, kas do žmonės jie bu
vo. Liko tik apdegę lavonai.

Spėjama,' kad numestas 
klegantis cigaras padarė 
'gaisrą.

Iš Chicago.
Chicagos lietuvių inteligen
tų susirinkimo 5 d. rugs.

protokolas.
Rugsėjo 5 d., 1914 m., šv. 

Jurgio parapijinės moky
klos name įvyko Chicagos 
lietuvių inteligentu būrelio 
iš 25 žmonių nuo įvairių 
srovių susirinkimas. Susi
rinkimas sušauktas tuo tik
slu, kad apsvarsčius klausi
mą visuotinojo politikinio 
lietuvių susivažiavimo rei
kalą. Vįsupirmu susirinki
mo vedėju išrinktas Dr. A. 
K. Rutkauskas. Susirinki
mo vedėjas raštininku pa
siskyrė J. Kaupą.

Skaityta p. J. Gabrio į 
Amerikos lietuvius atsišau
kimas, kviečiantis bendrą 
politikinį lietuvių susiva
žiavimą padaryti Chicago
je: rugs. 21 ir 22 d. Išreikšta 
daug nuomonių, kurių, dau
guma buvo toj linkmėj, kad 
tokį Amerikos lietuvių po
litikių! seimą reikia su
šaukti kuogreičiausia ir tai 
Chicagoje. Balsuojant galu
tinai didžiuma balsų 21 
prieš 3 nutarta, kad politi- 
kinis lietuvių seimas butų 
sušauktas 21, 22 d. Rugs., 
1914, Chicagoje. Also reika
lo sutvarkymui išrinkta ko
misija iš 5 asmenų. Į komi
siją inėjo Dr. A. K. Rut
kauskas, kun. F. B. Serafi
nas, p. J. Bagdžiunas, p. S. 
P. Tananevičia ir adv. A. 
Šliakis.

Geresniam seimo galuti
nam sutvarkymui 8 d. Rugs, 
toj pačioj vietoj nutarta' 
sušaukti antrą didesnį su
sirinkimą visų tų, kuriems 
rupi greitesnis seimo įvyki
ni ma s.

Susirinkimo raštininkas.
J. B. Kaupas.

Prasideda mokslo metai.
Šiandien Chicagos publi- 

škose mokyklose prasideda 
mokslo metai. Spėjama, 
kad mokinių šiemet bus 5.- 
000 daugiau, negu pernai. 
Išviso Cook apskrityj, spė
jama. bus but 320.000 moki
niu.

Atsidarė/ L. Muzikos 
mokykla.

Pereitą šeštadienį, rugs. 
5 d. atsibuvo iškilmingas a- 
tidarymas Lietuvių Muzi
kos mokyklos, kuri yra J. 
AL Taiianevičio banko na
muose. Atidaryme dalyva
vo keliatas kunigų ir daug 
svietiškių intel i gei i tų.

D-ras A. K. Rutkauskas 
laikė prakalbą.

Po prakalbos duetas iš 
p-nios A. Pocienės ii’ Alek
sandravičiaus padainavo 
kur bakūžė samanota” A- 
kompaniavdip. A. Pocius.

Jaunikaičių dr-jos vakaras.
Pereitą sekmadienį šv. 

Jurgio salėj Jaunikaičių 
šv. Aloizo buvo vakaras. 
Buvo lošta komedija “Ne
tikėtai”. Vaidintojai buvo 
jauni, gabus ir veikalas ge
rai nusisekė.

Žmonių buvo gan 
veik pilna salė.

Po vaidinimo buvo 
ir lekiojanti krasa.

daug,

šokiai

Susirinkimas “Vyčių”.
Šį vakarą Šv. Jurgio sa

lėj atsibus “Vyčių” susirin
kimas. Susirinkimas prasi
dės 7:30 v.

Pritari antie j i k vi ečiam a 
atsilankyti ir prisirašyti.

Balsuokit už Mary E. 
McDowell.

Labai gerai žinoma vei
kėja Alary McDowell stato 
savo kandidatūrą i County 
Commissioner. Už ją gali 
balsuoti ir moteris.

P-nia H. E. Vittum taip
gi stato savo kandidatūrą.

Rytoj bus primary 
baisa rimai.

Rytoj atsibus primary 
balsavimai Chicagoj ir vi
soj Illinois valstijoj. Bus 
nustatvti kandidatai i val- 
stijinius senatorius, kon- 
gresmanus ir kitus svar
bius urėdus.

Balsavimo vietos bus at
daros nuo 5 v. iš ryto iki 6 
v. vakaro.

Visi, turintieji teisę bal
suoti, privalo nepraleisti 
progos balsuoti.

Moksleivių vakaras.
Vakar L. M. A. Sus-mas 

buvo surengęs vakarą Mel- 
dažio salėj. Programas buvo 
apstus ir gerai išpildytas. 
Apie moksleivius, kaipo vi
suomenės vienatą, kalbėjo 
p. D. B. Pratapas. “Šala- 
putri” gerai atlošė gabiau
sieji Chicagos lietuvių vai
dintojai — p-lės Lilija Žil- 
vičiutė ir M. Montviliutė ir 
p-nai Briedis ir B. Vaitie
kūnas.

Žmonių vakare buvo labai

“Draugo” darbininkų 
išvažiavimas.

Vakar “Draugo” darbi
ninkai turėjo išvažiavimą. 
Buvo garlaiviu nuplaukę į 
Lemento resortą. Išvažiavi
mas atsibuvo išleistuvės lė
šomis. .

S. L. A. Il-ro apskričio 
išvažiavimas.

Sekmadienį, rugsėjo 6 d., 
1914 m. Leafy Grove buvo 
nepaprastas išvažiavimas, 
surengtas dėka S. L. A. li
re apskričio. Dalyvavo dau
gybė žmonių. P-nas Račiū
nas ėmė krutančius paveik
slus, kurie bus rodomi čia 
Amerikoj ir Lietuvoj. Mar- 
šavo keliatas draugijų, ke
liolika automobilių, šokta 
lietuviški šokiai ir žaista 
žaislai, kas vis buvo imama 
Į krutančių paveikslų fil
mas.

Visi atsilankiusieji buvo 
patenkinti. Tik pavėlavusie
ji buvo labai apmaudingi, 
kad nepateko ant filmų. Tai 
jau jų pačių kaltė, kad ne
rangus.

PARSIDUODA namai U’ lotai 
nešanti 10%. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol-pigi, o 
greitą laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo naiąą, lotą ir'JBfąrmą 
kreipkities
TANANEVICŽ SAVINGS-BANK

K. J. Filipoyich,. pardavėjas. 
3253 So. Motgan St., Chicago.

PARSIDUODA 4 kambarių 
marinis namas -prie Trvingį Avė., 
arti 33 gatvės. Kaina tik $1450.- 
00. Atsišaukite pas:

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

ANT PARDAVIMO
—i-----------------  ».

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ 0ALE 
TANANEVICŽ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IB BESTORA- 
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GEBO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU ŠIKAN
ČIU ADRESU:
3249 S. Morgan st., Chicago.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą cenzūra "ORAUGį” Į Lietuvą Inleldžla 

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, ill. 

Telephone Drover 6114

SI

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimus be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk j 
įkąrą ir atmink 
Ricktero vardą 
25a. ir 60c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkua.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washinton St., 

New York,N. Y.

Dr. G. M. Glaser
•iuomi apreiškia paguodotai vi- 

suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą 
numeriu

po

3149 So. Morgan St. 
Kerte 32-roa gatvės. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo, Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaui mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operacija.

M.A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis 

Hdlrbijas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, « na- 
meliotu ir 
Sadengtuce- 

uloid'ujiar- 
pu, vėliavų 
ir karunu'Sį

——--------- :--------- —* —
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Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
=4.....    =.

: I
PRIIMA pinigas taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su

mą 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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kituose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, palikins 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

rašką.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštas 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Rittenhouse and 
Embree Go.
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai. 

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tol. Yards 602 JOS. J. ROZHON par d.

Į Piliečius ir Pilie
tes 4tos Ward’os
Aš Frank Kosiek, krei

piuosi į piliečius ir pilietes 
4-jo wardo, kad rinkimų 
dienoje, rugsėjo 9 d., atėję 
ant balsavimų paduotumete 
už mane balsą į valdinin
kus 4-jo wardo komiteto. Aš 
esu lenku, ir savininku ne- k
judinamo turto ant Bridge- 
porto, persitikrinęs demo
kratas.

Taigi ant balsavimų turi 
mano vardas Imti pirmuti- 
niui.

Frank Kosiek.

Albert A. Burger
Demokratiškas kandidatas 

į County Comisijonierius.
Albert A. Burger, Demo

kratiškas Kandidatas į 
County Komisijouierius, y- 
ra aptiekorius ir gyvena 
prie 5100 So. Ashland Avė. 
Jis užbaigė St. Joseph’s 
College ir School of Phar
macy Northwestern Uni ver- 
sitate.

Jo nominacija Primaries! 
ir išrinkimas į Valdybą už
tikrintų gem gabų žmogų 
veikti- pavieto reikaluose. 
Jo patyrimais kaipo Inspec
tor House of Correction per 
ketinius metus padarė tin
kančiu į Bdard of County 
Commissioners ir kiekvie
nas Demokratas rugs. 9 
privalo padėti križiuką 
prieš Burgerio vardą su- 
stipirnant ir užtikrinant 
partijos, pasekmes Rinkimo 
Dieiaje,

jdwardas bus ketvirtas 
iš eilės nuo viršaus ballo- 
tos po užvardžiu “County 
Commissioners”.

3er. rugs. 9 balsuokit už

HENRY NOWAK
kandidatą Demokratų nomi

nacijos už
SANITARY TRUSTEE

Balsuokite už

Jos. Mondriski
Del nominacijos į kongresą 

už

Representative nuo 4-to 
kongresinio distriko

Primaries Sept. 9., 1914.
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