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RUSAI BAIGIA MUSU AUSTRUSCaro kariuomene prasiskyne sau kelią link Austrijos sostines Vienuos
TEUTONAI BĖGA IS FRANCUOS
Prieštaraujančios žinios iš Mažosios Lietuvos. Rusai vienaip, vokiečiai kitaip tvirtina.

Belgijos sostine Bruselis nuo vokiečių atimta?
Rusai baigia 
blaškyti Aus

trus ir Vo
kiečius.

PARYŽIUS, rugs. 14. — 
Dabar jau sukanka 17 die
nų, kaip Rusijos armija su
sirėmė su austrais. Austro- 
vokiška armija siekė arti 
1.000.000 žmonių su 2.500 
kanuolių. Visa ta armija li
ko rusų Įveikta. Be daugy
bės užmuštų Rusijos armi
ja apsupo austrus ir paėmė 
jų 120.000 nelaisvėn, tarp 
jų arti 800 oficierių.

Eina gandas, kad vokie
čiai liko atmušti atgal Ma
žojoj Lietuvoj.

Buk kaizeris pasakęs, kad 
negalįs daugiau gelbėti Aus
trijai, nes turis grumties su 
rusais Mažojoj Lietuvoj. O 
kuomet kaizerio armijos pa
dėjimas Francijoj pasidarė 
pavojingas, tai keliatas kor
pusų atšaukta iš Mažosios 
Lietuvos ir pasiųsta Fran
ci j on.

Viena žinia iš Petrogra
do skelbia, kad Rusijos ar
mija be žymių pasipriešini
mų gali nešinties i Vienną.

Rusijos karei
viai nuodijami.

Petrogradas, rugs. 14. — 
Apie tai, kaip būrys Rusi
jos raitelių buvo nunuody
tas Mažojoj Lietuvoj, yra 
aprašoma laikraštyj Rieč.

Sakoma, kad didžioj kait
roj raiteliai jojo iš Inster- 

burgo i Karaliaučių. Ištroš
kę raiteliai apsistojo maža
me kaimely i ir paprašė ūki
ninko geru.' Lašui atnešė 
du kibiru vandens. Šimtas 
raitelių gėrė vandens ir ri
mai jie pajuto viduriuose 
tąsymus; dasiprotėjo, kad 
buvo užnuodinti. Sugrįžo 
keturi raiteliai prie ūkinin
ko ir liepė gerti iš tų pačių 
kibirų. Bet ūkininkas atsi
sakė. Tuomet ūkininkas bu
vo nuvestas prie oficierių, 
kurie nuteisė jį sušaudy
mui.

Vokiečiai bėga, 
Prancūzai ir 
Anglai lipa 

jiems ant kulny.
LONDONAS, rugs. 14. — 

Visos žinios, ateinančios iš 
karo lauko nurodo, kad vo
kiečiai neatsilaiko prieš 
francuzų ir anglų antpuo
lius. Taigi aišku, kad vokie
čiai ir talkininkai persimai
nė rolėmis — pirmiau vo
kiečiai buvo vejantieji, o 
francuzai ir anglai bėgantie
ji, gi dabar visai antraip, 
vokiečiai yra bėgantieji, o 
talkininkai vejantieji.

Vokiečiai taip skubiai bė
ga, kad palieka sužeistuo
sius, pro viziją, amuniciją, 
net laiškus, dokumentus ir 
pienus. Miškuose ir pievose 
atsilieka vokiečių būriai ir 
noriai pasiduoda.

Vokiečiai traukiasi visa 
mūšio linija, bet greičiau
sia traukiasi dešinysis ar
mijos sparnas.

Prie Nancy vokiečių žu

vę 20.000, o prie Luneville 
11.000.

Upes Marne pakraščiais 
ėjo baisiausias mušis. Ja
me dalyvavo 45 korpusai. 
Vokiečiai buvo išmušti iš 
pozicijų.

Gandai apie 
kaizerio 
sūnūs.

Londonas, rugs. 14. — Vi
sokių gandų pasklydo apie 
kaizerio sūnūs. Tebeina gan
dai, kad tris kaizerio sūnus 
jau mirę nuo žaizdų. Tarp 
jų esąs ir kaizerio įpėdinis.

INDIAN IN FANT RY ARD, CAVALRY

INDIJOS PĖSTININKAI IR KAVALERIJA, KURI PARGABENTA ANGLI- 
JON IR PASIŲSTA Į FRANCIJA PRIEŠAIS VOKIEČIUS.

Nėra tų gandų patvirtini
mo. 

____ __ _

Nusiminimas 
Berlyne.

Berlynas, rugs. 14. — 
Valdžia užtraukė $25.000.- 
000 skolos. Laikraščiuose 
skelbiama, kad vokiečių ar
mija ilsisi po didelių perga
lių Francijoj. Vienok gy
ventojai nuuodžia nepasise
kimus, nusiminę ir nesisku
bina valdžiai skolinti pini
gų. Skolina tik Kruppai, 
kuriems jų skolinti pinigai 
tuoj sugrįš, o dar ir pasko
la vėliau turės sugrįsti.

Vokiečiai mai
tinasi žaliais 

burokais.
Paryžius, rugs. 14. — 

Francuzų daktarai, apžiū
rėdami vokiečių sužeistuo
sius, susekė, kad vokiečiai 
valgę žalius burokus. Kai- 
kuriuose atsitikimuose pa
sirodė, kad juos valgė ne
nuplovę, su žemėmis.

27.000 BELGŲ ŽUVĘ.
Londonas, rugs. 13. — Iš 

Antvverpo rašoma, kad 27.- 
000 belgų žuvę, kuomet vo
kiečiai tą miestą apgulę.

Svarbiausios žinios.
ANTWERP, rugs. 14. — 

Belgai smarkiai imasi su vo
kiečiais ir gainioja vokiečių 
kareivių burius. Smarkiai i- 
masi prie Aerschot, Lou
vain ir Vilvorde. Į Louvain 
du kartu belgai buvo Įsiver
žę ir grūmėsi tarp griuvė
sių. Vokiečiai degina viską, 
kas papuola.

LONDONAS, rugs. 14.
Iš Folkstone atėjo žinia, 
skelbianti, buk anglai ir bel
gai, skaičiuj 75.000, išvijo 
vokiečius iš Bruselio.

PETROGRADAS, rugs.
14. — Japonijos valdininkai kiečius. Taip daug vokiečių 
esą prielankus Japonijos su- išklojo belgų artilerija, 
siartinimui su Rusija.

Keliauninkai iš Konstan
tinopolio skelbia, kad Tur
kijos sostinėj esąs badas.

Žinios, ateinančios iš Ber
lyno skelbia, jog vokiečiai 
nieko nedaro iš to, kad ar
mija traukiasi iš Francijos.

COPENHAGEN, rugs. 14. 
— Baltijos jurėj, i pietus 
nuo Alaninių salų, buvo nu
žiūrėtas vokiečių laivynas.

EXTRA!
AUSTRIJA VISAI SU

KNIUBUS.
LONDONAS, rugs. 14. — 

Telegrama iš Petrogrado 
skelbia, kad vakar didžioji 
Austrijos armija pasidavus 
Rusijos armijai.

Viennoj kilęs didžiausias 
nusiminimas ir panika. 
Tūkstančiai bedarbių daro 
demonstracijas sostinės gat-

ROMA, rugs. 14. — Prin
cas Liudvikas Napoleonas, 
kurio, kaipo princo, Fran
ci jos respublika negalėjo 
priimti savo armijon, pasi
davė į Rusijos armiją.

Laukiama belgų komisi
ja išrodymui vokiečių žiau
rumų. Taigi belgai sudarė 
dvi komisiji apskundimui 
vokiečių. Viena atvyko Ame
rikon, antra išplaukė Ita
lijon.

LONDONAS, rugs. 14. — 
Tvirtinama, kad po nesenai 
buvusio mūšio ties Termon- 
de belgai palaidojo 1.239 vo-

ROMA, rugs. 14. — Di
delė minia, kurioj buvo so
cialistų ir republikonų va
dai, padarė didelę demon
straciją prie Kvirinalo, ka
raliaus rūmų. Minia sveiki
no karališką gvardiją ir šau
kė: “Tegyvuoja armija!”

LONDONAS, rugs. 14. — 
Francija ir Vokietija suti
kę apsimainyti nelaisviais.

vėse. Padidino smūgį, kuo
met Semlin pateko serbams.

Dabar Rusijos rankose y- 
ra 200.000 Prano Juozo ka
reivių.

LONDONAS, rugs. 14. - 
Korespondentai iš Ghent 
tvirtina, kad jiems pasise
kę patikrinti žinias apie bu
vimą. Rusijos kareivių Bel
gijoj.

_____ ;
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BLAIVYBĖ. 

Apie blaivybės reikalin
gumą lietuviams jau senai 
buvo skelbiama. Vienur ir 
kitur dalimis blaivybės tiks
las jau atsiektas ir už tai 
tegu bus dėka musų gerbia
miems tėvinainiams. Tečiau 
to dar neužtenka. Lietu
viams labiau reikia pamylėti 
blaivybę. Dabar yra atsa- 
kančiausias laikas tai pada
ryti ir norėti daryti. Dabar 
Letuvoje prasidėjo didžiau
si vargai. Paskui vargus se
ka įvairiausios nelaimės. 
Savo vargstantiems bro
liams mes tegalime pagel
bėti nors materijaliai. Gi 
taip gelbėti reikia pinigų. 
Kur jie daugiausia gali gau
ti pinigų, jei ne nuo savo 
brolių amerikiečių. Gi lietu
viai amerikiečiai turi pini
gų, jei tik jie jų nepraleis
tų svaiginantiems gėralams. 
Kuomet lietuviai susilaikys 
nuo svaiginamų gėralų, kad- 
ir šio karo metu, pinigų pas 
juos pakaks savo viengen
čių gelbėjimui. Todėl mes ir 
sakome, kad Amerikoj lie
tuviai nors šiuo karo metu 

•.silaikytų perdaug leisti 
ygus svaiginamiems gėri

uos ir tuos sutaupytus pi
nus atidėtų savo brolių 

Lietuvoje sušelpiami. Juk 
kiekvienam yra žinoma, 
koks dabar Lietuvoje bai
sus ir liudnsa padėjimas! 
Jau vientik delei to padėji
mo mes turėtumėm
linksminties ir ypač girtau
ti.

Turime atsižadėti alkoho
lio tuojaus ir tai savo tau
tos padėjimo ir likimo 
žvilgsniu!

Nekalbame apie įjunku
sius girtuoklius, nes tokie 
kaip sau, taip ir tautai jau 
yra mirę, jau senai pražu
vę. Alums rupi tos lietuvių 
minios, tie tūkstančiai, ku
rie, taip sakant, prisilaikan
čiai išsigeria, kurie trokštų 
šiuomi-tnomi savo tėvynei 
pagelbėti, bet nežino, kaip 
tas butų galima padaryti. 
Aluittš rupi tiė, kurie norėtų 
vislab tėvynės labui darbuo
tes ir aukoti, tečiau, sto-

nustoti

kuojant apšvietimo ir gė
rės valios, skandina tuos sa
vo gerus norus alaus stik
luose, arba degtinės stikle
liuose, prisidengdami “nuo
saiku”

Visi tie “nuosaikiniai” 
tegu nuo šiandie nors trum
pam laikui, nors kol karas 
tęsis, palieka blaivininkais 
tautiniu žvilgsniu. Nuo to 
kadangi priklauso blaivybės 
reikšmė visuomeniiiiai-tauti- 
nėj etikoj, kad ji pristato 
tautai žmonių, kurie turi 
tyrą protą, gerą širdį ir 
gausesnį aukojimą tauti
niams tikslams. Juk žmo
gus, kuris tėvynei nori pa
siaukoti, visuomet atras lai
ko ir pinigų, bi tik sąvo su
manytą žygį atsiekus ir ap
vainikavus.

Privalome žinoti be jokio 
paskatinimo, kad gimtinė 
šalis, tėvynė Lietuva, yra 
mums brangi ir miela. Ta
tai nereikėtų nei raginimų 
jos naudai darbuoties.

Bet šis momentas ypač 
svarbus. Šis momentas la
bai lengvai tegali Lietuvą 
arba paliuosuoti nuo sveti
mų prispaudėjų, arba už-

I traukti didesnį jungą.
To delei mes bukime blai

vus ir tos blaivybės metu 
sutaupytus centus atsargiai 
laikykime, nes jie bus rei
kalingi sudėti ant tautos au
kuro, kuomet pasibaigs Eu
ropoje tasai baisusis karas, 
kuomet musų tėvai, broliai 
ir seseris pareikalaus pagel
bės.

Todėl bukime blaiviais ir 
atsisakykime nuo įvairių 
puošnių pasilinksminimų.

Nuo to sutaupyti pinigai 
bus labai, labai reikalingi.

PAŽANGA.

Žmonija daro pažangą vi
sose savo veikimo srityse. 
Visokių susekimu, atradi
mu šią gadynę daroma la
bai daug, daug daugiau, ne
gu per bile koki kitą laiko
tarpi. Praeityj buvo suse
kama, išgalvojama daug da
lykų, bet nekuomet tiek ir.- 
buvo atliekama, kaip dabar. 
Ir visi susekimai ir išradi
mai yra praktiški, galimi 
gyvenime panaudoti. Prak
tiškuose dalykuose padary
ta dideli žingsniai mus at- 
mintyj.

Praeityj šimtmečiai slin
ko'be žymių išradimų. 1454 
m. buvo išrasta būdas spau- 
zdinti kningas. Tai buvo be
galines svarbos išradimas. 
Antras begalinės svarbos iš
radimas atsiliko 1768 m. Bu
vo tai garinės mašinos išra
dimas. Bet tarp 1454 m. ir 
1768 m. nieko ypatingai 
svarbaus nebuvo išrasta. 
Šią, gadynę kas metai kas 
nors svarbaus išrandama.

Pažanga it Įsibėgėjus ei
na vis smarkyn ir smarkyn.

Kuomet garinė mašina bu
vo išrasta, tai pusamžis tu
rėjo praslinkti, kol garinė 
mašina buvo pritaikinta 
prie laivo ir po ištisią gent- 
kartę turėjo persikeisti, kol 
pirmas garlaivis perplaukė 
per Atlantiką.

Ir po to dar vis palengva 
žengta pirmyn. Atsirado te
legrafas, povandeninis tele
grafas, degtukai, audžiamo
ji mašina, siuvamoji mašina 
ir kitos mašinos. Senuoliij 
atminime Europoj ii? Ameri
koj želnė buvo ariama medi
nėmis žagrėmis, tokiomis,
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Serbas bernaitis 12 metu, kuris pasižymėjęs kare prie
šais austrus.

kaip ir šimtmečiai atgal, sė
jo javus taip, kaip žiloj se
novėj, pjovė javus pjautu
vais ir kūlė spragilais. l)a- 
bargi mes žinome, kaip at
liekama tie darbai.

Alus atminime imta sta
tyti didžiausius ir greituo- 

tuvių ateiviai ilgas savaites 
plaukė per Atlantiką, o vė
lesnieji' atvyko i kelias die
nas.

Labai dideli išradimai pa
daryta ir karo Įrankiuose. 
Žmonės išmoko pastatyti 
stiprius fortus, kurie per 
amžius galėtų laikyti. Bet 
išrasta būdas, kuriuo gali
ma stiprų fortą veik akimir
koj paversti į griuvėsius.

Stebėjomės, kad dabarti
niame europiniame kare 
stiprus, naujoviški fortai 
aplink Liege ir Namur visai 
greitai buvo paimti. Tą pa
darė didžiulės vokiečių ka- 
imolės, 16Į/2 colių kalibro. 
Tos 
si as 
kis, 
anas 
paslaptyj savo išradimą. 
Tik Kruppo inžinieriai žino 
tų kaimelių šovinio sudėji
mą ir jie temoka šauti iš jų. 
Šovinis perlenda per vieną, 
dvi ir tris akmenines sienas 
ir, apsistojus ketvirtoj, po 
kelių sekundų it baisiausias 
ugnekalnio išsiveržimas pa
sigirsta ir fortas lieka griu
vėsiuose. Vienas šovinis at
sieina $2.500. Bet veik vie
no šovinio pakanka forto 
suardymui.

kanuolės yra įstabiau- 
ir galingiausias įran- 
kokis tik yra vartoja- 
kare. Vokiečiai laikė

Greitas būdas pagerinti 
žmoniją.

Vienas kongresmanas bu
vo įnešęs bilių, kuriuo bu
tų atimta New Yorko bir
žai teisė naudoties krasa, 
kad tuomi užkirsti jai ke
lią apgaudinėti.

Žymi gyventojų dalis rei
kalauja uždrausti dirbti ir 
pardavinėti svaigalus, kad 
prašalinti girtuoklystę.

Kad panaikinti baltąją 
vergiją Alanu įstatymas bu
vo perleistas, kuriuo prasi
žengėlius areštuojama ei
nant iš vienos valstijos ki
ton.

TVashingtono valdžia daž
nai imasi cenzūruoti kaiku-
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tins laikraščius ir atima tei
sę naudotis ki»asa.

Kad panaikinti valgomų
jų daiktų teršimą yra suma
nyta tarpvalstijinis Įstaty
mas.

Tikslas tų Įstaigų ir bilių 
yra pagirtinas. Sumanyto
jai tų bilių ir įstatymų va
dovavosi augštais princi
pais.

Betųbudds pasiekti tą tik
slą yra ne vien nesąmonin
gas ir netikras, bet taipgi 
svetimas šios šalies dvasiai, 
prieštaraująs demokrati
niams principams ir griau
nantis valdžią.

Čia papildoma ta pat 
klaida, kurią papildo dau
gelis reformatorių. Jie no
ri padaryti žmones gerais 
skubiai, ir nežiūri, ar prie 
to gerumo laipsnio gyvento
jai priaugo, ar ne.

Yra Gėt-Good-Qųick Wal- 
lingfordų lygiai kaip kad 
yra G ct-R i ch-Q niek Wal- 
lingfordų. Kaip vieno, taip 
kito kelias yra. nusėtas dyg
liais ir nepasisekimais.

Vienintelis Įstatymas yra 
tikru įstatymu, tai tas, ku
ris išreiškia subrendusią va
lią ir nuomonę žmonių.

Vienintelis būdas įgyti 
geresnius įstatymus tarp 
liuosų žmonių yra tai išauk
lėti žmones ant tiek gerais, 
kad jie patįs reikalautų to
kių įstatymų. Yra tai pa- 
lengvas darbas ir dažnai er
zinantis dorus, užsikarščia- 
vusius žmones, bet tai vie
nintelis būdas įgyti tikrą 
pasisekimą.

Kaikuric mano, kad turint 
buri gerų įstatymdavėjų, 
tai tie įstatymdavėjai galė
tų išleisti tokius įstatymus, 
kad į kelias dienas šalyj už
viešpatautų negirdėtas ger
būvis.

Tokie asmenįs klysta. Į- 
statymas yra augimas. Žmo
nės jo nepadaro. Gyvento
jai išaugina jį. Įstatymas y- 
ra rekordas žmonių evoliu
cijos.

Kuomet žfnonės nori, kad 
butų saliunai, paleistuvna- 
miai ir nuodingų valgių, tai 
parodo savo kraujo sugedi
mą. Ir jei jie nesistengs per 
savo reguleres legislaturas 
panaikinti tų ištvirkimo į- 
staigų, tai menkai reikš 
Maim įstatymas ir blaivy
bės brukimas.
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Jei gyventojai vienos val
stijos sugedę ir nedori ir 
nesitobulins kartu su kitų 
valstijų gyventojais, tai vie
nintelis būdas juos pagerin
ti bus vesti tarp jų agita
ciją ir sarmatinti juos.

Valstijos turi savo tei
ses. Kiekviena valstija turi 
teisę tvarkyti savo dalykus. 
Atsišaukti į centralę val
džią, kad visose valstijose 
pravestų kokią reformą, y- 
ra pavojinga.

Visokiais budais valstijos 
privalo mažinti vartojimą 
svaigalų, platinimąsi nešva
rių raštų, pardavimą suge
dusių ar sugadintų valgo
mų daiktų, platinimąsi bal
tosios vergijos ir visokių ki
tokių piktybių, bet nereikia 
užmiršti, kad yra klaidinga 
norėti, idant detektivai pa
darytų už mus urnai ir iš
karto tą darbą, kuris tepa
daromas labai palengva, in- 
tikrinant žmones, kad jie 
patįs tai padarytų.

Krank Grane.

Kareivių uniformų 
spalva.

Senovėj kareiviai rodyda
vosi tokiais drabužiais, kad 
kuolabiausia įbauginti prie
šą. Raudoni karžygio rubai 
įvaro baimę į užpuolikus ir 
sumažina juose drąsą. Bet 
tuomet kariauninkai stovė
jo prieš kits kitą ir grūmė
si kardais, jočiais, durtu
vais.

Dabartės veikiama kitaip. 
Dabartės rūpinamasi pa
slėpti savo kariuomenę, pa
daryti nematomą savo prie
šams. Aprėdalai kaip sykis 
ir gali nurodyti ištolo žval
gui kariuomenę. Juodi, rau
doni, mėliui aprėdalai išto
lo matyti. Todėl parankiau
sia vartoti tokios spalvos 
aprėdalai, kurie prisilygsta 
prie apylinkių spalvos. Su 
tokiais rubais apsivilkusio 
kareivio napamatysi gerai 
ištolo, ir sunku jin bus pa
taikinti šūvį.

Tą pamatė anglai boerų 
kare. Nuo to laiko Anglijos 
armijoj įvesta Khaki uni
formos. Buvo tai pirmas 
žingsnis prie pritaikymo rū
bų spalvos prie apylinkių 
spalvos. Tokių uniformų 
reikalą pamatė ir rusai 
AIąndžurijos laukuose.

Juk yra aiškių kad svar
bu butų išrasti bedūmiu į 
paraką. Svarbu, kad šau- 
jant iš kanuolės, ncišduo- 
tuin tuomi kanuolės vietą. 
Lygiai svarbu paslėpti ėji
mą kariuomenės. O tą at
siekiama apvedant ją dra
bužiais tokios pat spalvos, 
kaip apylinkė išrodo.

Tą pasekė vokiečiai. Visi 
buvo labai nustebinti, kuo
met vokiečiai pasirodė ka
ro lauke naujose ypatingos 
spalvos uniformose. Taikos 
metu jie dėvėjo visai kito
kios spalvos uniformas. Ir 
niekas nežinojo iš priešų, 
kad vokiečiai turi savo san
dėliuose tokias uniformas. 
Taigi vokiečiai, eidami ka
rau, pasirėdė, lyg pokyliu 
eidami.

Ališko žvėris — leopar
dus, tigrus ir zebras labai 
paslepia jų spalvos nuo jų 
priešų. Aledėjai ir Jieliau- 
ninkai, kurie matė minėtus 
žvėris jų veisimosi vietose, 
sako, kad jų spalva įstabiai 

paslepia juos nuo priešo a- 
kių. Afrikos medėjai sako, 
kad pasitaiko visai arti bū
ti prie būrio zebrų, bet jų 
nematai, kol kas jų nepa- 
baido. Jų spalva įstabiai 
pritaikinta prie apylinkių 
spalvos.

Nereikia čia didelio su
manumo, kad dasiprotėti, 
jo gir armiją yra labai pra
vartu aprėdyti drabužiais 
apylinkių spalva ir jog tuo
mi labai ją apsaugosi nuo 
žvalgų akių.

Kaip valstybes pasiren- 
gia karau.

Karo vedimo technika 
kaskartas vis labiau tobu
linasi.

Klįstų tasai, kuris many
tų, kad kariniams prisiruo
šimams priklauso tik gin
klų ir amunicijos paruoši
mas.

Kareiviški prisiruošimai, 
ėmus visoj to žodžio pras
mėj, yra tik dalimi karinių 
prisiruošimų. Čia priguli 
k a re i vi š ko j i ol'ganizaci j a, 
tos kariuomenės aprūpini
mas visokio kalibro ir viso
kios rūšies ginklais, užpil
dymas sandelių amunicija 
ir ginklais, pastatymas tvir
tovių, pratiesimas geležin
kelių, pataisymas gerų plen
tų, kurie palengvintų auto
mobiliais susivešimą, vai-V 7 

gių pristatymą kariuomenei 
ir laisvą pravažiavimą lau
ko artilerijai.

Nuo paskelbimo karo va
landos kiekvienam karei
viui ir oficieriui, taippat vi
siems atsarginiams, pašauk
tiems karau, algos moka
mos vientik auksu.

Apart to valgomi produk
tai del kariuomenės perka
mi tik grynais pinigais. Au
strijai pav. pirmoji mobili
zacijos diena atsiėjus 825 
milijonai koronų auksu. Di
desnėse valstybėse mobili
zacija atsieina daug dau
giau.

Tam tikslui kiekviena 
valstybė privalo turėti at
sargoje atsakančią kiekybę 
aukso.

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

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

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

Mano vardas, pavardė

Gatvė

Miestas

Valstija

Pastaraisiais laikais prie 
to finansinio prisirengimo 
prisidėjo dar trečiasis pri
sirengimas, būtent javų sto
vis, kurį išrado Vokietija. 
Ji tai, praniatydama iškal
iu) kiekvieną galimą nuoti- 
kį karų metu, pastebėjo, 
kad kilus karui į tris mėne
sius gali palikti be javų, be 
duonos, jei javų įvežimas 
iš Rusijos arba Amerikos 
sustotu.

Todėl tuo tikslu Vokieti- 
joje apdirbta pienas su
krauti didelį javų išteklių 
ramybės metu. Ir tasai iš
teklius turi būti panaudo
jamas tik nelikus pas žmo
nes ištekliaus.

Didelės Europos valsty
bės beveik vienodai ir ge
rai yra attikusios mobiliza
cijas ir tame prisiruošime 
nebuvo tarp jų beveik jokio 
skirtumo.

Kas Kita karinis prisi
ruošimas. Tuo tikslu ar
šiausia stovėjo Austro-Ven
grija. Vokietija turėjo 75 
milijonus aukso. Francija 
ir gi turėjo pakaktinai auk
so. Tečiau iš jų visų pini- 
giškai geriausia buvo apsi
rūpinusi Rusija. Pastaroji 
nelabai senai pinigų buvo 
pasiskolinusi Franci joj ir 
tuos pinigus karui laikė.

Rusija su Francija javų 
turi gana daug. Tuo žvilgs
niu liūdnai persistato Vo
kietija, nes šiuo kartu ne- . 
suspėjo didelio ištekliaus 
sukrauti. Taigi jai ir bus 
sunku ilgai karas vesti.

HARTFORD, CONN.
Šiame mieste lietuvių yra 

arti 1.500 asmenų. Yra tris 
draugijos ir keturios kuo
pos. Jos pusėtinai gyvuoja. 
Apšvictos Jaunikaičių dr-ja 
užlaiko ir kningyną, kuria
me daugiausia dvasiško tu
rinio kningos, o svietiškų 
visai nedaug. Kningynas ir 
kningos apleista, netvarkoj. 
Daug buvo renkama aukų 
kningyno padidinimui. Bet 
kningynas nepadidėjo. Ba
la žino, kur dingo pinigai.

Darbai čia nekaip teina. 
Iš darbų atleidinėja ir liku
sieji pusę laiko tedirba.

Teisybė.

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 Lictuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinąs! trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, dole! geresnio Išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs j šitų šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolosniai pasilikti jos 
člais..............................................

Ta pati audimo apdaruose

kraš- 
pilie- 
$1.25 

1.50

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

2
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Vokiečių ir Pran
cūzų armijų 

jėgos.
Kuomet dabar Europoje 

smarki kova vedama, kuri, 
kaip išsireiškia Francuos 
karo ministerija, turės nu
sverti Francijos likimą, bus 
pravartu pasižiūrėti į fran- 
cuzų ir vokiečiu kariuome
nių jėgas.

Įsakmus tų jėgų aproka- 
vimas yra tiesiog negali
mas ir todėl turime pasi
naudoti tik paviršutinėmis 
skaitlinėmis. Pirmiausia 
imkim Vokietiją. Vokietijos 
armija taikos metu suside
da iš 25 korpusų, turinčių 
800.000 žmonių. Karo me
tu vokiečių korpusas skaito 
43.000 žmonių, kas reiškia, 
kad visa vokiečių lauko ar
mija turi kiek daugiau 1.- 
000.000 žmonių. Tečiau čia 
dar ne pabaiga; prie kiek
vieno armijos korpuso ka
ro metu pridedama dar vie
na atsargos divizija. Tuo 
budu vokiečių armija karo 
itietu padidinama ligi 1.- 
000.000 žmonių ir tai skai
tosi tikroji jėga, kokią vo
kiečiai dabar karo lauke 
turi. Už tos armijos randa
si dau kita eilė kariuome- 

' nes, kuri šiais laikais taip- 
pat veikia, bet apie ją nie
ko nekalbėsime.

Iš 25 armijos korpusų 
Vokietija pasiuntė tik 4 
priešais Kusi ją, kad sulai
kius pastarosios armijos 
veržimąsi Vokietijon. Taip 
bent liudija pranešimai iš 
anglų ir rusų versmių. Tai
gi vokiečiai aut savo ryti
nio rubežiaus sutraukė 4 
korpusus, sakysime, 250.- 
000 žmonių, gi 21 korpusą, 
arba 1.350.000 žmonių, pa
siuntė ant vakarų linijos, 
kuri tęsiasi nuo Šveicarijos 
lig Anglijos kanalo. Prie to 
reikia pridėti dar du kor
pusu Austrijos armijos, tu
rinčiu 100.000 žmonių. Ap
lamai imant, visa vokiečių 
armija, pastatyta priešais 
Franciją, skaitoma aplink 
1.450.000 žmonių. Tai mil
žiniška vokiečių jėga ir du
kart didesnė už ta, su ku- 
ria Vokietija 1871 metais 
įveikė Franciją.

Du Austrijos korpusu ir 
vienas Vokietijos korpusas 
veikia Alzacijoj; vienas vo
kiečių korpusas randasi 
Antwerp© apylinkėse ir ma
žiausia tris korpusai išmė
tyti po visą Belgiją.

Gen. von der Goltz, Vokie
tijos militaris gubernato
rius Belgijoje.

.......... ..... i i.-r.iįrn- -I.M

Aplamai imant taigi 7 
korpusai, arba 500.000 žmo
nių, vra užimtu kitose ko- 
vos vietose; taigi be to pa
lieka 16 korpusų, arba 1.- 
200.000, kurie veikia prie
šais francuzus.

Priešais ta milžiniška v u
vokiečių armiją kokias jė
gas turi aliantai?

Nuolatinė Francijos ar
mija susideda iš 21 korpu
so, ir kiekvienas korpusas 
tiek žmonių skaito, kiek li
pas vokiečius. Reiškia tai, 
kad ITancuzų armija turi 
aplink 900.000 kareivių. Gi 
karo metu toji armija pa
didinama lig 1.300.000 ka
reivių, skaitant podraug ir 
Algerijos armiją.

Anglija prisiuntė Franci- 
jon, daleiskim, 100.000 savo 
kareivių. Belgijos armiją 
paliksime šalin.

Taigi pasirodo, kad prie
šais 1.400.000 vokiečių Fran- 
cija pastačius beveik tiek 
pat savo kariuomenės ir to
dėl pasirodo lygios spėkos.

Bet neturime pamiršti, 
kad lengviau yra ginties 
locnoj šalyj prisidengus 
tvirtovėmis ir didžiulėmis 
kanuolėmis, negu vesti už
puolimo karą. Tatai pasiro
do, kad Francijai išpat pra
džių turėjo geriau sekties 
ir neleisti vokiečiams taip 
oli į Franciją įsibriauti. 

Bet atsitiko kaip tik prie
šingai — vokiečiai visur 
francuzus daužė. Tik pasta
romis dienomis francuzai 
šiek-tiek atsigavo ir viso
mis pusėmis jau vokiečius 
kapoja, taii> kad kaizeris 
priverstas jau prašyti tai- 
kinties.

Kodelgi pirmiau vokie
čiams taip gerai sekėsi?

Į tą klausimą atsakyti 
nėra sunku. Francuzai ka
dangi vadovavosi ligšiol tik 
entuziazmu, gi vokiečiai — 
sistema.

Francuzai buvo tos nuo
monės, kad tik kareiviu už- 
sidegimas galįs viską at
siekti, gi vokiečiai iš seno 
turėjo apdirbę pieną ir su- 
lyg to pieno, sistematiniai, 
su visomis smulkmenomis 
vedė kampaniją. Gi Fran- 
cijoje nežinota nei kas-rei
kia pradėti. Francijos ka
ro žinyba savo armijos dalį 
buvo pasiunčius į Alzaciją, 
paskui staiga ją iš ten pra
šalino. Kitur pradėjo vesti 
užpuolimo karą, bet kaip 
pridera neapsaugojo nuo 
priešo armijos sparnų. Pas
kui francuzai pasileido į Bel
giją, bet užuot gelbėti belgus 
ties Liege, sustojo ties Meu
se upe ir ėmė ramiai lauk
ti pasirodančių vokiečių. 
Pav., nekurias tvirtoves stai
ga nuginklavo ir be jokio 
šūvio atidavė vokiečiams. 
Akiveizdoj tokio franetizų 
netaktingumo ir nedyvai, 
kad juos vokiečiai visur 
pliekė ir pasekmingai sku
binosi apgulti Paryžių.

Bet pagaliau francuzai 
sugudtėjo. Jie sugudrėjotik 
tuomet, kuomet vokiečiai at
sirado arčiau Paryžiaus. 
Juos apėmė baimė ir staiga 
jie atmainė savo karinę 
taktiką — ties Paryžiumi 
vokiečius sulaikė ir dabar 
jaii juos ima ginti atgal. 
Kaip ilgai franeuzams lai
mingai klosis — parodys 
trumpoji ateitis.

Iš Lietuvių 
kolionijų.

ATHOL, MASS.
Rugsėjo 6 d. vietos baž

nytinis choras turėjo paren
gęs gražų pikninką tyram 
ore. Susirinkusieji svečiai 
abai pasiganėdino choro 
dainomis ir palinkėjo, kad 
;okie pasilinksminimai lan
dau butų atlaikomi.

Rugsėjo 7 d. L. Vyčių 10 
kuopa buvo parengus šokius 
su dainomis. Jaunimo labai 
daug atsilankė ir visi pa
doriai linksminosi. Tokiuo
se pasilinksminimuose net 
miela lankyties.

Ateinančio mėnesio pra
džioje vietos Vyčių kuopa į- 
steigs vakarinius kursus, 
kas antradienis vakare, po- 
bažnytinėj salėj. Kursai pa
dalinti į kokius penkis sky
rius.

Dabar laikas lietuvių jau
nimui imties darbo, nes šil
tos dienos jau pasibaigė.

Galiūnas.

DAYTON, OHIO.
Čionai gyvuoja lietuvių 

šv. Kryžiaus parapija, ku
rioj klebonauja kun. Gri
cius. Rugsėjo 1 d. pradėta 
statyti bažnyčia su mokyk
la. ‘ ’

Rugsėjo 7 d. vietos ligo
ninėj po 7 savaičių ligos mi
rė jaunas lietuvis Motiejus 
Senvaitis. Buvo gerai pa
mokytas, turėjo 25 metus. 
Kituomct mokinosi Veiverių 
seminarijoj. Paėjo iš Su v. 
gub. Velionis Amerikoj pa
liko brolį, gi Lietuvoje se
nus tėvelius. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis 
rugs. 9 d. Į kapus velionio 
kūną palydėjo šv. Petro dr- 
jos nariai. Kun. Gricius pa
sako du pamokslu ir susirin
kusius pra vi r k d i no.

Amžina atsilsis tau, do
ras jaunikaiti, šioj svetimoj 
šalelėj!

Draugas.

E. VANDERGRIFT, PA.
Yra jau senai žinoma, 

kad lietuviai mėgsta byline- 
ties ir tąsyties po teismus. 
Jie mano, kad jiems geriau 
bus teisybės susiieškoti per 
teismą.

Štai vienam lietuviui rei
kėjo antram atlyginti $27.! 
Bet tas nenorėjo geruoju 
tą padaryti ir ėjo teisman 
teisybės ieškoti. Tas jam 
atsiėjo arti $200. Tai tiesiog 
pakvailimo darbai. Sugriau- 
ja tokie savo gyvenimą.

Čia yra ir šiokie-tokie lie
tuvių bizniai. Bet pas juos 
didis nešvarumas. Čia žmo
nės apsileidę, tai, žinoma, 
ir iš tų pačiu žmonių kilę 
biznieriai yra apsileidę.

Tą matęs.

KATALIKAS

darbavos ištiko minėtos iš
kilmės.

Buvo du kalbėtojĮi. Vie
nas kalbėjo apie Amerikos 
lietuvių gyvenimą, o antras 
apie lietuvių draugijas ir 
reikalingumą prie jų pri
gulėti.

‘ ‘ K-ko ’ ’ skaitytoj as.

BALTIMORE, MD.
Yra čia daug lietuvių rub- 

siuvlų. Keli desėtkai rubsiu- 
vių darbaviečių yra lietuvių 
rankose. Bet šiais metais 
blogai jose darbai eina. Dir
bama po dvi-tris dienas sa
vaitėje. Taigi ne po daug 
žmonės tegali uždirbti.

Rodos, tokie bedarbės me
tai turėtų žmones pamokin
ti taupumo. Bet reikia tik 
stebėties, kad saliunuose, 
ypač šeštadienio vakarais, 
pilnai šnapsuojančių ir ru
dį traukiančių. Kas gi žmo
nes privers apleisti salin
iais ir būti taupiais, jei tie 
bedarbės metai to negali pa
daryti.

Blaivininkas.

SHAMOKIN, PA.
Rugsėjo 7 d. 800 žmonių 

liko be darbo. Užgriuvo ka
sykla. Nežinia kada prasi
dės darbas. Atkasimo dar
bas eina dieną ir naktį.

Darbininkų draugija di
dinasi. Blogi girtuokliavi
mo vaisiai mažėja.

Sulaukėme vargonininką. 
Geras giedoriits. Gal sutai
sys gerą chorą. Moky to jau
ja jis parapijinėj mokykloj. 

1 Jurgis Ulevičius.

MONTELLO, MASS.
1 Rugsėjo 8 d. buvo susirin
kimas del išrinkimo į L. R. 
K. Federacijos kongresą-at
stovo. Nedaug žmonių te
buvo. Nerangus žmonės prie 
tokių dalykų. Klebonas kun. 
Urbanavičius aiškino apie 
tautos reikalus labai pla
čiai. Buvo išrinktas p. M. 
Markūnas. Jis bus atsto
vu į L. Tautos seimą ir L. 
R. K. Federacijos kongre
są.

Sėjikas.

EAST CHICAGO, IND.
Rugsėjo 7 d. Ukėsų kliu- 

bas buvo surengęs dailias iš
kilmes. Iškilmėse dalyvavo 
septynios draugijos. Viskas 
nusisekė labai gerai ir ge
roj tvarkoj. Žmonių buvo la
bai daug. Jau gal kokie 30 
metų, kaip gyvena čia lie
tuviai, o abclnos iškilmės 
dar nebuvo surengę. Jau 15 
metų kaip čia dr-jos ėmė 
tverties, o nedarė pasisten
gimų iškelti didelę pramo
gą. Ukėsų kliubas tik me
tai kai gyvuoja ir jam pasi-

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

V. Ščinkui, Baltimore, 
Md. — Jau buvo indėta ta 
žinutės tik iš lietuvių gy- 
žinutės ti kiš lietuvių gy
venimo. O apie menkus 
miesto atsitikimus neužsi
moka minėti laikraštyj. To
kios žinios neindomu ir ne
svarbu.

M. šlikui, Roseland, Ill.
— Apie dalykus,, kuriais 
Tamsta indomauji, jau ra
šoma “Katalike” ir apie tai 
bus daugiau.

P. Siaurusaičiui, Rock
ford, Ill. — Labai menkas 
dalykėlis. Neužsimoka dėti 
laikraštin. Meldžiame para
šyti apie svarbesnius lietu
vių veikimus ir nuotikius iš 
jų gyvenimo.

Jaunikaičiui, Grand Ra
pids, Mich., — Apie socialis
tų kalbėtojų tuščius išva
džiojimus neverta dėti laik
raštin. Meldžiame parašyti 
apie svarbesnius nuotikius 
lietuvių gyvenime. ri \

ITALAI ALBANIJOJ.
Paryžius, rugs. 14. — 1- 

talijos kelintas pulkų išso
dinta Albanijoj. Laukiama 
maištų. 4 •

f^TIDArc YMAS^

Panedelyj, Utarninke, Seredoj, Ket- 
verge ir visą savaitę nuo Rug. 14 d.

Didelis pasirinkimas' 
rudeninio tavoro, tai
pgi negirdeti pigumai 
kokių mes niekados 
neturėjom.

Paned
Koncertas ir 
parodymas 

įvairių tavo- 
rų naujau

sios mados.

Utarnink
Muzika, tai
pgi jus laimę 
parodys gar
sus Hindu 

Beu-da.

Seredoj
Dovanų die
na: Paranki 

stikliniai 
įrankiai su 

pirkiniu $1.

Ketverge
Fotografijos 
bus nuima
mos dykai 

kiekvienam 
atsilanku- 

siam dykai!

Kaipo paprastai męs 
darome pigus išpar
davimus; taigi peržiu- 
rekit žemiau nurody
tas kainas.

Petnyčioj
Ketvergas 
bus diena 
pardavimo 
groserių ir 

t.t.

Subatoj
Tavo laimę 
parodys dy
kai. Muzika- 
liškas pasi
linksmini

mas.

Naujos Oresiy Materi
jos ir Šilkai.

Šilkas ir Vilnonis l’oplinas — 
naujausios spalvos, 42in. platumo, 
pirmiau buvo po $1,25 už mastp, o 
dabar ...................................... $1.10

Francusca Vilna — 4S coliu, vi
sa medžiaga importuota, ir yra ge

sintame, suknioms, 
naujausios rudenines 

po $1.50 mąstą. 
. $1.25

riausia, ypačiai 
ir Coatams, 
spalvos, pirmiau 
dabar ...............

Lengva Vilna, 
tuota, spalvuosc, 
molinas ir pilkas, 
$2.50 — dabar tik

1 Įlipo !•- 
juodus.šiuose, 

pirmiau buvo jo
. $1.98

Franeuskas Epingle — 36in, vi
sas vilna, paskiausios spalv.os, ir 
paskiausios mados, viskas impor
tuota, pirmiau buvo po 65c da
bar .....................................     50c

šilkinis Aksomas — 27in, platu
mo, puikiausių spjalvų, pirmiau 
buvo parduodamas už $1.75, da
bar speciališkai parduodama už 
................................................. $1.69

30c Matkelis — Fleischer’s Vilnų. 
Panedelyj — ........................ 221/2c
44 in — po 50c. Serge-----23c yd.
Moteriški marškiniai — pirmiau 
buvo — 25c — dabar ........ 12y2c
SĮ/įc šiurkštai — Panedelyj — po 
................................................... 5%c 
54 in — Scarfai — pirmiau buvo 
po 35c — dabar ..................... 14c

Rudeninis Atidarymas 
Moterų Orai). Skyriuj

Moteriški Rudeniniai 
Siutai — trumpi ir il
gi Centai, Vilnoniai, 
pluonos gelumbe, popli- 
110 ir t. t. nuo 

' $15.00 iki $35.00
$18.00 Ural Lamb, 

Gontai po $12.00 ge
riausios medžiagos, su 
pamušalų ir su pui-

tai pirmiau buvo $18 
o dabar tik .... $12.00

Moteriškos rudenines 
suknios padirbtos iš g<f 
riausios medžiagos, 
kaip tai, Charmcuse, 
Saliuos. Crepe de Chi
ne. pritinkamos nešiot, 
ant gatvių, vakarėlių 
nešiot, ant gatvių va
karėlių ir vestuvių nuo 

$5.00 iki $25.00
Moteriškos Rudeninei 

Brusliotai (Waists). Pa
rytos iš puikiausios mc-

ffou, Shadow Lace, 
French Voilfc’ !it Crepe, 
turi paskiausios mados 
ilgas rankoves ir t. t. 
Nuo $10 žemyn iki *J5c

35c Vaiku kelnaites — amžius nuo
5 iki 14. po ............................. 20c
69c Vaiku Vilnonai Sweatcrai po 
..................................................... 29c
Vyriški marškiniai ................. 25c
27 iii - flanelė, Panedelyj po 53/,c 
Moteriški satininial apatiniai (pc- 
ticoats) ...................................... 55c
Clark's siuvamos machines siūlai

Motery Rudeni 
nes Skrybėlės

mJ
Moteriškos mazed 

ir didelės pliušyues 
skrybėlės, parėdytos 
su puikiausiom plun- • 
ksnom. kvietkom, vi
sokiose spalvom. 
Vertės $8.00, o da
bar tik už .. $5.00

pare-
su puikiau-

Moteriškos skrybė
lės padarytos iš šil
kinio pliušo, 
dytos
šiom Ostrich plunk
snom, sidabrinėm 
juostom, pirmiau $15 
o dabar tik .. $10.00

Panedelyj i špulo už .......... 11c
75c už Trinario Bitter's Vina — 
Panedelyj ................................ 47c
$2.00 Moteriškj čeverykai už po
ra ............................................. $1.39
12 in pastova (pedestal.) Oak Pa
nedelyj ...................................... 29c
5c šmotelis Amber muilo — Pane
delyj .................................   3c

GERI RAKANDAI - LENGVAS ISZMOKEJIMAS.
SSKSBSSSSSSSSSBB

Tikro Aržuolo Stalai — pada
ryti, iš geriausios medžiagos (Co
lonial Mados) puikiai paliruotas 
už ................................  $14.98

$30.00 Tikros skuros, sudeda
ma lova, (davenport,) speeiališ-

: vSįįy'* *'S' P ' '*v*1 ■ •'

M.A. Norkūnas
Vienatinis 
Lietuvis

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu^jg

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

4 ? 31'-

Jį M ,

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS

Telephone Yards 5831 v L1 ,

DR. P. G. WIEGNER 
Gydytojas ir Chirurgas

3337 S. Morgan St., Chicago, Ill.

$20.00 Koloniškos Misingi
nes Lovos su 2 coliu storumo 
Stulpinais, speciališkai ant šio 
išpardavimo tiktai .... $13.95

Didelis Virtuves Pečius pa
darytas. iš geriausios plieninės 
ir nikelines medžiagos, su pui
kia augšta lentyna $35.00, pe
čius .............................  $24.50

I Naujas Sąvaitis Laikraštis i
“ATEITIS" į

■i Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.aa# žmoni- -j
% jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienai privalo ’
c- rūpintis jaunimo apšvietimu. (
f •’ATEITIS” bus bepartyviškaa jaunimo laikraitia ir bepartyviikai tav- 

naus kultūriškiems jaunimo reikalams. »
X ‘’ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimuo.
v •’ATEITIS” tilps kodaugiaueial žinių apie musų jaunime judėjimą ir 

veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių U lietu-
į. vos ir iš viso pasaulio.
S “ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė ”A-
X TEITIS” tnkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti- 
C: jos tiesų reikalavimą.
į: “ATEITIS” bue 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.60 metams ir
A 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: 82.00 

metams ir $1.25 pusei metų.
Č “ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiueml adresu:

“ATEITIS”
į 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
Č (KAS PRISIUS SAVO ANTRAS A, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- 
Ž RfiJIMUI DYKAI).

Užsisakykit tS “Kataliką”

3
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TELEGRAMOS.
Mūšiai Afrikoj.

Londonas, nigs. 14. — 
Vokiečiai ir anglai kovoja 
Afrikos kolionijose. Ryti
nėj Afrikoj vokiečiai perėjo 
į Anglijos kolioniją ir užė
mė Karangu. Iš Kisii anglai 
eina jų išvyti. Nuo Tsaie u- 
pės vokiečiai bėga anglu ve
jami.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
PERUVIJOJ.

Lima, rugs. 14. — Are- 
quipos apskrity,] ištiko že
mės drebėjimas. Miestelis 
Caravel i esąs griuvėsiuose. 
Tame miestelyj buvo 4.000 
gyventojų. Dar nežinoma 
ar daug jų žuvo.

TŪKSTANČIAI PARY
ŽIEČIŲ MELDĖSI.

■ Paryžius, rugs. 14. — 
Daugiau kaip 10.000 asme
nų vakar buvo susirinkę ant 
pleciaus prie Notre Daine 
katedros. Katedra taipgi 
buvo prigrūsta. Puošnioj, 
didžiulėj kątedroj laikė iš
kilmingą sumą kardinolas 
Amette, Paryžiaus arei vys
kupas.

Tos iškilmingos maldos 
buvo surengtos padėkoti 
Augščiausiajam, kad pasi
sekė atmušti nuo Paryžiaus 
vokiečius ir kad pasimelsti 
už kritusiuosius mūšiuose. 
Kuomet katedroj buvo gie
dama, tai minios lauke irgi 
prisijungė ‘giedojime. Daug 
moterių buvo gedulinguose 
rūbuose, nes jų vyrai, bro
liai, sūnus yra kritę mū
šiuose.

KLAUSIA, AR NENORI 
TAIKINTIES.

Washington, rugs. 14. — 
Suv. Valstijų valdžia ėmė 
teirauties, ar Vokietija ne
norėtų takinties su kariau- 
j a n č i om i s vai stybėmis.

Tuo tarpu popežius ma
no kreipties tiesiog į ka- 
riajančių valstybių valdo
vus ir kalbinti juos taikin
ti es.

1 TURKIJA PAKĖLĖ, 
t MUITUS.

Roma, rugs. 14. — Turki
ja didžiai pakėlė muitus ant 
Įgabenamų audeklu, čevery- 
kų ir svaigalų. Muitas ant 
čeverykų paliečia Ameriką.

SOSTO ĮPĖDINIS IR 
BROLIS MIRŲ.

Londonas, rugs. 14. — Iš 
Prūselio pranešama, kad 
Vokietijos sosto įpėdinis 
princas Friderikas Wilhcl- 
Mias ir jo brolis princas A- 
dalbert mirusiu nuo žaizdų 
Bruselio ligoninėj. Tasai 
pranešimas tečiau oficialiai 
nepatvirtintas.

KRUPPO FIRMA PAS
KOLINO $7.500.000.

Berlynas, rugs. 14. —Už
traukus naują paskolą, gin
klų ir šovinių Kruppo fir
ma paskolino kaizerio val
džiai $7.500.000. Ir kiti 
didžturčiai noriai skolina 
valdžiai.

POTVINIS SULAIKO JA
PONŲ VEIKIMĄ.

Japonai, kurie sumanę a- 
timti iš vokiečių uostą 
Kiao-Chou Chinijoj, tuo tar
pu turėjo susilaikyti su sa
vo karinėmis operacijomis 
del ei pot vinių, kuriuos pa
gimdęs ten nuolatinis smar
kus lietus. Tose apylinkėse 
panašaus didelio potvinio, 
sakoma, nebūta per pasta
ruosius 30 metų.

Japonijos parlamentas be 
opozicijos priėmęs valdžios 
įnešima, kuriuomi karo rei- 
kalanis pareikalauta 53.- 
000.000 yenų.

Japonijos ambasadorius 
Londone sako, kad jo val
džia nenorinti prarasti 
daug žmonių ir išleisti per
daug pinigų atimant iš vo
kiečių minėtą uostą, tatai 
imti antpuoliu ir nesirūpi
na. Valdžia nusprendžius 
palengva ten vokiečius ap
gulti ir priversti juos badu- 
mi pasiduoti. Tuo liksiu 
japonai išsodino ant saus- 
žemio savo kariuomenę ir 
vokiečius apsups kaip žie
du iš visų pusių.

Japonijos ambasadorius 
Washingtone tomis dieno
mis paprašė sekretoriaus 
Bryano sužinoti, ar teisybė, 
kad Berlyne suimta ir su
šaudyta 50 japonų po karo 
paskelbimui. Bryan pasiža
dėjo tai ištirti.

FRANCIJA ARBA MIR
TIS — PASAKĖ KAI

ZERIS. . j
New Yorkan pribuvo nau

jas Vokietijos pasiuntinys, 
nuskirtas į Meksiką. Čia 
jis laikraščių reporteriams 
štai ką pasakė. Prieš pat 
iškeliavimą jis kalbėjęs su 
kaizeriu, kuris pažymėjęs, 
jogei visai nemanąs atsiža
dėti Paryžiaus paėmimo. 
Vokiečiai paimsią ne tik 
vieną Paryžių, bet visą 
Franciją užimsią.

— Kaizeris ilgus metus 
stengėsi - gražiai sugyventi 
su Francija ir įgyti jos nuo
lankumą — pasakojo pa
siuntinys — bet tos pastan
gos neatnešė jokių vaisių. 
Dabar virto santikiai to
kie, kad kaizeris priverstas 
arba užimti visą Franciją, 
arba žūti. Vokiečių armija 
turi mušties lig paskuti
niam kraujo lašui. Turi u- 
žimti Paryžių ir visą Fran
ciją. Francijos vokiečiai 
nenori pasisavinti, bet nori 
sunaikinti franeuzų armiją 
ir panaikinti Francijoje gy
vuojantį militarizmą.

Nežinia kiek laiko užims 
paimti Paryžių, bet bukite 
tikri, kad tasai miestas tu
rės atsidurti vokiečių ran- 
kosna.

Daug kalbama apie rusų 
veikimą Prūsijoje ir apie jų 
kampaniją kas link Berly
no. Tegu rusai pirmiau uži
ma Karaliaučių, gi tik pas
kui tegu pasigirs su savo ė- 
jimu link Berlyno.

Spėjama, kad McCool u- 
kininkai apkšlakstė grybus 
nuodais. Prasidėjo tyrinė
jimai.

Nusižudymai.
Vakar rasta negyva mo

teris namuose po num. 20 
May g. Ji nusinuodijus.

Senu šautuvu persišovė 
sau galvą tūlas Jacob Te- 
hon, jubilieriniu daiktu 
krautuves savininkas, po 
num. '5104 W. Gj4and avė. Tuoj^rė. T*

Mėsininkas Adolph B. 
Bishop nusižudė savo krau
tuvėje po num. L 724 W. 
North avė. Jis persipjovė 
savo rankų arterijas. Sau- 
žudystės priežastis nežino
ma.

Pabėgo su $115.
Ankšti šį rytą vagiliai įsi- 

briovė į mėsinę po num. 
323 W. 35 gat., išlaužė spin
tą ir pavogė $515. Vagiliai 
nesuimta.

Vagystė buvo patėmyta 
tik 7:00 v., kuomet savinin
kai atėjo krautuvėm

Šv. Martyno dr-jos balius.
Vakar Mickevičiaus sa

lėj atsibuvo minėtos dr-jos 
balius. Balius gerai nusise
kė. Žmonių buvo daug. Dr- 
ja turės nemažai pelno.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN-

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

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.

I —— — vK. Razynas
2341 W. 23rd St.

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas

Yra generalis "KATALIKO” A- 
gentas 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. Kazemekas 

785 Bank St.

BENTLEYVILLE, PA.
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

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chieago, III.

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chleagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

AIRIAI SVEIKINO BEL
GŲ KARDINOLĄ.

Londonas, rugs. 14. — 
Vakar Londono airiai ir ki
ti katalikai sveikino Belgi
jos kardinolą Mercier. Kar
dinolas pasirodė ant West- 
minsterio katedros balkono 
ir laikė.trumpą kalbą. Kar
dinolas kalbėjo apie savo 
nuteriotą tėvynę ir ašaros 
jam riedėjo per skruostus.

'H. SIENKIEWICZ SU
IMTAS.

Petrogradas, rugs. 14. — 
Garsus lenkų rašytojas H. 
Sienkiewicz Galicijoje su
imtas ir nugabentas Krako- 
van. Jį suėmė austrai.

Kaip žinoma, nesenai 
Sienkiewicz buvo išleidęs į 
lenkus atsišaukimą, kad 'jie 
šiame kare laikytųsi Rusi
jos pusės.

BERLYNO GARNIZONAS 
NETEKO 42.000 ŽMONIŲ.

Iš Vokietijos provincijos 
Bavarijos sostinės Mona- 
cliiumo pranešama, kad su- 
lyg paviršutinių apskaity
mų Berlyno garnizonas 
netekęs 42.000 žmonių, ku
rie dalimis buvo užmušti ir 
dalimis sužeisti.

Tasai garnizonas buvo 
pasiųstas karo laukan tuo- 
jaus kilus karui.

SERBAI BOSNIJOJ.
Serbijos valdžia oficialiai 

skelbia, kad serbų didžiulė 
armija perėjus upe Savą 
rugs. 6 d. ir pradėjus veik
ti priešais austrus Bosni
joj. Ir ties Bielgradu serbų 
būrys perėjęs upę Savą.

Austrų visos pastangos 
pereiti upę Driną nuėjusios 
niekais. Po didelių nuosto
lių austrai turėjo pasi
traukti atgal.

Serbai turi labai tobulą 
artileriją.

Iš Chicago.
“Birutės” dr-jos vakaras.

Vakar Meldą žio salėj 
“Birutės” dr-ja buvo su
rengus pirmą lošimą šį se
zoną. Lošė dramą “Litvo- 
manai”. Atvaidinta pagirti
nai.

Labiausia pasižymėjo p- 
lė Aleknavičiūtė Jonulie- 
nės rolėj. Gerai lošė taipgi 
p-lė Leliją Žilvičiutė Ire
nos rolėj. "Pasigėretinai at
liko Žolienės rolę p-lė J. Mi
ce vičiutė. Ir kiti neblogai 
atliko savo roles. Kaip va: 
d-ras K. Draugelis pasižy
mėjo Jonulio Augustino ro
lėj, P. S. Kvictkauskas pro
kuroro rolėj.

Tarp aktų pertraukos ne
buvo ilgos.

Žmonių buvo daug. Va
karas pasibaigė šokiais.

Kunigas sumuša karbonkų 
vagis.

Šv. Dominika bažnyčios, 
ant Sedgwick ir Loucurt 
gatvių, asistentas, kunigas 
Mathew Hanley, sumušė du 
vagiliu, kuriuodu mėgino iš
plėšti pinigus iš tos bažny
čios zakristijos karbonkos. 
Buvę išanksto bažnyčioj pa
statyti detektivai. Išgirdę 
trukšmą atbėgo detektivai 
ir suėmė vagilius.

PAIEšKAU darbo į pekarnę. Esu 
labai jaunas ir sgrebnas vaikinas. 
Dirbau prie pekarnčs. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Jonas Jekauskas,
3244 S. Morgan St.. Tel. Drover 7073.

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.

Paveikslas Popežiaus Pius'o X

Ieško darbo šeimynoj.
Mergina, 30 metų am

žiaus, ieško darbo šeimynoj. 
Jos vardas Julija Kačins- 
kaitė. Yra blogame padėji
me. Norintieji ją samdyti, 
tegu kreipiasi į Immigrant 
Protctive Lygą po num. 
920 So. Michigan avė. Tel. 
Harrison 916.

Nusinuodijo grybais.
Zemorowskiu šeimyna So. 

Chicago j kasmet surengda
vo grybų pietus. Tie iškil
mingi pietus vakar nelai
mingai pasibaigė. Grybai 
buvo surinkti McCool, Ind. 
Zemorowskiene, grybų ži
novė, gerai juos peržiurėjo 
ir pagamino valgiui. Užval
gius jų, Mirė Zemorows
kiene ir Ščepankevičienė. 
Dar devyni asmenįs beser
ga. Šešios vištos ir antįs, 
kurios lesė grybų atmatų, 
taipgi nugaišo.

PARSIDUODA puikus, galiūnas ge
roje Lietuvių apgyventoje vietoje. 
Priežastis pardavimo — liga savinin
ko.

F. Rimbinas,
4600 Wentliworth Av.. Chieago, TU.

PARSIDUODA saliunas su laisnais 
prie 2401 So. Oakley Ave.

Atsišaukite.
2401 So. Oakley Av., Chieago, Ill. 
Tel. Canal 417 Gust Haline, prop.

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Renda labai 
I’igi-
2350-52 Blue Island Ave.,

Kampas Lincoln St

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 aptieką ir daryti gerą biznį, 
atsišaukite pas

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

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. ž'alinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.
I

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.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X, kurie verčia,kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu nu
kaut, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde...............................................................;.........................

Gatve................................................... ..................................................................................

Miestas............................................................ Vaisi'ja........................................

Iškirpkite šitą lapeli ir prisiųskito mums su savo užsakymu ir pinigais.

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
•yia. lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

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

Rusti cenzūra “DRAUGlį" Į Lietuvą Inleldžla 

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

DRAUGAS PŲB. CO.
1800 W. 46th St., Chieago, 111. 

Telephone Drover G114

' J

Labai Pigiai!
PARSIDUODA namai ii“ lotai 

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

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chieago.

SUSIVIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS 1886 M.

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

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

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.

A. B. Strimaitis, Čentr. Sekr.
307 W. 30th St. New York, N. Y.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAM

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, rSmų, 

tfvinakalvių daigtų ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED &T. CHICAGO, ILL

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
J Tel. Drover 7042 J

į Dr. G. Z. Vežei (Vezells) |
$ LIETUVIŠKAS DENTISTAS J
t 4712 So. Ashland Avė. t 

arti 47tos gatvės. J

* 1 ************************ 
S Te t. Canal 211S į

; Dr. A. I. J U Š K A > s 
* Lietuvis Gydytojas. * 
t 1748 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. * 
į Kampas IMsctr. J
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