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Francijos valdžia paketinus grįžti į Paryžių
Albanijoj skerdžiama krikščionįs. Meksikonai 

šaudo amerikonus.

Abi pusi skel
bia pergale.
PETROGRADAS, spalių 

7.— Dar nepaaiškėjo, kaip 
tikrai dalykai stovi Lietu
voj. Labai keista, kad Petro
grado ir Berlyno žinios grie
žtai prieštarauja. Po vaka
rykščio pagarsinimo apie 
pergalę prie Augustavo, Ru
sijos generalis štabas nieko 
daugiau nepaaiškino. Iš ki
tų šaltinių žinios skelbia, 
kad vokiečiai turėjo pasi
traukti ir laikosi dabar li
nijoj tarp Lycko ir Virba- 
liaus.

Oficialiai vokiečiai skel
bia, kad spalių 1 ir 2 dieną 
vokiečiai sumušė rusus apie 
Augustavą ir Suvalkus. Ru
sai gi oficialiai su pabrėži
mu tvirtino, kad jie Įveikę 
vokiečius prie Augustavo.

BERLYNAS, spalių 7. — Rytinėj karo arenoj ru
sai sustabdyti Suvalkų gub. Vokiečiai praneša, kad 
jiems sekėsi prie Suvalkų.

PETROGRADAS, spalių 7. — Po mūšio durtuvais 
rusai paėmė keliatą pozicijų tarp Virbaliaus ir Lycko.

Caras pabuvęs dvi dieni Lietuviškoj Brastoj išva
žiavo į Siedleca.

Przemysl bombarduojama iš trijų pusių.
!* - Rusų armija nuolatai artinasi Krakovo link.

Čia tai buvo vokiečių isi- 
veržusios armijos centras.

Rusai pripažino, kad Su
valkų miestas dar tebėra vo
kiečių rankose.

Jei žinios taip jau griež
tai prieštarauja, tai mūšiai 
gal būti dar tebeina. Ir abi 
pusi tikisi laimėti. Gal prie 
Augustavo kiek ir pasisekė 
rusams, bet vokiečiai jau
čiasi stipriai stovi ir gausią 
greit sustiprinimų, ir galė
sią atsigriebti. Taigi gal ru
sai perdaug pasigyrė apie 
savo pasisekimą.

Ligšiol oficialiai dar nie
kur neminėta apie vokiečių 
nusidavimus Žemaitijon.

Vėliausias oficialis Rusi
jos paskelbimas apie daly
kus Lietuvoj yra šitoks:

“Rusų užpuolimai tebsi- 
tęsia. Apdrutintos priešo po
zicijos ant rubežiaus yra ap
šaudomos iš musų artileri
jos. Priešas susilaukė su

stiprinimų iš Karaliaučiaus.1 
Ypač smarkus buvo susirė
mimas Bakalaževo apylin
kėse.

Traukiniai rytinėj Prūsi
joj pilni kareivių ir musų 
lakūnai nutėmijo nepertrau
kiamas armijas, keliaujant 
vakarų link. Vokiečių kolo
nos ir vokiečių kariniai 
traukiniai traukiasi nuo ru
bežiaus.”

Tas lyg nurodo, kad vo
kiečiai neketina briautis iš- 
naujo į Suvalkiją, o tik nu
sprendė ginties. Jei, kaip 
viršuj rusų lakūnų nužiūrė
ta, vokiečių armijos trau
kiama vakarų link, tai tur
būt jos gabenama i Franci- 
ją ir Belgiją.

Dalykai Aus-■ ■ s ■ trijoj.
PETROGRADAS, spalių 

7. — Kaip žinios apie da
lykus Lietuvoj yra pilnos 
prieštaravimų, taip praneši
mai apie dalykus Austrijoj 
yra labai supainioti.

Viennoj oficialiai šitaip 
skelbiama:

“Suvienytos vokiečių ir 
austrų armijos privertė 
priešus traukties nuo Opa- 
tow ir Klemontow linkui 
Vislos. Karpatų kalnuose 
rusai liko pilnai atmušti 
ties Užšoko praėjimu.”

Francijos val
džia gris sos- 

iinen.
Londonas, spalių 7. — 

Gauta čia žinia, buk šian
die ar rytoj Francijos val
džia kraustysis atgal i Pa
ryžių.

BAISUS GAISRAS.
Buenos Aires. Argentina, 

spalių 7. — Ištiko didis gais
ras. Sudegė laivyno sandė
liai; nuostolių padaryta už 
$2.000.000.

Kitas pranešimas skelbia, 
buk mūšiai tarp vengrų ir 
rusų galutinai nepasibaigė. 
Rusai likę nuo Muramoro- 
szige ir Tarozkoch atmušti. 
Vokiečių kareiviai dalyva
vę mūšiuose.

Romon atėjo iš Budapeš
to žinia, buk vengrai turėjo 
trauktis iš Marmoros, Szi- 
get miesto. Sziget yra sos
tinė Marmoros provincijos. 
Dabar rusai eina linkui Szi
get ir tame mieste vengrai 
žadą spirtis.

Dar vienas yra praneši
mas, kad rusai esą jau tik 
80 mylių nuo Budapešto ir 
su didžiausia paskuba da
roma apkasos apie miestą.

VOKIEČIŲ KANUOLĖS, KURIAS PAĖMĖ ANGLAI IR NUGABENO ANGLI- 
1 JON.

Mūšiai Frau-Ra a 
GIJOJ.

PARYŽIUS, spalių 7. — 
Oficialiai šitaip paskelbta a- 
pie dalykų stovi karo lau
ke Francijoj:

“Pamate dalykai tebėra 
neatsimainę. Ant mus kai
riojo sparno į šiaurę nuo 
Oise upės eina smarkus su
sirėmimas. Mes užėmėme 
keliatą pozicijų šiaurėj ant 
Meuse augštumų.”

Talkininkai visą 1 aiką 
stengėsi užeiti iš šono ant 
vokiečių dešiniojo sparno. 
Vokiečiai tą jautė ir taip- 
pat traukė savo spėkas va

karų link, kad tas talkinin
kams nepasisektų. Mūšio li
nija nusitęsė net iki Lille 

i miesto, kurs guli už 10 my
lių nuo Belgijos rubežiaus. 

| Čia ėmė veikti vokiečių rai- 
[teliai. Priegtam pranešama, 
kad iš Belgijos 20.000 vokie
čių kareivių traukiasi lin
kui Francijos rubežiaus. 
Taigi jei vokiečiai turi tiek 
kareivių, tai kartais jie ga
li atkartoti savo smarkų 
žengimą linkui Paryžiaus 
tais pat keliais, kaip ir pir
ma.

KARUI KILUS SUSIMA
ŽINO PIKTADARYBĖS.

Londonas, spalių 7. — 
Karui kilus vagystės Londo

ne sumažėjo 40', . Teisėjas 
R. Wallace sako, kad net 
vagis rodo patriotizmą ši
tame krizyj.

Rusai susi
jungs su 
Serbais.

Roma, spalių 7. — Pra
nešama iš Budapešto, kad 
rusai įsiveržė Vengrijon 
dviem kolonom. Viena, per
ėjus per Bukoviną palei 
Rumunijos parubežį, eina i 
pietus, kad susitikti su ser
bais.
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DIDVYRYBĖ.

Nepaprasti francuzą ku
nigą drąsumo ir pasišventi
mo pavyzdžiai dabartiniu 
karo metu Europoje pasiro
dė antru kartu vokiečiams 
bombarduojant m. Reims, 
Francijoje. Minėtam mieste, 
kaip jau apie tai pranešta 
telegramomis visam pasau
liui, vokiečiai dasileido bai
siausio vandalizmo, kas už
temdo net ją visas kitas bar
barystes ir nedorus darbus. 
Reinis’e vokiečiai nereika
lingai subombardavo ir kuo
ne visai sunaikino garsią ka
tedrą, gyvuojančią šiame 
pasaulyj suvirš 700 metą, 
kuri skaitėsi kaipo neapkai- 
nliejamas viduriniu amžių 
palikimas ir architektūra.

Garsus amerikoninis ka
ro korespondentas, Richard 
Harding Davis, viešėjęs pas 
katedros opatą, kuomet vo
kiečiai antru kartu paleido 
iš milžinišką kanuolią šo
vinius i katedrą. Didžioji ka
tedra buvo pakeista ligoni
ne del sužeistąją vokiečiu 
belaisviu, kurią ten žymus 
skaitlius gulėjo. Kuomet 
nuo vokiečiu šovinių didi 
šventybė ėmė vietomis liep
snoti ir tos liepsnos ėmė 
grasinti sužeistiesiems, opa- 
tas sušaukė laisvanorius ir, 
vadovaujant miesto Reims 
arei vyskupui, sužeistieji vo
kiečiu kareiviai tuojaus iš
nešta iš degančios katedros.

“Pagclba pribuvo pačiu 
laiku” — rašo Davis. — 
“Jau nuo stogą ėmė kristi 
nuo karščio susileidęs švi
nas, nemažiau pavojinges
nis už kulipkas, ir krito su
žeistąją tarpan, gi nuo liep
snojančią duriu, užsidegė 
šiaudai, ant kurią gulėjo 
sužeistieji, ir viduj kilo gai
sras, panašus į preriją gais
rus. Nežiūrint purkštančio 
švino ir grasinančiu sukris
ti balkiu, kunigai, neatkrei
pdami domos į pavojus savo 
gyvasčiai, išnešė iš kated
ros visus sužeistus vokie
čius, išėmus tik vieną. Tuo 
budu išgelbėta viso 60 ne- 
laisvią. Bet gangreit pasiša
lino is vieno pavojaus, tuo
jaus sutiko antrą.

ūme

juos

opa-

Nes štai to miesto gyven
tojai, pasipiktinę ir įnirtę 
matydami savo tautiečių la
vonus, kuriuos nužudė vo
kiečiu šoviniai, taippat dė
lei ją katedros sunaikinimo, 
visu buriu puolėsi link su
žeistu j ą vokiečių ir 
šaukti:

“Barbarai! Išmušti 
visus!”

Bet arcivyskupas su
tu susirinkusią minią sulai
kė ir vokiečius apgynė.

“Kol juos užmušite” — 
atsakė juodu miniai — “pir
miau turite mudu užmušti”.

Nėra tai jokią čia sugalvo
ta ir padailintą fantaziją, 
bet tikriausias faktas. Bet 
dar daugiau kaip faktas. Y- 
ra tai pergalėjimas, kadan
gi paveikslas senyvo arci- 
vyskupo, stovinčio ties sa
vo degančia katedra, ir gi
nančio savo priešininkus 
nuo intužusios savo liaudies, 
gyvuos ištisus šimtmečius 
to karo ir kataliką Bažny
čios kronikose”.

asą

KOKIUO TIKSLU TAS 
DAROMA?

“Tėvynėje” p. A. R. (ne
senai atvažiavęs iš Lietu
vos) sumanė pamokinti A- 
merikos lietuvius — “Kaip 
skaityti ir suprasti žinias 
apie karę”. Tokiuo antgal- 
viu štai kas p. A. R. pir
miausia pastebiama:

“Į laikraščių, ypač dien
raščių, žinias skaitytojai vi
suomet turėtų žiūrėti atsar
giai, bet šisai atsargumas y- 
pač reikalingas dabar — ka
rės C? Red.) metu. Karė tę
siasi dar tik pora mėnesių, 
o jau laikraščių, ypač dien
raščių, skaitytojai turėjo 
progos nekartą patirti, kiek 
buvo paduota visai neteisin
gu žinių.”

Ir kam 1 čia tokia pasta
ba “Tėvynes” skaitytojams 
reikalinga ir kokiuo tikslu 
tas daroma — tiesiog negali
ma suprasti. Kad p-nas A. 
R. toliau savo straipsnyj iš
aiškina, kaip ir kokiuo bu
du ir iš kokią šaltiniu ko
respondentai karo žinias pa
selina, tasai išaiškinimas ga
li būti ir indomus kiekvie
nam tą “slaptybių” neži
nančiam. Bet kas link “di
delio” atsargumo — tai jau 
visai ne vietoje ir skaityto
ją neteik gązdinti, nes jei 
dienraščiui ir tenka kartais 
kas nors abejotino paskelb
ti, tai visuomet pasakoma, 
kad tokia ir tokia žinia yra 
abejotina, oficialiai nepa
tvirtina. Be to, žinios pa
duodama iš įvairią šaltiniu.

į tai nebūtumėm nei do
mos atkreipę, jei ne tas, kad 
p. A. R. ir “Katalikui” 
(nors neišvardindamas) i- 
ma prikaišioti netaktingu- 
mą žinią iš karo lauko skel
bime.

Mes kitaip negalime ma
nyti, kaip tik tai, kad p-nui 
A. R. gaila ar vokiečią, ar 
rusą, arba vieną ir kitą, jei 
jis taip piktinasi vieną ir ki
tą nepasisekimais karo lau
ke.

Tai tame bene ar tik ir 
nebus tasai patariamas lie
tuviams “didis” skaitant 
žinias atsargumas.

BELGIJOS KOMISIJA.
. . 1Belgijos komisija, kuri' 

buvo atkeliavus į Suv. Val
stijas, kad oficialiai prezi

====

DAVIS. 2COHHOLLY5MARANV3LLE^RUPOLPH.5rSCHMlDT,6-ČATHER.

dentui Wilsonui perstatyti 
komiųikatus apie vokiečią 
žiaurumą, jau iškeliavo į 
Europą.

Viešėdama Amerikoje to
ji komisija elgėsi tikrai su 
stebėtinu taktingumu, į ku
rį visi amerikonai atkreipė 
savo domą. Visi tos komisi
jos nariai pasirodė tikrai 
vertais tos savo misijos. 
Nei vienam Amerikos mies
te, kuriuos jie aplankė, ne
sistengė vesti belgijinės pro
pagandos.

Tos komisijos nariai ap
reiškė, jogei jie privalą ger
bti Suv. Valstiją neutraly- 
bę, jogei nenorinti nieko to
kio pradėti, kad nepaken
kus Washington© valdžiai.

Atsisakė jie laikraščiu re
porteriams pasakoti apie 
atsitikimus Belgijoje, idant 
tuomi parodyti aiškiai, jogei 
jie čia atkeliavo ne propa
gandas skleisti, bet tik ša
lies prezidentui nusiskusti.

Taigi tokia komisija, ko
kią Belgija buvo pasiun- 
čius į Ameriką — tyli ir slė
pininga — sukėlė del Belgi
jos didesnę simpatiją, negu 
butą galėję sukelti kokie 
rėksniai patriotai ir sklei
džiamoji propaganda.

Balsai iš Lietuvos
Ištrauka iš laiško, atėju

sio iš Kauno gub., Viduk
lės parapijos:

“Pranešu jums liūdną 
žinią. Esame didžiame nu
liūdimo. Visoj Lietuvoj ki- 
la didelis sujudimas. Su vie
na diena surinko visus bi- 
letninkus. Tai buvo liepos 
19 d., o ant rytojaus ateina 
telegrama, kad turime pri
statyti vežimus. Iš Raseinių 
varo visus gyventojus lau
kan. Kas kur įmano, tas ten 
eina. Iš Viduklės išvarė gy- 

ventoj us. Miestelis liko tuš
čias.

Sekmadienį, liepos 20 d., 
Viduklės klebonas iš sakyk
los pasakė apie kilusį karą. 
Sakė, kad baisu yra vyrams, 
kad turi stoti ugnin, bet nu
rodė, kad ir likusieji irgi y- 
ra baisiame padėjime, ir rei
kia kas valanda būti pasi
rengus ant mirties. Iki šios 
valandos nieko nekenčiame, 
bet kas žino, ką netolima a- 
teitis atneš.

.Jei jau tokia Dievo valia, 
jei jau reikia statyti galvą 
po kardu, tai tegu pildosi Jo 
šventa valia.

Aš žadėjau važiuoti į Ru
siją, į Ekaterinoslavo guber
niją, ten, kur mano broliai 
gyvena. Bet pinigu iš kra- 
sos negaliu gauti, o prie sa
vęs teturiu tik keturis rub
lius.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Žarėnų 
parapijos:

“Nes diena nuo dienos, ar
ba valanda nuo valandos 
laukiame savo mirties, nes 
jau kanuolią šaudymas prie 
musą girdėtis. Tai, brangie
ji mano, gal kitas tamstą 
laiškelis jau nebeatras ma
nęs.

Šiuo kartu sakau tamstom 
su Dievu, nes tai gal būti 
paskutinis kartas ant šio 
pasaulio, o dabar stovime 
kaip ant ploniausio plauko. 
Tai tokios naujienos prie 
musą.

Daugiau šiuomi kartu ne
bežinau ką rašyti, nes šir
dis yra labai skaudi ir jaigu 
numirčiau, prašau atsiminti 
mane savo širdyse.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Airioga.- 
los miestelio:

“Neturiu vilties pasima
tyti. Jau penkta diena kaip 
kilo karas. Vaikščiojam bū
riais kaip sumišę ii- nežinom

ką daryti, nei kur eiti. Vi
sų geresnius arklius atėmė. 
Nėra nei kam, nei kuo lau
kus valyti. Reikės badumi 
numirti. Nieko negalima nu
sipirkti. Žmonės bėga, neži
nodami, kur jie bėga. El
giasi kaip subludę.

Mūšiai jau eina. Eitkūnai 
jau išpustyti. Nežinome ką 
daryti, tik šaukiame “Jėzus, 
Marija, Juozapai šventas!” 
Matome, kad neilgas mąs 
amžis.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Liepoj aus:

“Nuo liepos 18 dienos de
dasi dalykai, kurių apsakyti 
negalima. Ketvirta diena 
liejasi ašaros ir žmonės bai
mės apimti. Dabar atsargi
nius tik veža ir veža, o šiaip 
žmonės negali važiuoti. Lie- 

Įpos 19 d. vakare imta leis- 
i ti minos ir deginti uostą. Iš 
i uosto visa vyriausybė išsi
nešė palikus daug gėrybių.

Kas norėjo, tas galėjo im
ti sau šėpas, komodas, lo
vas, kėdės. Sekmadienį bu
vo ramu. Tą dieną iš uos
to buvo gabenta garlaiviai 
ir skandinta tarp vartą prie 
inėjimo į uostą. Tose vieto
se daug nuskandinta, kad 
užtvėrus nuo vokiečiu kelią. 
Po pietą buvo tyku ir nu
važiavome į karinį uostą. 
Atvažiavę žiūrim, kad di
dysis tiltas į šipulius sudau
žytas. Norintieji galėjo lai
veliu persikelti per kanalą. 
Persikėlėm ir mes. Šitoj a- 
pygardoj žmonės benaikiną 
savo gėrybes, bedaužą lan
gus. Kas kokiu norėjo daik
tų •pasiimti, tas taip galėjo 
daryti. Matėme, kaip buvo 
uždegtos dirbtuvės, sliesar- 
nės. Paskui liepsnose pasi
rodė visas dokas. Galop im
ta žmonės varyti į miestą, 
nes sakę, kad leisią minas. 
Kaip parėjome namo, tai 
tuoj išgirdome smarką poš- 
kėjiiiią, kad net namai dre-

bėjo. Dar manėme, kad mi
nomis dokus drasko. O iš
tikto, tai iš Vokietijos karo 
laivą lėkė bombos i karinį 
uostą. Namai drebėjo ir 
žmonės baimės apimti neži
nojo kas daryti, kur bėgti. 
Vokiečiai šaudė dvi valandi. 
Taip paspirginę nuplaukė 
sau. Kariuomenės, kaip vi
sada, Liepojoj nedaug. Di
džiausia armija yra kaime. 
Palanga jau vokiečiu ran
kose”.

Mušis prie Chalons 
senovėj.

Dabartiniame kare vokie
čiai įsibriovę į Franci ją, bu
vo atsidanginę iki į Chalons 
ii- nuo čia turėjo traukties 
atgal. Nuo tos pat vietos iš 
Francijos turėjo traukties 
hunai, vengrą prabočiai, ku
rie 451 m., po vadovyste A- 
tillos, buvo atsidanginę į 
Franci ją.

Atilla buvo nuožmus ir 
gabus karvedys. Jis buvo 
vadinamas Dievo rykšte. Jis 
sakė, kad kur jis mynė, ten 
žolė neaugo.

.Atilla jau buvo nuteriojęs 
didesnę Europos pusę ir mi
nėtais 451 metais perėjo su 
savo gaujomis per Reiną ir 
įsiveržė į dabartinę Franci
ai-

Atilla ir hunai buvo stab
meldžiai. Todėl ją įsigalėji
mas buvo pavojumi visai 
krikščionybei.

Tais laikais dar nebuvo 
francuzą tautos; Franci ja 
vadindavosi Galija ir ją val
dė romėnai. Pietinėj Gali joj 
gyveno vizigotai ir jie turė
jo karaliumi Teodoriką.

Kuomet hunai grasė už
pulti Galiją, tai romėnai pa
darė sutartį ir susivienijo 
su vizigotais, kad atmušti 
hunus. Taigi sujungta armi
ja turėjo suturėti hunus.

Romėną armija buvo po 
vadovyste Aetiaus, o vizigo- 
tams vadovavo ją karalius 
Teodorikas.

Laukuose aplink Chalons 
talkininkai susitiko su hu
nais. Atilla buvo savo armi
jos viduryj.

Mušyj išviso dalyvavo ar
ti 200.000 kariauninku.

Atilla pats su savo geriau
siais kariauninkais drožė į 
dešinįjį talkininku sparną, 
kur buvo Aetius. Aetiaus ar
mija buvo įkalnyj. Barbarai 
po kelis kartus darė antpuo
lius ir vis buvo atmušti. Ae
tiaus kareiviai buvo už ge
ru drutviečią, o barbarams 
reikėjo per griovius ir nely
gumas lipti įkalniu, kad pa
siekti drutviotes. Romėnai 
laikėsi už drutviečią ir A- 
tilla neįstengė ją nusivilio
ti į lygumą.

Skaitytojų Domai!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašomo gerbiamųjų 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laišką,^.užrašyti žemiau nurodytoje temoje, išpildyti; kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šių kortelytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresų, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardų geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltos 
rodyklėm
Senas adresas:
V ardas pavardė ....

No....................... gatvė

Valstija ....................... .
Naujas adresas:
Vardas pavardė ....

No....................... gatvė

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

Tik taip užrašytų adresą prisiuutus. galite tikėtięs, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

Nelaime katinams

Mokykla Angliškos Kalbos.

miestas

miestas

Tuo tarpu Teodorikas di
džiu smarkumu trenkė į A- 
tillos armijos dešinįjį spar
ną. Hunai neatsilaikė ir ė- 
mė bėgti. Vizigotai ėmė vy
ti. Teodorikas buvo prieša
kyj savo kareiviu. Netikėtai 
pateko jin vilyčia ir jis kri
to nuo savo žirgo. Kiti jo 
raiteliai nesulaikė arklių ir 
karalius buvo į šmotelius 
suspardytas.

Vizigotai nenusiminė ne
tekę karaliaus. Jie dar su 
didesniu uolumu trenkė į 
priešą, kad atkeršyti už ka
raliaus mirtį. Vizigotai su
laužė Atillos dešinįjį spar
ną ir paskui pasuko ir dro
žė į Atillos armijos vidurį iš 
šono. Atilla tuomet buvo 
priverstas traukties ir, vie
nok jam pasisekė tvarkoj 
pasitraukti į savo stovyklą, 
kuri buvo gerai apdrutinta.

Tas mušis tęsėsi ištisią 
dieną. Del nuovargio talki- 
biinkai neužpuolė huną ją 
stovykloj.

Atilla parokavo, kad jo 
įsiveržimas Galijon nepasi
sekė. Spėjo, kad talkininkai 
nesivėjys užpulti jo stovyk
las ir užduos jam mirtiną 
smūgį. Tuomet jis pasiryžo 
nepasiduoti gyvu. Liepė sa
vo kareiviams pagaminti di
delį laužą iš medinių balną 
ir aptaukuoti jį.

Tuomet jis su savo pačio
mis užlipo ant laužo ir pri
sakė, kad kaip tik talkinin
kai įsiverž į stovyklą, kad 
tuoj padegtą laužą. Bet iš
vydęs, kad talkininkai ne
užpuola, nulipo nuo laužo ir 
leidosi su savo gaujomis at
gal į dabartinę Vengriją ir 
jos lygumose apsibuvo

Valstijoj Kansas hygienos 
skyrius išleido parėdymą, 
kuriuomi įsakoma katiną 
(kačių) savininkams tuos 
žvėrelius tankiai kirpti, ka
dangi kačių plaukai yra tik- 
rasai įvairiu užkrečiamąją 
ligą perą lizdas.

Panašus parėdymas reiš
kia, kad kačią veisimos! pri
dera kieku galint naikinti. 
Hygienos skyrius visupir- 
mu persergsti gimdytojus, 
idant jie neleistą savo vai
kams glamonėties su katė
mis, nes jos pilnos įvairią 
bakteriją ir labai lengvai 
vaikus užkrečia bjauriausio
mis ligomis.

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės k liaso*. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, i.iokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Chicago, III.
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Iš atsiminimų.

anuo- 
labai

Arti-

I.
Lygiai prieš dešimtį me

tų gyvenau Taujėnų mies
telyje, Kauno gub. Lankiau 
tuomet pradedamąją liau
dies mokyklą. Buvau antro
jo skyriaus mokinys. Ėjau 
penkioliktus amžiaus me
tus.

Kambarį turėjau pas vie
ną seną kalvį. Vieta man 
pas jį buvo gana patinka
ma. Senis su sunuin visą 
laiką nuo ankstaus ryto lig 
vėlaus vakaro kalvėje tauk
šėdavo, o duktė — ir toji, 
apsitriusus, vėl kur eidavo 
miestelin prie užsiėmimo.

Visi tris susirinkdavo tik 
pietų ir vakare.

Kaip matote, klinčių pa
mokų rengimui neturėjau. 
Gi tą šventą ramybę 
met, kaip ir dabar, 
mėgau.

Žiema jau baigėsi,
nosi linksmas pavasaris.

Rusai tuomet kariavo su 
japonais. Žmonių akis tik 
ir buvo tada nukreiptos į 
aną tolimąją Rytų šalį, kur 
kulkos bezvįmbdamos po o- 
rą skraidė. Ir buvo gi tos 
žinios musų žmonelių gau
domos: kaip mūsiškiui eina
si, kaip tolimas karo galas, 
ar greit išėjusieji pagrįš...

Senis kalvis, pas kurį gy
venau, nors nemokėjo skai
tyti, bet laikraštį prenume
ravo. Gaudavo iš Varšavos 
kas savaitė “Gazetą Švią- 
teczną”. Tas laikraštis bu
vo (ir dabar dar tebeina) 
suprantamas prastuoliams 
paskaityti, gražus pažiūrė
ti, nes vaizdinamas būdavo 
paveikslais bei piešiniais iš 
karės lauko ir kitokiais pa
veikslais būdavo puošia
mas. Seniui “Gazieta” labai 
patikdavo, jos paveikslėlius 
žiūrėdavo, ją kaip kokį tur
tą dabodavo.

Vakarais pas senį ateida
vo iš kunigaikščio Radvi
los dvaro kitas kalvis, jau
nas, senio draugas, kuris 
visuomet dar atsinešdavo 
kokių tenai “dziennikų” ir 
garsiai tuos laikraščius 
skaitydavo, pirmiausia tai 
žinias iš karo lauko. Visi 
kiti, kiek jų ten būdavo (- 
teidavo dar kai-kas iš mies
telio kaimynų), ausis pas
tatę klausydavo. Skaityda
vo lenkiškai, taip kaip “ga- 
zietose” parašyta, o šneku
čiuodavo ir “politikuoda
vo” lietuviškai, nes visi bu
vo lietuviai, tik miestelyje 
ir prie dvaro begyvendami, 
pramokę buvo “poniškos” 
kalbos, prenumeravo len
kiškų laikraščių ir nors gy
veno Lietuvoje, dvasia krei
pėsi prie lenkų “ojcziznos”.

Klausydavau skaitymų 
ir aš ištoliau būdamas. Kai- 
kada turėdavau “garbės” 
net ir “Sviątecznon” savo 
nosele inbesti. Nors penk- 
tą-dešimtą girdimų žodžių

tesuprazdavau, vienok vis
ką žinodavau, nes musų 
“politikoriai”, ką perskai
tydavo, viską paskum sa- 
viap ‘ ‘perkramtydavo’’,kar
tais gal kai-ką ir dailiau 
nuriedami.

Ir pradėjau galvoti: — 
Geras tai yra daiktas tos 
gazietos. Už mažus pinigus 
kiek jos gera atneša. Papa
sakoja ne tik apie baisiąją 
karę, kuri tuomet buvo To
limuose Rytuose, bet ir iš 
kitų šalių atneša įvairiau
siu žinių, kartais ir labai 
indomių. Be to, tenai būda
vo ir šiaip naudingų ir in
domių pasiskaitymų. Ypa
tingai man patikdavo pa
veiksluota “Sviąteczna”.

Ir atsirado manyje min
tis : — Kai tik pabaigsiu 
“klesą”, turėsiu pinigų, tuo
jau ir aš tokią “gazieta” iš
sirašysiu. Bet kaipgi bus, 
kad aš lenkiškai nesupran
tu, o mano tėveliai ir kai
mynai — net to tiek?...

Pavasaris ėjo vis tolyn. 
Dienos matomai ilgėjo, nak
tis trumpėjo. Saulutė malo
niai žemelę šildė, sniegai 
tirpo, upeliai galvotrūk
čiais kažin-kur skubėjo... 
Trumpai tariant, gamtužė 
rengėsi pasitikti linksmą 
pavasarėlį, nepaprastą Lie
tuvos tėvynės pavasarį.

Vieną vakarą — o tai 
buvo prieš pačius “Blovies- 
čius” — kaip ir paprastai 
beveik kiekvieną vakarą, 
sėdėjo pas musų kąlvį jau
nas jo amato bendras ir 
skaitė laikraštį (tuomet va
dinau vis gazietomis), o se
nis, galvą ant stalo ųžkoręs, 
pipkę rūkydamas klausė.

Kas viešesnio būdavo — 
garsiai šnekėdavo, o kas, 
jų nuomone paslaptingesnio 
— tai jau sau vieni pusbal
siai arba net ir pakuštomis 
pasipasakodavo — turbūt, 
manęs “chamiukščio” dro- 
vėdavosi...

Kalbamąjį vakarą jų “se
kretai” ypač nepaprastai 
mano ausį palietė. Sėdžiu 
sau vienas kitame kamba
ryje patamsiai ir klausaus 
kalvių “politikos” (papras
tai gi būdavau netoli “poli
tikuojančiųjų”). Tiktai gir
džiu pusbalsiu sako jauna
sai į senąjį kalvį:

— Tu žinai, ką 
šiandien girdėjau!

— Žinoma,.. ale apie tai 
ša-a kol-kas! — pabaigė 
grūmojančiai Jaunasai se
nio bendras.

Mane tai lųbai užintere- 
savo. Savo Jaunu menku 
proteliu ėmiau galvoti.

— Eis lietuviškos “ga- 
zietos”, ir nieks jų” nebe- 
peršliedavos”? Tai bus ge
rą! Kai pareisiu namop 
(gyvenamąsai kaimas nuo 
mokyklos buvo už 10—12 
verstų, tai tuojau apie tat 
papasakosiu tėvams. Jie to 
nežino, kad bus lietuviškų 
“gazietų”. Gal duos pini
gų... O kiek aš jiems tada 
galėsiu priskaityti visokių 
naujienių! Nereikės nė len
kiškai mokytis...

Tik vieno daikto negalė
jau permanyti. “Politiko- 
riai” apie busimo lietuviš
ko “driuko” liuosybę kalbė
jo taip dar paslaptingai, 
tarytum butų koks baisus 
daiktas tasai “driukas”. 
Mokykloje draudžiama lie
tuviškai šnekėti, nors nėra 
tenai nė vieno ruso vaiko; 
ne vienas net paklupėti ir 
“bezobeda” lieką už tai, kad 
lietuviškai permainose tarp 
savęs šnekučiuojasi; o aš 
tai net pagirti nuo mokyto
jo gaudavau už tai, kad vi
suomet su draugais “rus
kai” šnekėdavau; malda 
prieš ir po pamokų būdavo 
kalbama lotyniškai, 
kizmo ir poterių 
taipogi “ruskai”. 
sau namus — ir 
damas turėdavau
liausiai “Kristaus Kančios 
Apmąstymus” ir kitas pa
našias kningeles. Tik maldų 
knygos aikštėje gulėdavo. 
Kodėl taip dėjosi — man 
tai buvo ne galvoj, nežino
ma. Tėtė sako slėpk — sle
pi, galima — gerki, negali
ma — nereikia!... Viena 
mintis manyje tebuvo (tik 
vėliau kitos gimė) : Kai 
“išeisiu klesą”, mokėsiu 
“ruskai” skaitvti-rašyti, ta- 
da jau kitoks bus gyveni
mas — bet koks ir pats ne
žinojau.. .

Tiek tai aš tada “žino
jau” apie Lietuvą, apie jos 
vargą, apie besiartinantį 
jos atgimimo pavasarį; ne
daugiau už mane žinojo ir 
mano tėveliai, ir kaimynai, 
ir beveik visa apylinkė, kur 
augau; nes tai buvo kam
pelis pilkas gyvenimu, ra
mus visu-kuo, taip kad kal
bamoje vietoje švito Lietu
vos pavasaris kasmet pasi- 
kartojamu pavasariu.

kate- 
mokėmės 
Primenu 

ten bebu- 
slėpti gi-

gėje kaip dėjosi, kaip mu
sų krašte gyvenimo veidas 
keitėsi — pasakyti negaliu. 
Musų kampelyje, kur aš au
gau ir gyvenau, tuomet vis
kas buvo ramu, pilka ir 
prasta.

Tik augštumas, t. y. švie
suomenė gėrėjosi prašvin- 
tančiu nepaprastu pavasa
rėliu — musų tautos atgi
mimo pavasariu, o ne žemu
mos — tamsuoliai; jie to 
visa dar nejautė; augštu
mas, t. y. tėvynės vadai ir 
kėlėjai laužė sau galvas, 
kad čia pasekmingiau išė
jus į apleistąjį lauką dar
buotis, o po žemumas bu
vo dar tylu, sykiu ir tvan
ku, gaižu, nešvarių vabz
džių pilna...

Rugsėjo mėnesio pabaigo
je 1914 metų aš Jau buvau 
Deltuvoje ir ministerijos 
dviklesėj mokykloj tęsiau 
pradėtąjį mokslą.

Čia tai būdamas ir išvy
dau pirmutinį lietuvių lai
kraštį, Lietuvoje spauzdin- 
tą. Buvo tai “Vilniaus Ži
nių” dienraštis, kurį leido 
inžinierius Petras Vileišis 
(dienraštį prenumeravo mo
kyklos sargo Zeluio sūnūs, 
kur tą laikraštį ir matyda
vau ir -bent-kiek paskaity
davau). Vėliau pamačiau ir 
gražųjį iš Peterburgo ei
nantį savaitinį “Lietuvių 
Laikraštį”.

(Bus toliau.).

dvare

— Busianti pozvani- 
ja ir ant lietuviško driuko. 
Tada eisiančios ir lietuviš
kos gazietos, kurių niekas 
nebešliedavos...

— Ar gi? — nustebusiai 
paklausė senis.

— Praudzyva žinia yra,
— atsakė jaunasai tikri
nančiai: — Jau ir inateri- 
jolai gatavojami visam-kam.

— Tai ką! — sako senis:
— Tai socialistų vimis- 
las, revoliucionierių dar
bas. Žinau — ar tai bus da 
lodąs...

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

ROCKFORD, ILL.
Kaip kitų, taip ir šio mie

stelio lietuviai kruta-dirba, 
ką gali ir moka.

Nuo pereitų metų čia su
sitvėrė draugijų “Taryba”, 
kuri musų draugijas sten
giasi palaikyti sutikime. Ta 
pati “Taryba” norėjo pa
daryti, kad visos vietos dr- 
Jos susilygintų rengime va
karų. Mat, kaikurios tiek 
rengia, kad kitoms nei ne
tenka šeštadienių vakarų, o 
du vakaru vienu kartu da
ryti yra nepatogu. Šis su
manymas tautininkų priim
tas, bet socialistai šį suma
nymą atmetė. Reiškia, kad 
vietos socialistai 
žįsta 
Taipgi
pavasario sumanė 
lauti lietuviams 
mokyklą. Dabar tas darbas 
varomas sparčiai.

Šį rudenį turėjome jau ir 
vieną lošimą. “Kanklių” 
dr-ja statė scenoj “Ameriką 
Pirtyje”. Lošimas išėjo ne
kaip... Geistina, kad kank- 
liečiai labiau pasilavintų. 
Tikimės, kad ir daugiau su
silauksime vaidinimų. Gir
dėjau, nekurios draugijos 
rengia vaidinti Jonilos vei
kalą “Jono Vaikai”. Tai vis 
prakilnus ii: remtini suma
nymai.

Ne nuo senai pas mus at
sirado kuopti — “Jurgių”, 
kurių augščiausias idealas 
— tai statinukė ir buteliu
kas. Niekur turbūt netrūk
sta “Jurgių”, bet tokių ide
ališkų kaip pas mus, turi 
būti nesama kitur. Musų 
“Jurgiai” sumanė visas dr- 
Jas sukasti į žemę su visais 
jų vakarais, sakydami: 
“Kas iš Jūsų lošimų, iš Jū
sų muzikos! Vieni niekai! 
Ot, pas mus, tai kas kita.” 
Užtai Jie pradėjo rengti pa
silinksminimo vakarus, ne
atsižvelgdami, ar kuri dr- 
Ja turi parengusi vakarę, ar 
ne. Bet stebėtiniausia, kad 
tokie vyrai, kurie norėtų 
lietuviams vadovauti, ne tik 
kad nėra priešingi tokiems 
biznieriams, bet dar su no
ru atsiduoda jų partijai. Da
bar Jau baisu pasirodyti vie
nam nakties laike, nes su 
plytgaliais apsiginklavę val
kiojasi patamsiais ir kaiku- 
riems Jau pataikė su plyta. 
Dori ir protingi žmonės ša
linas nuo jų, dr-jos, tai 
ne Juokais užvedė kovę 
prieš tokius “idealistus”.

Vietos miestelis yra iš 
lauko žiūrint “sausas”, bet 
Jaigu pažiūri i vidų, tai 
“šlapumų” net yra ir per
daug. Pardavinėjimu “šla
pumų” užsiima ir lietuviai, 
kitas Jau du sykiu buvo 
baustas, o ir dabar Jau ne
toli baudos...

P-nas Gabrys, važiuoda
mas iš Chicagos, užvažiavo 
pas mus. Iš tos priežasties 
vietos veikėjai turėjo pasi
kalbėjimų vietinėje kleboni
joje.

T. M. D. 117 kuopa buvo 
labai nusilpnėjus, bet kuo
met gavo Jonilos raštus, 
gyvumas vėl pradėjo apsi
reikšti. Spalių 3 d. turėjo 
šokių vakarėli, o toliaus ža
da surengti ką geresnio.

Vietos lietuviai buvo pa
siuntę 2 atstovus į Chicagos 
seimų ir į New Yorkų.

S.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALES AGEN

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

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaiti* 

901 W. 33rd St. 
V. Daukša, 

4513 So. Wood St. 
M. M. Dudas 

3815 So. Kedzio Ave. 
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halsted St.
J. J. Pelekas 

1802 W. 46th St.
K. Ražynas 

2341 W. 23rd St. 
M. J. Tananeviez 
670 W. 18th St.

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.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St. 

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika 

320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 8. Main St.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL. 
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.
SAINT CHARLES, ILL.

M. Tarabilda, 
Box 16 

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.
A. Kurelaitis 

604 W. Lombard Si.

Lith National Library
112 N. Greone St. /

Kaž. Zalinas 
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.

NORWOOD, MASS. 
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St. 
HAVERHILL, MASS.

C. J. Kazlow 
80 River St.

vienybės
“Taryba

nepnpa- 
principu.
nuo šio 
išreika- 

vakarinę

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DBAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirą. 
840 W. 33rd 8t.

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-Pirn* 

834 W. 33rd St 
Bruno J. Jakaitis, Prot. Bait. 

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Raft. , 

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskae, lid* 

840 W. 33rd PL

VYRIAUSYBE GVARDIJOS
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN 9P 
LAKE

Jonas Klimas, Pirm. 
1853 W. 45th St 

Franciškus Petraitis, Vice-Plrn* A 
1330 — 49th Ct. Cicero, HL 

Juozapas Lignugaris, Prot Baft.
4558 S. Paulina St 

Jonas Kantauskis, Fin. Seta.
4304 S. Wood St.

Vin. Jasulaitis, Kasieriua, 
4559 S. Hermitage Av* 

Kastantinas TrakSelis, Gvardijos Gen.
4520 So. Hermitage Ave. 

Liudvikas Bonevičia, Gvard. Mari.
1849 W. 45th St

VYRIAŪSYBfi SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ 

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

J. P. Ewaldas, sekretorius,
3339 Emerald avė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JŲ 
ADMINITRACUU PRIE *▼. 

JURGIO PARAFUOS.
B. M. Butkuj, Presides* 

840 — W. 33rd St 
W. Eringis Vice-Pro*

819 — 33rd St
J. P. Ewaldag, Sekretorių 

3339 Emerald avė.
Juo* Ridikas, Kaeierin* 

3251 Lime St.
Aut. Kasparas, Gen. Marialka, 

>410 Auburn Avw.

ADMINISTRACIJA DR-STB8 >V. 
MATEUSO APAŠTALO 

Ben. Butkus. Pirm. 
840 W. — 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
8t. Stoneviče, Vice-Pro* 

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Rait. Prot, 

3245 S. Morgan St. 
Antanas Kncparavicz Rašt Fl*. 

841? Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

II.
Laikas vietoje nestovėjo. 

Gyvenimas mainėsi.
Taujėnuose “klesos neišė

jau’’. Aplinkybės taip susi
derino, kad pradedamojo 
mokslo baigtų atsidūriau 
kiton vieton — Deltuvon. 
Buvo iš ten bent-kiek ar
čiau namon, geresnis kelias.

Kas tada Lietuvos padan

DETROIT, MICH.
Spalių 4 d. vietos laisva

maniai buvo parengę prog
ramų. Buvo prakalba ir 
šiaip visokių balabaikų, kur 
buvo paniekinama, pajuo
kiama tikyba ir Bažnyčia. 
Iš pradžios programo kaiku- 
rie doresnieji vyrai ir mo
teris, pamatę, kad niekama- 
niai nieko gero nesurengė, 
išėjo laukan. Niekus zauni
jo išėjęs iš mados, nusidėvė
jęs Antonov. Z.

FOREST CITY, PA.
Šin miestan atvyko kun. 

A. Janušas, kurs pirmiau 
turėjo užėmęs vieta Miners 
Mills, Pa. Kun. A. Janušas 
persikėlė tik šiomis dieno
mis. Todėl turintieji su Juo 
reikalus tegu kreipiasi ne į 
Miners Mills, bet šin mies
tan.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TSS. 

ŠV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pinu, 

3245 S. Morgan St., 
Juoz. Mickeliunas, Vice-pro*

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Raiti*. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekrn 

1625 W. 20th St 
Mart. Kadzievskis, Kas.

2118 W. 20th St., 
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis,

2118 W. 20th St.

STANISLOVO V. ir K. 
Juoz. Klimas, pirm.

4527 So. Marshfield At.
K. Stanišauckas, vice-pin*.

4525 S. Paulina St.
Fr. itauba, prot. raft, 
6064 Lafayette Ave., 

J. Kantauckas, Fin. raft.
4304 S. Wood St.

J. Brazauskis, Iždininkas, 
4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižetojas organo 
3261 So. Halsted St.

ADMINISTRACIJA DĖSTĖS 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskaa, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulie, Vico-pirm.
4525 S. Paulina 8t. r
J. Poleka* Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedie,
4524 S. Wood St

BL Anučiauskis, Iždininkei, 
8447-49 W. 45th PL

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

"Keistute” Paskolijimo ir Bud** 
vojimo Dr-stS (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas 8-tą vėl. 
vakare Woodman svtainėje 3851 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletu akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6i4 metų it 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriau*!* 
būdas del aučedijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausi* U 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulk* yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų i*- 
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone.
Ben. Butkus, Prezidntsa 

840 W. 33rd 8t.
Telephone Drover 3241

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av.,

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716
Juoz. Ridikas, Kasieriiu, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TfiMYKIT LIETUVIAI!

"Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožn* 
akcija užsibaigia už 6% metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui ir Ida* 
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijų. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo morgičiaus _ (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidnias, 

710 W. 18th St
J. P. Ewaldas, Sekretoriai, 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 —- Yards 2716 

M. J. Tananevicze, Kasioriua.
670 W. 18th St

Užsisakykite

Amerikos Lietuvių Dienrašti
Ilf ATAI SBf 1M

r\lENRAšTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI- 
JLr KAS” kasdiena spauzdina naujausias ir svarbiausias žinias iš viso pasaulio, kasdien plačiai rašo apie 
karo bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų rašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 

, Lietuviu dienraštį ^KATALIKĄ.
Dienraštis “KATALIKAS” lėšuoja Su v. Valstijose ir Kanadoj, metams $5.00, pusei metų $3.00, trims mė

nesiams. $1.75. Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00, pusei metų $4.00. Prenumeratą siųsti adresu:

AFRIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS “KATALIKAS”
3249 South Morgan Street, . - ~ Chicago, Illinois.
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TELEGRAMOS Jau atsidarė Beethoveno

ŠEŠI

POCIENĖ A. ALEKSANDRAVIČIUSPOCIUS

O. Pociene ir C. M,
Mixer.

las: suteikti mokiniams

C. M. WLXER

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONASAlbanai sker CIRCULA

džia krikščionis

sasssKssaEs
TeL Yards 5946

1161

"narto

Daugiau karei
vių iš Kanados

1163
1164

1165

1166

1167
1168
1169

1247

1248

1249
1250

MIESTELĖNAI SUSIRĖ 
MĖ SU STUDENTAIS.
Madison, Wis., spaliu 7. -

vie
ku?

POPEŽIAUS PAGELBI 
NINKAS APSIRGO.

Roma, spaliu 7.
dinolas Ferrata labai apsir
gęs. Buvo manyta daryti o- 
peraciję, bet del jo senat
vės nebus daryta. Kardino
las Ferrata yra popežiaus 
sekretorius.

NAUJAS BUSTAS.
Šį penktadienį bus padė

tas kertinis akmuo po nau
jai statomu bustu prie Illi
nois universiteto. Tame bu
ste busianti intaisyta che
minė laboratorija. Bustas 
busiąs 231 pėdą ilgas ir 202 
p. platus. Atsieisiąs $250.- 
000.

Kur bakūžė samanoti. 
Velnias ne Boba. 
Batų člštytojas.
Butų Darželis.
Giesme į Panely Švenčiau
sia.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungary čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraite. .. 
P'aukč žąselė per Nemunėli.

skyrius ves sekantieji 
mokytojai: A. Pocius, 
A. Aleksandravičius,

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

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

Vokiečių ka 
nuoles.

uždėti $1.50, o 
komisija Uždėjo $1.7 
kitu svaigalu uždėta po 
nuo galiono.

Peter J. Jonaitis, 
3452 S. Halsted St., Chicago, Ill.

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lake.

uberna- 
pranešė miesto ma- 

kad laukiama abelno 
bombardavimo, 

iš gyventoju nori, tai 
kraustosi iš miesto.
kadangi pranešama, 

iš Belgijos pasiusta 
Franci jon, 

kad vok i (>ėia i 
bom-

Ottawa, spalių 7. — Ka
nados valdžia pasiryžo dar 
sumobilizuoti 22.000 karei
vių ir pasiųsti karo laukan 
į Frauciją. Nesenai buvo iš
siųsta iš Kanados 33.000 
kareivių ir 7.000 arklių. Tai
gi kanadiečių karo lauke 
bus 35.000 kareiviu.

Town of 
visais Amerikos 
“KATALIKO” 

namus dienraštį, 
spaudos darbus,

Londonas, spalių 
Antwerpo karinis g 
torius 
j orui, 
Antwerpo 
Kas 
tegu 
Bet 

kad 
20.000 vokiečių 
tai tikimasi 
bent šiuo tarpu atidi 
bardavima.

* Tek Drover T042 ?

i Dr. G. Z. Vežei (Važelis) I 
| LIETUVIŠKAS DENTISTAS t 

-š- 4712 So. Ashland A ve. | 
Į arti 47to« gatvė*. J
❖-M-K-+<••{< -I- •F4”W-+4"}"2-

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St, 
Chicago, Ill.

M. J. Mankowski,
Geros gyduolės tai sveikata kiekvib- 

name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manes.

Musų gyduoles geriausia sutaisytos 
ir gydytojų receptai yra išpildomi 
kuoteisingiausia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie prisėjus 
visuomet pasirengę kuogeriausia pa
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoją., kokį Jus patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolių, vi
sokias geriausias kvepiančias perfu- 
mas. Didžiausiame pasirinkime viso
kių aptiekoje parduodamų dalykų. Mel
džiame kreiptis pas mus augščiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam lietuviškai

aminei 
no vagiliaus

SVAIGALAI PABRANGS.
Washington, D. C., spalių 

7. — Senato demokratų ko
misija svarstė klausimą 
apie specialių mokesčių bi- 
lių. Bilius buvo perleistas 
žemesniame rūme, kad rei
kia padidinti taksas ant au
tomobilių, gazolino, tabo
kos, ir svaigalų. Senato de
mokratų komisija nutarė 
nekelti taksų ant automobi
lių ir gazolino, o užtat la
biau pakelti taksas ant svai
galų. Žemesniame rūme bu
vo nutarta ant alaus stati
nės uždėti $1.50, o senato

Ant 
5 c. DIFTERITAS OAK 

PARKE.
Oak Parke visos mokyk 

los liko uždarytos. Ten ap
sireiškė difteritas. Nors lig- 
šiol tik du tebuvo apsirgi- 
mu, bet del atsargumo mok
slas mokyklose pertraukta

KARČIAMNINKAMS SVARBA.
Jei nori gerą bizni turėti, tai var

tok Tosetti Brewres alų. Yra geriau 
sias ir visada busi užganėdintas. De 
lei patarimų ir informacijų kreipki 
ties prie agento.

jis pasisako, kad kol jis 
nepriklausęs į kišeninių 
vagilių trustą, jam vienas 
a reštavima s a tsie ida ves
$180. Dabar t rustas jam 
tuos pinigus sutaupius. Gi 
pirmiau jis tais pinigais tu
rėdavęs užmokėti profesio
nalini parankininkui (bond- 
smanui), advokatui, detek- 
tivui, vyresniam pol kiau
tui ir kitiems individuams, 
turintiems ryšius su poli
cija ir teismais. Gi dabar 
visakuom, esą, rūpinasi 
trustas.

Tai 
liciją 
čia i!

Londonas, spalių 7. — A- 
tėuuose gauta žinia, buk 
K<mstantinopolin atgabenta 
keturios milžiniškos kanuo- 
lės iš Vokietijos. Kartu at
gabenta daug amunicijos ir 
medžiagos, reikalingos ka
rui.

PATIKO FRAKCIJAI.
Paryžius, spalių 7. — 

Francuzų laikraščiai Gau- 
lois ir Libre Parol džiaugia
si, kad Suv. Valstijose buA 
vo paskirtas sekmadienis 
del maldos už taiką. Gau
kis sako, jog prez. Wilson 
nebijo, kad Amerikos res
publika atsiklauptų prieš 
Augščiausiąjį.

PAŠOVĖ DU SUV. VAL
STIJŲ KAREIVIU.

Naco, spalių 7. — Prie 
pat Suv. Valstijų parubežio 
Meksike eina mūšiai tarp 
Carranzos, gen. Hill ir tarp 
Sonoros gub. Maytorenos. 
Arti už apkasų radosi Ame
rikos kareiviai.

Vienas kareivis čia buvo 
sužeistas jau sekmadienį, o 
antras vakar. Sako, kad 
kaip tik Amerikos karei
viai pasikelia iš apkasų, tai 
į juos ir šaujama.

Iš Amerikos Villa gavo 
10.000 .šautuvu.

Universiteto studentai per 
klaidą įmetė miestietį vai
kinuką į ežerą. Mat, pagal 
paprotį, ant naujai įstojusių 
studentų pajuokaujama, 
kartais visai grubiai. Minė
tas vaikinukas,' priimtas už 
naujai įstojusį studentą, 
buvo ežeran įmestas. Kuo
met ta žinia pasklydo po 
miestą, tai 300 miestiečių 
atėjo 'prie universiteto, o 
studentai juosius pasitiko 
su vėzdais ir pagaliais. 
Gaisrininkai vandenį švirk
štė į minią. Šimtai langų 
buvo išpiškinta. Susirėmi
mas tesėsi dvi valandi.

Yra tai vienatine L. Muzikos Įstaiga Chicagoje, kame mokinama 
įvairios muzikos šakos būtent: ant piano skambinti, ant smuikos ir 
ir vargonų groti, giedojimo išguldoma teorija, harmonija, kontrapunk
tas, muzikos historija, orchestracija ir kompozicija. Įvairius muzikos 

Šioji mokykla rengs ne 
tik virtuozus-dailininkus, bet 
ir pedagogus-mokytojus.

Yra pageidaujama, idant 
muziką mylintis jaunimas kuo- 
daugiausiai spiestųsi į šią mo
kyklą.

Mokslą einantieji, bernaičiai 
ir mergaites, bus priimami pagal 
nužemintas prekes.

Konservatorija, 
atidaryta kasdieną 
6 vai. vakaro.

General iškas agent as ant 
Lake, kuris rūpinasi 
Lietuvių Dienraščio 
reikalais: pristato į 
priima prenumeratą, 
apgarsinimus ir t. t.

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

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th St., Chicago, Ill.

Paryžius, spalių 7. — A- 
tčnuose gauta žinia, kad Bei 
rot provincijoj albanai ma- 
Jiometanai deginą krikščio
nių sodžius, naikiną jų ge
rybes ir žudą pačius krikš
čionis.

Muzikos Konservatorija
TANANEVICZ SAVINGS BANIfaNAMUOSE, prie 33čios ir So. Morgan gatvių

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT.
TION. ETC.. REQUISED BY THE 

ACT OF AUGUST 24, 1912.

Owners: (if 
name and the 
of stockholders hold 
more of total 
a corporation, 
of individual

SUSEKTA VAGILIŲ 
TRUSTAS.

Ko jau Chicagoj negali 
būti? štai tomis dienomis 
susekta kišeninių vagilių 
trustas, kurie kuoramiau- 
sia visam mieste veikia, 
krausto publikai kišenius 
ir nors jų kai kuriuos poli
cija suima, tečiau munici- 
paliuose teismuose jie vi
suomet išteisinami. Tasai 
trustas tų niekdarių net 
turįs kelis profesionalius 
parankiu inkus, kurie už su
imtus vagilius stato kauci
jas ir iš kalėjimo paliuosuo- 
ja. Tan trustau įsimaišiusi 
ir policija. Taigi policija u- 
žuot saugoti publiką nuo 
vagilių, pati tą pačią pu
bliką apiplėšia.

Šios dienos “Chicago-Ex- 
atspaudinta 

laiškas,

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

0UkĮk*n kraštavę vyrišką aprSdalą, skrynelių, Sevcryką ir 
kakb 40 aioterą, vyrą ir vaiką taipgi ir vyrišką siutą,

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

M32-54 So. Morgotn St. Chicago, IIL
Telephone hgąj

kol kas, bus 
nuo 2:00 iki 

VALDYBA, 

Beethoveno Konservatorija.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

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

Lithuanian-American Daily Katalikas 
published Daily at Chicago Illinois 
for October 6 1914.

Editor 1’. Tumasonis, 
846 W. 33rd St.. Chicago, 111 

Managing Editor S. I’, Tananevicz, 
3249 S. Morgan St.. Chicago. Ill 

Business Managers S. P. Tananevicz 
49 S. Morgan Si.. Chicago. TH 

i corporation, give its 
names and addressess 

cent or 
amount of stock. If not 

. give names aud adresses 
owners).

Owners.
John M. Tananevicz.

19 So. Morgan St., Chicago, Til. 
Stanley P. Tananevicz,

19 So. Morgan St., Chicago, Ill. 
ly commenced publication Aug.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėję saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Stikruakime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
aaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Dina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, DLL

Sworn to and subscribed before me 
this 6th day of October, 1914.

.1. \V. ■ Zacharevicz.
[SEAL.] Notary Publie.

(Mr commission expires March 18. 
1917.)

PARSIDUODA.
Parsiduoda labai pigiai Bučernė ir 

Grocernč lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje. Biznis išdirbta per pen
kiolika metų. Gera proga norinčiam 
įgyti gerą biznį.

Atsišaukite po No.
4330 S. Wood St., Chicago, Ill.

(46-53)
Parsiduoda pianos už 20 dol. O Var

gonai už 50 dol. kurie kainavo 250 
dol. taigi reikąlingam labai gera pro
ga, atsišaukite pas:

Ant. Noreika, 
3602 Emerald Ave.

aSSSmamSESSSSSSESSSESSSS
Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

Chicago, Ill.
ašE — 1170

E — 1245
E — 1246

Bombarduosią 
Antwerp^,

RUSIJOJ RENGIAMA 
LAISVĖS.

Paryžius, spalių 7. — Ži
nios iš Petrogrado skelbia, 
kad žydams Rusijoj vis dau
giau teikiama teisių. Leis
ta stoti į Raudonojo Kry
žiaus tarnystę, į oficierius 
armijos ir laivyno ir dabar 
ketinama suteikti jiems dar 
daugiau teisių. Galų gale 
turėsią lygias teises. Ruo
šiamasi taipgi finams su
teikti kaikurias teises.

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė. o jei norima, 

tai ir grocernč. Pardavimo priežastis, 
kad negaliu apsidirbti Lietuvių ap
gyventa vieta.

Adresas:
1823 Canalport Ave.

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.

Rusi} cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Inleldžla 

“DRAUGAS” atsieina* met. $2, pusei m. $1: 

Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.60 

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

Telephone Drover 6114

MĖNESIAI KALĖ
JIMO.

Nekoksai Fr. Mazurkevi- 
čius, vedęs vyras, bet nuo 
nekurio laiko negyvenantis 
su savo žmona, teismo iš
tarme pasiųstas šešiems 
mėnesiams kalėjimai! už su
vedžiojimą nekokios mergi
nos Sof. Savickiutės, ant 
North Side, kuriai jis per- 
sistatęs kaipo jaunikis, iš
siėmęs šliubo leidimą ir gy
venęs su ja, kol toji pinigų 
turėjus. Kuomet pasibaigę 
sutaupyti merginos pinigai, 
Mazurkevičius ją apleidęs. 
Taip begėdiškai suvedžiota 
mergina tečiau jį nutvėrė 
už apykaklės ir suareštavo.

Jaunoms merginoms rei
kia būti atsargioms. Nesu- 
sidėti su nepažįstamais 
kavalieriais”.
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