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Vokieciai mano paimti Petrogradą
Ties Kaunu krito 

daugybes vokiečių.
Žemaitijoj vokiečiai 

pastumti atgal.
Vokiečiai atmušti ties Ryga.
Vokiečiams sekasi Lenkijoj.

Londonas, rugpj. 13. — 
Vokiečiu jėgos nei kiek ne- 
iapsistoja vytis paskui bė
gančius rusus iš Lenkijos. 
Besivydami paėmė Lukow, 
kur susijungia Varšuvos, I- 
vangorodo ir Liublino gele
žinkeliai. Nuo Lukowo ve
da geležinkelis tiesiog į 
Lietuvišką Brastą, kur yra 
didelė rusų tvirtovė.

Į šiaurės rytus nuo Var
šuvos vokiečiai užėmė Zam- 
brovą, kuri yra tik 12 my
lių nuo Varšavos-Petrogra- 
do geležinkelio. Vokiečiai 
taipgi paėmė rusų pozicijas 
i rytus nuo Lomžos, ties 
Vizna ir Wain. Tas pozici
jas paėmė tik po smarkių 
dviejų dienų mušiu. Bušai 
Lenkijoj visu frontu trau
kiasi atgal. Vokiečiai skel
bia, kad pietinėj Lenkijoj 
rusai vis traukiasi atgal, o 
rusai skelbia, kad tarp 
Wicprz ir Bugo upių vo
kiečiai buvę atmušti su di
deliais nuostoliais.

Kurše ir Lietuvoj ne tik 
kad vokiečiai nepasivarė 
pirmyn, bet kaikur buvo pa
stumti atgal. Ties Ryga 
rusai darė-ant vokiečių ant
puolius, pastūmė šiek tiek 
atgal ir atsiėmė keletą so
džių.
- Laikraštis Daily Mail ga
vo šitokį pranešimą iš Pet
rogrado:

“Nemuno krantai yra tai 
pirmas suturėjimo punktas 
vokiečių žengimui pirmyn. 
Daug tūkstančių lavonų 
tėkšo ant laukų, o priešinin
kas vis dar tebėra ant pie
tinio upės kranto.

Jų bandymas paimti Kau
no tvirtovę atsiėjo vokie
čiams brangiau, negu bile 
kokio kito punkto paėmi
mas ant rytinio fronto. Jid 
atsigabeno geležinkeliais ir 
automobiliais sunkiausias 
kanuoles ir vartodami di
džias jėgas bandė staiga 
paimti tą, kas paimamas tik 
po ilgo veikimo. Kauno 
paėmimui jie pavartojo čie-

lą armiją ir norėjo paimti 
greitai. Todėl turėjo di
džius nuostolius stengda
miesi neleisti rusams užtai
syti išgriautus tvirtovės 
punktus.

Kauną nori staiga paimti 
dėlto, kau jiems nevyksta 
ties Ryga ir ant Panevėžio- 
Ukmcrgės fronto. Žemai
tijoj vokiečiai turės savo jė
gas pergrupuoti arba urnai 
gauti sustiprinimų. Kaunas 
yra didžiu vokiečiams truk
sėsiu apvaldyti abi Nemu
no pusi. Tai ir stengiasi 
vokiečiai sudaužyti Kauno 
tvirtovę.”

Tai-gi nors vakar jau bu
vo pranešta, kad Kauno į- 
gula ketinanti trauktis Vil
niaus link, bet, matyti, kad 
Kauno fortai vis atsilaiko 
prieš baisius vokiečių bom
bardavimus.

Vokiečiai skelbia, kad pa- 
dauguvyje paėmę 700 lič
iais vių.

Taipgi vokiečiai skelbia, 
kad iš vieno zeppelino vo
kiečiai mėtė bombas ant ge
ležinkelio stoties Baltsto
gėj-

Vokietijos admiralitetas 
skelbia, kad Rygos užlajoj 
uždaryta keletas Rusijos 
karo laivų.

Rusijos ir Anglijos kari
niai ekspertai nurodinėja, 
kad vokiečiai, paėmę Ry- 

'gą ir sutaisę galingą armi
ją, ūžtelės Petrogrado link.

Dabar Petrograde prasi
dės tyrinėjimai amunicijos 
pritrukime priežasties. A- 
municijos pritrukimas vedė 
prie Varšavos puolimo ir 
prie visų dabartinių nepasi
sekimų. Tyrinėjimą ves 
tam tikra komisija pagal 
priimtą durnoje rezoliuciją. 
Karo ministerija paskelbė, 
kad tyrinėjimas bus nuo
dugnus.

Policijiniai laiveliai.

■

NEW YORK POLICE BOAT WITH RAPID FIRING GU/Y

Ateityj New Yorko uostas saugoti busiąs pavestas New Yorko policijai. Tam 
tikslui parūpinta 10 laivelių, kurie aprūpinta kulkosvaidžiais, kaip ant šio pa- 

-'veikslo matoma.

TALKININKAI NEGAU
SIĄ BULGARIJOS.

Londonas, rugpj. 13. — 
Vokiečių laikraštis Frank
furter Zeitung nurodo, kad 
talkininkų pastangos pa
kreipti Bulgariją savo pu
sėn pasibaigė nepasisekimu. 
Bulgarija neisianti prieš 
Turkiją.

Tuo tarpu Austrija irpainiojimus,

Vokiečiams rupi Petrogradą 
užimti.

Petrogradas, rugpj. 13.— 
Rusijos visuomenė labai su
sirūpinus vokiečių besiver- 
žimu vis gilyn į Rusiją. No
voje Vremia rašo, kad da
bartinis vokiečių įsiverži
mas lyginasi septyniems 
Napoleono įsiveržimams. 
Dabar vokiečiams apeinąs 
Petrogradas, o ne Maskva, 
kaip Napoleonui. Tasai 
laikraštis šitaip rašo:

“Yra begalinis skirtumas 
tarp karo 1812 m. ir dabar
tinės kovos. Vokiečiai ūž
telėjo prieš Rusiją, būdami 
septynis kartus skaitlinges- 
ni, negu Napoleono armija. 
Ir vokiečiai aprūpinti vė
liausio išradimo įrankiais, 
o 1812 m. rusai tame at
žvilgyje buvo pilnai lygus 
franeuzams.

Vokiečiai kur kas gviau 
pažįsta Rusijos pozicinis', 
negu Napoleonas ir jie nėra 
taip akli, kad Maskvą ro
kuoti raktu musų imperi
jos. Jie žino, kad Petro
gradas yra Rusijos politi- 
kinis centras ir jis nuo Ry
gos dvigubai arčiau vokie-

čiams, negu Maskva. Gele
žinkeliu viena nakčia ati
dundi iš Rygos Retrogra
dam Yra tai 260 mylių ke
lionė. Geri keliai, dvi ge
ležinkelio linijos ir nėra jo
kių nepergalimų klinčių. 
Tai nėra dabar atsikartoji
mas 1812 metų karo, bet 
kur kas dabar pavojinges
nis judėjimas.

Antras laikraštis Rieč 
Iperscrgsti Petrogrado gy
ventojus, kad umu laiku ga
lima tikėties, jog Rusijos 
sostinę ims lankyti vokiečių 
zeppelinai ir ją ims bom
barduoti iš padangių. Taip
gi umu laiku priešo raita ri
ja gali atsidurti ties Petro
grado vartais. Bet ramina 
laikraštis, kad šiuo tarpu 
nieko blogesnio nepramato
ma dar. -

Rusijos dalykai blogėja 
del amunicijos stokos. Y- 
pač dabar, Varšuvai puo
lus, nes, kai]) vokiečiai skel
bia, Varšuvoj buvo didžiau
sios dirbtuvės, kuriose dir
bo 100,000 darbininkų.

— Londonas, rugpj. 13. — 
Garlaivis Adriatic priliuo- 
duotas amunicija laimingai 
pribuvo į Liverpool.

Persergsti
Meksikonus.

Washington, D. C., rugpj. 
13. — Suv. Valstijų valsty
bės sekr. Lansing paaiškino, 
kad šios šalies valdžia da
bar neatsižvelgs i jokias 
meksikonų demonstracijas, 
proklemacijas,
ar ultimatumus, o veiks 
taip, kaip išdirbta pienas. 
Kol kas iš visų meksikonų 
vadų tik Villa sutinka liau- 
ties vedęs skerdynes ir tar
ties su kitais vadais. Kiti 
Vadai neparodė dar prie
lankumo Dėdės Šamo pie
nui, o Carranza, tai jau for
maliai tam pasipriešino ir 
reikalavo, kad dar jam bu
tų leista pasipešti su savo 
priešininkais.

Dabar pirmas dalykas, tai 
bus pasiųstas meksikonų 
įvadams persergėjimas, po 
kurio bus pasirašęs prez. 
Wilson ir p. Amerikos res
publikų atstovai.

— Paryžius, rugpj. 13. — 
Atėnuose skelbiama, kad 
Anglijos aeroplanas bom
bardavo Zagagiz ties Smir
na ir sunaikino kazarmes, 
telefono ofisą ir aštuonis 

• namus.

Vokietija vėl spaudžia Ru
muniją, kad ji leistų per sa
vo žemę gabenti amuniciją į 
Turkiją. Jei Rumunija ge
ruoju nesutiks duoti teuto
nams liuesą praėjimą, tai 
paskui griebsis tokių prie-
menių, kuriomis Rumuniją 
privers nusileisti.

APLEIDŽIA ŠALĮ.
Lausanne, Šveicarija, rug- 

pjuč. 13. — Vienas laikraš
tis iš Tifliso gavo žinią, kad 
ligšiol 225,000 armėnų ap
leido savo šalį. Visi atbėgo 
į Rusiją ir ieškojo prieglau
dos Užkaukazyje.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Columbus, Ohio, rugp. 13.
— 14 mylių į pietus nuo 
šio miesto ant Baltimore ir
Ohio Southwestern geležin

SUGRĮŽO NELAISVIAI.

Berlynas, rugpj. 13. — 
Apie 200 vokiečių liuesų ne- 
laisvių sugrįžo iš Anglijos 
Vokietijon. Mieste Aix-La- 
Chapelle iškelta jiems poki- 
lis. Pokilyje, perskaityta kai- 
zerienės pasveikinimas. Ji 
sveikino šitaip:

“Siunčiu širdingus sveiki
nimus narsiems kariaunin
kams, kurie dabar sugrįžo 
gimtinon šalin. Tėvynė ne- 
kuomet neužmirš to patar
navimo, kurį jai suteikė jos 
didvyriški sūnus.”

— Konstantinopolis, rug- 
pjuč. 13. — Vokiečių pasi
sekimai prieš rusus Turkijoj 
sukėlė didį entuziazmą. Iš 
šventnamių paskelbta, kad 
Vokietija atsiųs Turkijon 
didžią armiją, o laikraščiai 
rašo, kad turkai ims veikti 
palei Suez kanalą ir veršis 
Egiptan.

MŪŠIAI TIES DVINSKU.
LONDONAS, rugpj. 13. 

— Rusijos oficialiai skelbia
ma, kad mūšiai eina ties 
'pat Dvinsku. Tas imama už 
ženklą, kad vokiečių žygis 
link Petrogrado jau prasi
dėjo.

— Londonas, rugpj. 13.— 
Pasažieriai, pribuvusieji 
'Londonan ant llolandijos 
garlaivių, pasakoja, jog 
Šiaurinėj jurėj girdėję 
smarkius šaudymus. Ang
lai todėl laukia žinių apie 
'didį laivynų susirėmimą.

— Seattle, Wash, rugpj.
13. — Kongresmanas Rags-

— Philadelphia, rugpj. 
13. — Baldwin dirbtuvėj 
pradėta dirbti talkininkams 
šautuvai. Užsakyta 2,000,- 
000 šautuvu. Dirba 20,000 
darbininkų.

— Londonas, rugpj. 13.—
kelio susikūlė pasažierinis Anglijos submarinas Dar- 
su prekiniu traukiniu. Še- j’daneliuose nuskandino 1-ną 
Įši} pasažieriai užmušta ir.nedidelį Turkijos karo lai- 
daugiau, kaip 20 sužeista, vą ir vieną transportą.

Taika įvyks 
Spalių menesį
Londonas, rugpj. 13. — 

Vokiečiai pienuoja dabar 
uždrožti gerai talkininkams. 
Viename Amsterdamo laik
raštyje paskelbta ištrauka 
iš vokiečių pieno. Rašoma:

“Musų darbas rytuose 
aplamai imant pasibaigė. 
Mes dabar gatavi pradėti 
veikti vakaruose. Spalių 
mėnesį taika tikrai įvyks.”

Korespondentai iš Belgi
jos praneša, kad daug vo
kiečių kareivių ir kaimelių 
gabenama mūšio laukan 
lei Yser upe.

Ties Dunkirk vokiečių 
flotilija buvo užatakavus 
Franci jos torpedinius lai
vus. Bet franeuzai ėmė šau
dyti į vokiečių laivus nuo 
kranto ir privertė juos at
sitraukti.

Vokiečiai skelbia, kad Ca- 
gonne apskrityje ties Ver
dun paėmę keliatą francu- 
zų apdrutintų linijų.

— Berlynas, rugpj. 13.— 
Vokietjos valdžia užginčijo 
paskalas, buk per Danijos 
karalių siūlėsi susitaikin
ti su Rusija. Vokietija nesi
laikysianti tol, kol jos prie
šai nepripažįs, jog jų pa
stangos sutraškinti Vokie
tiją nuėjo niekais.

Pa~ dale iš So. Carolines sako, 
jog kongresai! įnešęs bilių, 
kuriuo patarsiąs $160,000,- 
000, išmokamus civilio karo 
kareiviams pensijomis, ap
versti statymui tvirtovių 
šioje šalyje.

— Atėnai, rugpj. 13. — 
Graikijos ministerial susi
rinko apkalbėjimui padėji
mą dalykų ant Balkanų. 
Svarstoma bus užleidimas 
Bulgarijai Makedonijos ir 
Kavolos, kad stotu karau 
prieš Turkiją.

— Paryžius, rugpj. 13. — 
Francijos valdžia sukonfis- 
kavo vokiečių milijoniere 
Jellinek turtus. Tų turtų 
vertė Francijoj yra $40,000,- 
000.

1



ALD. “KATALIKAS,” ru'gpj. 13, 1915.

The Lithuanian American Daiiy

KA TAfJKAS
Published every day except Sundays 

and Holidays
Published by

Tananevicz Publishing Co.
J. M. TANAN.E*. i(’Z. President
S. P.-TANANjCVICZ. Manager

TERMS OF SUBSCRIPTION:
One year .................................... $5.00
Six months .................................. 3.00
Three months ............................ 1.75
To Enro]>e for one year ........... 7.00

Advertising Rates Moderate 
All letters sh;Hl be addressed to:

The Lithuanian American Daiy

KATALIKAS
3249 South Morgan Street 

Chicago, 111. 
Telephone Yards 6870-0871.

DIENRAŠČIO PRENUMERATA 
YRA SEKANTI:

Metams ....................................... $5.00
Pusei įnerti ................................ 3-00
Trims mėnesiams ...........   1.75

Pavienių numerių kaina 2c.
Rašydami laiškus adresuokite:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

KATALIKAS 
3249 South Morgan Street
, Chicago, III.

Telephone Yards 6870-6871.

Civilizacijos ir 
mokslo nuopelnai.

Antri metai užstojo, kai 
prasidėjo baisiausias pasau
lyje karas. Šisai karas su
sprogdino daug išpustų bur
bulų. Susprogdino išpustą 
burbulą, buk socialistai di
desnėse valstybėse jau taip 
sustiprėjo, kad pajėgs ne- 
daleisti karą pradėti. To
liau pasirodė klaidingu ma
nymas, kad didėsės tautos 
jau perdaug civilizuotos, 
kad stoti karau. Pasirodė, 
kad mokslas nesuvienijo 
tautų, nepakėlė žmogaus 
sielos. Parodė aiškiausiai 
kiekvienam, kaip plonas bu
vo kevalas dabartinės civi
lizacijos.

Prieš karą daugelis to ne
matė, tikėjo į civilizacijos 
ir mokslo didžius nuopel
nus. Bet senai prieš karą 
skaisčios dvasios vyrai ir 
doros mokytojai nupiešė, 
parodė, kaip plona ir pavir
šutinė yra ta šios gadynės 
civilizacija. ,

Iš Dienos 
^=Dienon.=J
Rusų karo ministerijos or

ganas “Russki Invalid” ra
šo, jogei vokiečiai pastarai
siais laikais labai nusimi
nę, kuomet patyrę, kad ru
sų armijos traukiasi Rusijos 
gilumon, kur jos turėsian
čios sau geresnes karo ve
dimui sąlygas. Taippat ru
sų šalininkai karo strategi

škai tvirtina, jogei viJdečiąį, 
išvydami rusus iš Galicijos 
ir Lenkijos, išpildė rusų 
karuomenės vado pienus, 
būtent, sutrumpinę rusams 
mušiu liniją. Taip bent ga
lima tvirtinti žiūrint į karo 
bėgį per geltonus akinius. 
Tiesa, vokiečiai rusų fron
tą sutrumpino, bet gerokai 
jiems sutrumpino ir kelią 
į čarą-batiušką, kuris, be 
abejonės, dienomis ir nak
timis “poklonus” muša už 
savo armijos išlaikomybę, 
nes apie kokią ten pergalę 
negali būti nei kalbos.

Vokiečiams labai butų 
svarbu įvelti šin didžiuliu 
karau dar Švediją. Vokie
čių valdžios agentai tik nar
sto po Švediją. Jei Švedija 
apsiimtų stoti karau prieš 
Rusiją, tai vokiečiai iš pas
tarosios atimtų Finlandiją 
ir Švedijai atiduotų. Šve
dijai toks sumanymas labai 
tinka, nes tuomet ji butų 
kur-kas galingesnė ir ne
reiktų tiek daug prisibijoti 
Rusijos. Tatai vokiečių a- 
gentai išsijuosę darbuojasi, 
bi tik Švediją intraukti ka
ram Ir Švedijos stovis šian
dien niekam nežinomas. 
Tik žinoma, kad ji ūmus 
smarkiai ginkluoties. Gal 
vokiečiams ir pasiseks ją į- 
velti karau. Švedai, sako
ma, labai nepasitenkinę 
franeuzais, kurių lakūnai 
buvo užpuolę vokiečių mie
stą Karlsruhe, kur tuo me
tu buvus švedų karalienė.

Holandija nors skaitoma 
neutralu valstybe, tėčiam 
kaip sužinota, ji visgi vo
kiečiams padedanti, žinoma, 
ne ginklu, bet kitokiuo bu
dri. Per Holandija veža

ma Vokietijon begalės vi
sokio maisto. Holandija iš 
to turi didelį pelną. Pana
šiai pasielgianti ir Švedija. 
Tatai vokiečius badu išma
rinti, kaip talkininkai iš- 
pradžių buvo manę, nebus 
galima.

Rusų laikraščiai daug ra
šo apie vokiečių žiaurumus 
Lietuvoje. Antai Kalvari
jos apskr. (Suv. g.) vokie
čiai sujnanę rinkti mokes
čius iš ūkininkų. Mokes
čius reikėję mokėti paskir
tą dieną, bet nebuvę pas
kelbta/ jų didumas. Tik 
paskutinę dieną sužinota, 
kad mokesčių vokiečiai im
sią tiek, kiek imdavę rusai 
ir tai tik sidabru ir variu. 
Poperinių pinigų jie nepri
imsiu. Ūkininkai susirūpi
no, nes sidabro ir vario ma
žai kas teturėjo. Neturin
čius sidabrinių ir varinių 
pinigų ir pasipriešinusius 
mokėti vokiečiai sušaudę. 
Taip ir žuvę keli desčtkai 
nekaltų žmonelių. Toksai 
vokiečių pasielgimas — tik
rai bestijalis, nežmoniškas.

Newyorkieciu žaismes..

♦ CITIZEN SOLDIERS ERECTING TENT Čay>^- DQR.EY-

Keli šimtai New Yorko žymių piliečių, tarp kurių yra pirklių, pramonininkų ir 
kit., net ir pats New Yorko majoras Mitchel, apsitaisė kareivinėmis drapano
mis ir iškeliavo į Plattsburg, N. Y., porai savaičių lavinties kareiviavimo amato. 
Viršuj matoma jų stovykla, gi apačioj regulerės armijos kapitonas Darey, kuris 

tuos piliečius muštruoja.

Kiek metų prieš dabarti
nę Europos katastrofą gar
siausias šių laikų pedagogas 
ir doros mokytojas Dr. V. 
Foerster šitaip rašė apie šių 
laikų civilizaciją ir kultūrą:

“Musų laikų kultūrą gali
ma pavadinti technikos kul
tūra. Didžiausia žmonių 
darbų dalis yra pavesta vir
šutinės prigimties tyrinėji
mui ir suvaldymui.

Svarbiausias vidurinių 
amžių kultūros pagrindas 
buvo rūpinimasis vidujine 
-žmogaus prigimtimi. Vi
soms žmogaus mintims, dai
lei, ornamentikai, net vi
sam kasdieniniui gyvenimui 
viešpatavo tada prakilni 
simbolika, kuri nuolat pri
mindavo sielai tai, kas yra 
svarbiausia ir verčiausia, ir 
kuri statydama prieš akis 
teismo ir išganymo ideas, 
priverzdavo žmogų grynin- 
ties ir Įsigilinti į save. 
Žmogus puldavo ir nusidė
davo, kaip visados, bet jis 
žinojo, kad jo puolama ir 
nusidedamą, nes skirtumas 
tarp gerumo ir blogumo bu
vo be galo realis.

Kiekvienos grynai pasau
linės kultūros žymė yra ta, 
kad ji kreipia žmogaus mą
stymą ir galvojimą prie da
lykų mažesnės svarbos, prie 
antrininkų. Nūnai yra kaip 
tik pats tokios pasaulinės 
kultūros viešpatavimas. 
Mes keliame į padanges sa
vo amžių, kad jis su tele
grafo ir telefono, geležinke
lių ir orlaivių pagelba tūk
stančiais naujų siūlų surišo 
žmones su kits kitu — iš
tikimųjų gi visi šitie daik
tai atitolino mus dar dau
giau nuo kits kito. Mes be 
galo greitame šios gadynės 
gyveninio sūkuryje nebetu
rime laiko gerai pamąstyti 
apie save ir savo artimus ir 
tokiuo budu tampame vis 
aklesni ir aklesni ir dau
giau susierzinę santykiuose 
su žmonėmis. Mes atranda
me šiaurinį polių ir tyrinė
jame nežinomas šalis, ap
šviečiame naujais spindu
liais kiaurai vįsus savo kau
lus; teleskopas ir mikrosko
pas atskleidžia kas diena 
naujus pasaulius; bet tame 
didžiajame išradimų amžiu
je mes daugybėje dalykų 
subėdinėjome. Mes neišra- 
doinc jokių naujų metodų 
žmogaus sielai apšviesti, o 
musų organai pažinti žmo
gui su visais jo reikalavi
mais ir troškimais tapo, ga
lima sakyti, šiurkštesni, ne
švelnesni. Kasdien išran
dama tūkstančiai naujų į- 
'vairių-įvairiausių būdų 
žmogaus reikalavimams pa
tenkinti, bet tie reikalavi
mai kasdien didinasi ir to
kiuo budu proporcija (san- 
tikis) tarp reikalavimo ir 
pasiekimo lieka amžinai ta 
pati — tik žmonės nebemo
ka tenkinties mažais daik
tais.” (M. Pečkauskaitės 
vertimas).

Čia teisingai nupiešta pa
viršutiniškumas šių laikų 
civilizacijos ir mokslo vertė 
žmogaus gyvenime. Šių lai
kų civilizacija ir mokslas, 
tai užkariavimas gamtos, 
pavergimas gamtos jėgų 
žmogaus tikslams tanau- 
ti. Gi patsai mokslas ne
tobulina žmogaus sielos, ne
grynina jo širdies, nekelia 
doros. Mokslas miklina ir 
tobulina tik žmogaus protą 
ir didina jo jėgas. Bet 
žmogui ne vien reikia kil
ti protiškai, bet ir doriškai, 
ne vien tobulinti savo pror

Lietuviai 
Amerikoje.

NAUJAS IŠRADIMAS.
Easton, Pa. — Pasiėmęs 

kelioliką “Kataliko” nume
rių, išėjau į žmones pakal
binėti užsirašyti tą gerą 
laikraštį. Einu Bushkell 
gatve ir girdžiu, kad lietu
viškai kalba. Sakau, rei
kia čia užeiti, supažindinti 
su “Kataliku” ir pakalbin
ti užsiprenumeruoti.

Ineinu kieman. Žiūriu, 
būrys vyrų sėdi ant šuoli? 
iš keturių pusių. Visi su 
stiklais. Jokio stalo vidu
ryje nėra. Ką jie čia daro, 
manau sau. Tuo tarpu vie
nas vyras atsikreipė į šei
mininkę: “Paduok gleisą.” 
Paskui žiūriu, statinukė į 
žemę įkasta ir žarnaitė ky
šo. Kokius čia šposus iš- 
darinėjate, vyrai, paklau
siau. Paaiškino, kad, gir
di, jei alus bus lauke, tai 
sušils ir nebus geras, arba 
reikia ledo, kad užlaikyti 
vėsiu. O kai į žemę įkasi,
tai alus buna, kaip saliune, ,tuvą. 
vėsus ir nereikia ledo. Ir 
'statinukes pakanka trims 
dienoms.

Šio miesto lietuviai kilę 
iš. tamsiausių Žemaitijos už
kampių, bet kaikame paro
do gudrumą. Sparkietis.

BLAIVININKŲ SEI
MAS.

Minnersville, Pa. — LR. 
KPB. Sąjungos V seimas 
prasidėjo rugpj. 10 d. iškil
mingomis šv. Mišiomis, ku
rias atlaikė Sąjungos pirm., 
kun. J. J. Jakaitis. Pa
mokslą pasakė dvasios va
dovas kun. P. Saurusaitis. 
Ppr mišias giedojo choras.

Sesijos prasidėjo 10:30 v. 
prieš pietus. Delegatai pri
buvo 26 ir keletas svečių 
iš apylinkės miestelių.

Seimo vedėju išrinkta 
kun. V. Dargis iš Mahanoy 

tą, bet grynyti savo širdį 
ir sąžinę.

Dabartinis Europos naiki
nimas parodo, kaip dabarti
niais laikais širdies lavini
mas buvo atsilikęs nuo pro
to tobulinimo. Dabartinis 
karo vedimas pasižymi vi
sokiomis barbariškumo y- 
patybėmis.

City, Pa., jo pag. p. J. Ša- 
liiųias iš Waterbury, Conn. 
Raštininku išrinkta moksl. 
J. Bakšys ir p-lė O. Liudes- 
kiutė iš Worcester, Mass.

Pagal centro rašt. prane
šimą, pilnųjų prisirašiusių 
blaivininkų yra 5,000 su vir
šum.

Gauta pluoštas laiškų ir 
telegramų. Kudlius.

KETINA SUDINAMI- 
TUOTI DIRBTUVES.
Cleveland, Ohio. — Eina 

gandas, kad vokiečiai pa
grūmoję, jog sudinamituo- 
sią White automobilių dir
btuvę, kur talkininkams au
tomobiliai dirbama, ir Ame
rican Steel and Wire kom
panijos dvi dirbtuves, kur 
dirbama talkininkams amu
nicija.

Dirbtuves saugoja detek- 
tivai. ' J. S.

ŠIMKAUS PRAKALBA.
Girardville, Pa. — Rug

pjūčio 4. bažnytinėj salėj 
susirinko pusėtinas lietuvių 
būrelis pasiklausyti p. St. 
Šimkaus prakalbos apie Lie- 

Visus sugraudino p.
Šimkus savo prakalba. Bu
vo renkama aukos. Surin
kta nepilnai $50.00. Klebo
nas kun. Pr. Augustaitis, 
kurs jau buvo aukojęs nuo 
savęs, dar pridėjo, kad pa
daryti lygiai $50.00. Ant 
rytojaus klebonas, p. Šim
kus ir vienas T. Fondo na
rys lankėsi pas biznierius ir 
surinko dar $17.35. Tai mu
sų kolionija gražiai pasiro
dė.

Kad dažniau tokių patrio
tiškų prakalbų, kaip p. St. 
Šimkaus, mūsiškiai girdė
tų, tai didesnė butų tėvynes 
meilė. J. S. R.
DU PAŠOVĖ IR PATS 

NUSIŠOVĖ.
Newark, N. J. — Rugpj. 

1 d. iš ryto parėjo girtas 
ir per naktį kaziravęs Jur- 
'gis Valavičius. Namie pa
kėlė alasą, neduodamas ki
tiems pabaigti miegoti. Šei- 
•niiniiikas Pranaitis painu-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
. DIENOS UŽDARBI.

tė, kad rodos nebus su pa- 
paikusiu žmogumi. Negalė
damas ilgiau kęsti, rengėsi 
policiją pašaukti. Tuomet 
Valavičius išsitraukė revol
verį ir šovė Pranaičiui. Pa
taikė į pečius. Antrą šūvį 
paleido į savo kambarį i iii ką 
Joną Misiunskį. Kulipka 
pervėrė jam krutinę ir įsė
do į plaučius. Trečią šūvį 
leido į Karolį Vidutį, bet 
nepataikė. Dar paleidęs ke
lis šūvius įbėgo į priešakinį 
kambarį, užsiprovijo revol
verį ir tris kartus šovęs 
sau į krutinę, ir už valan
dos miesto ligoninėj mirė. 
Pranaitis ir Misiunskis ko
voja su mirtimi.

Valavičius, kaip girdėti, 
turįs motiną Lietuvoje ir 
artimų giminiu Pbiladel- 
phijoj, Pa. V. A.

Blogo ieškojimas 
pas kitus.

Bjaurių minčių žmogus 
paprastai prikaišioja blo
gus norus kitiems.

Tokiuo žmogumi mes 
bjauriojamės ir vengiame 
tokio, kaipir kokio nešva
raus asmens.

Blogai manymas apie ki
tus apsireiškia pas tuos, 
kurių nuomonės susidaro ne 
protaujant ir išmintingai 
apsvarstant faktus, bet 
prietarais ir aklu jautimu.

Tokie žmonės papuola į 
Senintus nuomonių takus, 
nes tai yra lengviau, negu 
protavimas. Pasmerkti kle
gą reikalai!jasi mažiau pa
stangų, negu pripažinti, kas 
reikia asmeniui. Todėl kas 
nori turėti gryną protą, tas 
privalo liauties pasmerkti 
klesą.

Pavyzdžiui yra žmonių, 
iš kurių išgirsi, kad visa 
dvasiški ja, visi parapijoms 
yra veidmainiai. Yra bjau
rus paprotys sakyti, kad vi
si kongresmanai, senatoriai 
ir kiti augšti valdininkai y- 
ra sugedę, supuvę, kad visi 
policiantai yra paperkami, 
žiaurus, nežiną savo dalyko, 
kad visi laikraščiai yra lei
dėjų kontrolėje, kad visi so
cialistai ir darbo unijų va
dai yra anarchistai ir riau
šininkai, kad visi didžtur
čiai yra beširdžai, 'kad visi 
pasekmingi biznieriai yra 
sukčiai.

Kiekviena klesa arba luo
mas turi sau ypatingas pa
gundas ir tūla to luomo da
lis pasiduoda toms pagun
doms. Bet žmogaus pri
gimtis, kur ji nebūtų, yra 
daug maž ta pati. Ir vidu
tinis žmogus geidžia būti 
padoriu ir teisingu.

Smarkus ir žiaurus pa
smerkimai pritraukia atydą. 
Svietas klausosi skandalų ir 
apdrabstynių kitų purvais. 
Yra tokių šlamštų, kurie tik 
ir užsilaiko per savo bjau
rius užsipuldinėjimus ir 
smerkimus, jie vadina save 
drąsiais ir bebaimingais tei
sybės skelbėjais, nors jie 
neturi pamatinio teisybės 
mylėtojo reikalavimo, bul- 
tent, atviro proto.

Net ir piktadariai ir ka
liniai nėra visi ir visą lai
ką blogi. Piktadarybė yra 
retas atistikimas ir tarp pi
ktadarių. Jie taipgi yra 
žmogiški.

Dr. Ralph Reed tvirtina 
tą, kad bjaurių minčių žmo-

rDIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas i c pinigais 

Visas Kuponas vertas įo pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tą 
pačią vertą. Gali būti išmainomi j pinigus 
, arba j vertas dovanas. ~ - 

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

gus paprastai primeta ki
tiems tą pat nedorybę, ku
rioj jis pats kaltas. Pa
vyzdžiui “perdėtai kuklus 
asmuo širdies gilumoj yra 
gailus. Žmogus, kurs neti
ki, kad kitas teisybę sako, 
gali būti, kad patsai yra 
melagiu. Piktos širdies 
žmogus tiki, kad kiti jo ne
kenčia, o taip tiki del to, 
kad jo sieloj pyktis sėdi.”

Šis epikteto pasakymas 
yra geras: “Buk švelnus su 
tuo, kurs gali tave apkal
bėti. Ir sakyk kiekvienam 
atsitikime: taip jam pasiro
dė.” Frank Crane.

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — I v, 
ANT TOWN OF LAKE 

4559 S. Hermitage Ave.,
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

n lu.^phone Yards 6685 |

I Lietuviška Drapaną Krautuve |
Užlaikau didžiausiame pasirin- s 

kime vyriškų aprėdalų. skrybėlių, J 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- ® 
| kotų. į

| JONAS BUDR1EAS, savininkas S 
1 3252-54 S. Morgan SL S

CHICAGO, ILL.

Dr. g. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

»Dr. S. A. ŠLAMENĘ
« SPECIALISTE 
3 MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

| 3255 SO. HALSTED ST.
B Tol. Drover 5320 CHICAGO, ILL.

50 VYRŲ REIKALINGA.
Išsimokyti automobiliu važiuoti ir tai
syti. Vietos dabar atdaros. Atsi
šaukite čion ir išsitraukite iš to sun
kaus darbininkavimo klesos. Buk mo- 
chauikas ir imk algą nuo $15 iki 
$25 savaitėje. Vyrų reikalinga tuo- 
jaus. Atsišaukite pas mane.

Bojus Mgr,, 
United Auto Brokers, Inc. 
2835 Cottage Grove avė.

Atdarytas kiekvieną dieną, panedoš 
lio, seredos ir potnyčios vakarais. 
Kalbame lietuviškai ir angliškai. Gy
venantieji už miesto, indčkite’krasos 
ženklelį atsakymui.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lanfuafea

1741 W. 471h Street. ; : Chicago, 'A i
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ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 13, 1915.

J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
įspūdžių Amerikoje.

PRAKALBOS VIETOJE.

- Kaip tik vasaros karščiai prasideda, kaip tik įkai
tinti Paryžiaus murai ima kvėpuot kaitra, —aš, kaip ir 
visi kiti paryžiečiai, pradedu nerimti. Ištroškusi krū
tinė nori tyro oro, sutąsyti, nuvarginti intensyviu Pa
ryžiaus gyveniniu dirksniai trokšta poilsio, atmainos 
įspūdžiu. Pagaliaus juk išvažiavimas iš Paryžiaus va
saros metu priguli ir prie gero tono. Kiekvienas, godo- 
jantis save paryžietis išvažiuoja vasarą ant mėnesio, ki
to “prie marių,’ na, jei ne “prie mariu,” tai bent į 
“laukus,” jei nė į “laukus” neišgali, tai bent į kokį ar
timą Paryžiaus priemiestį. Kas-gi nė to negali, tas 
bent ant poros savaičių persikelia į kitą miesto dalį, 
į kokį pigų viešbučiuką. Nes ką gi pasakytų jo kai
mynai, jo namų sargė (consierge), jaigu jisai nebū
tų sau “vakacijų” padaręs...

Ką padarysi, tokie jau Paryžiaus papročiai. Ir 
aš, kaipo tikras paryžietis, kiekvieną vasarą apsergu 
vakacijij drugiu, jis mane toliai krato, kol aš nepalie
ku Paryžiaus užpakalyj savęs toli, toli... Kol to did
miesčio bildėsis neišnyksta iš mano ausų...

Dieve mylėk, nesupraskite manęs blogai, nepama
nykite, kad aš nemyliu Paryžiaus!... Anaiptol!... Kur 
tu, žmogus, nemylėsi Paryžiaus!... Bet juk ir myli
miausias daiktas, nuolat po akimis būdamas, įgrįsta. 
Juk ir mylimą žmogų po ilgesniam persiskyrimui dar 
labiau pamyli. Taip ir aš, mėnesiui, kitam praslin
kus, jau pasiilgstu Paryžiaus... ir paskui “lėkčiau, lėk
čiau, kad galėčiau...”

Taigi ir šiemet jau birželis baigiasi, metas jau bu
tų nusikelti nuo augšto apdulkėjusias valizas ir ruoš- 
ties į kelionę. Bet kur? Važiuoti į Lietuvą, kur ma
ne kasmet kviečia ir giminės ir daugybė pažįstamų?... 
Butų gerai! Atnaujintum žmogus savo dvasią, arčiau 
pamatęs tėvynės vargus. Bet... bet... anapus Rusijos 
sienos oras del manęs dar peršaltas, ten gan tankiai 
pučia “šiaurys,” kitą kartą dar galėtum mirtinai nusi- 
šaldyti... Kur-gi važiuot? Turiu nemaža užkvietimų 
ir pas pažįstamus franeuzus. Ypač vienas užkvietimas 
verčia mane ilgiau užsiniąstyti, — tai yra užkvietimas 
Cli. SeignoboS, prof. Sorbonnos universiteto. Tai vie
nas didžiausių mano prietelių-globėjų, kuris jau senai 
kviečia mane pas save į savo vasarnamį Bretagne’ė j; 
jo ruimingas vasarnamis stovįs ant pat jūrių kranto, 
labai gražioj vietoj. Jis turįs diktoką laivą (“jaclit”), 
kurį pats mėgstąs valdyti, — nuo ko berods visi prie- 
teliai jį ir praminė “captaine.”- Ištiesų, ten vasarą 
turėčiau smagią, gražioj, augštoj, intelektualėj drau
gijoj, nes pas jį ten tankiai vieši vasarą belgų Vander- 
velde su žmona, Albert Thomas, parlamento atstovas, 
Metin, darbo ministeris ir d. k. Bet... bet... pozityvės 
tiesioginės naudos iš to nebūtų.

Jau kelinta vasara aš pienuoju kelionę į Suv. Š. 
Amerikos Valstijas, idant aplankius lietuvių kolioni- 
jas, idant pažinus arčiau jų vargus, bėdas, idant pra
kalbomis sužadinus jų širdyse jau prigesusią tėvynės 
meilę, na, pagaliaus, ir surinkus vieną, kitą dolerį ant 
tėvynės reikalų. Jei kada mus tėvynė reikalavo pagel
bės, tai ypač ji reikalauja jos dabar... Politiškas Eu
ropos regratis niaukiasi vis kas kart labiau. Gal įimu 
laiku iškilti didelės tarptautinės komplikacijos del Bal
kanų, kur dar toli gražu neramu, gali daeiti net iki eu
ropinio karo... Po taip didelei suirutei Europoj ir 
mus Lietuva galėtų daug laimėti, bet del to reikia bū
ti musų tautai prisirengusiai... Daug prie šio prisiren
gimo gali mums padėti amerikiečiai, kurių juk yra vie
nas penktadalis visos tauto... Taigi prie darbo!

Šie visi sąprotavimai nusvėrė ton pusėn, kad nuta
riau šią vasarą pašvęsti kelionei į Suv. Valstijas, kur 
aš nusprendžiau aplankyti visas lietuvių kolionijas.

Nutarta, padaryta! Susižinojau su kun. M. Gustai
čiu, “Žiburio” pirmininku, kuris jau senai taippat ruo
šėsi Amerikon tautiškais tikslais. Nutarėme važiuoti 
drauge. Jam atvykus. Paryžiun, pasilsėjus dieną, kitą, 
ir parodžius jam miestą, paėmėme pirmutinį laivą, plau
kiantį New Yorkan. Buvo tai vokiečių laivas “Vatcr- 
land,” sustojęs Cherburg’e. Ištiesų, tasai laivas tai 
tikras jūrių milžinas, didžiausias visų esančių laivų, 
turintis 58,000 tonų, darantis 26 mylias į valandą.

Vaterland,
Liepos 1 d., 1914 m.

Šiandien mes jau esame viduryj vandenyno. Vi
dudienyj laivo kapitono biri lėtinas rodė 1,485 mylias 
nuo Cherburg’o.

Jūrė šiandie piktesnė, bangos tamsios, beveik juo
dos, jos kįla augštyn, tarytum norėdamos užkirsti ke
lią musų laivui-inilžinui. Jis-gi, kaip ir pasityčioda
mas iš bangų, drąsiai skriodžia jas galinga savo krutinę. 
Bangos pyksta — ūžia ir šniokščia, su trenksmu mu
šas į laivo šonus, bet, nedasiekdamos nė iki pusei laivo, 
bejėgės, tartum nusiminę, iš piktumo apsiputoję, tyš- 

(Bus toliau).

Katalikiškos dr-jos 
ir saliunininkai.

Kaip visi žinome, kiek
viena draugija turi savo į- 
status arba konstituciją, ku
rios visa draugija ir pavie
niai jos nariai turi laiky- 
tie's. Katalikiškų draugi
jų įstatuose, apart kitų na
rio priedermių, aiškiai pa
minėta ir jo privalumai, k. 
a: negirtuokliauti, neskriau
sti artimo, žodžiu sakant, 
vesti dorą, krikščionišką 
gyvenimą. Ant poperiaus 
tie įstatai labai puikiai at
rodo, bet praktikoje atsitin
ka visai- kitaip: juk tenka 
matyti tokių draugijų, ku
rios tik katalikišką vardą 
turi, o jų veikimas nieko 
bendro su katalikyste netu
ri, ir kartais net savo kata
likišką vardą pakeičia ant 
stabmeldiško. Delko taip 
atsitinka? Aš manau dėlto, 
kad draugijos valdyba ir 
nariai visai atydos neatkrei
pia į savo įstatus, ir tokiuo 
budu draugija arba nusto
ja savo veikimo, arba nuva
žiuoja visai kitomis vėžė
mis. Teisingai pasakius, aš 
pats mačiau, kad nekurtos 
draugijos (neva laikydamo
si įstatų) prašalina iš dr- 
jos girtuoklius, sukčius 
ir kitokius prasikaltėlius. 
Bet kas iš to, kad jos iš 
kito akies krapšto krislą, 
o savo akyje nemato rąsto? 
Imkime, gerb. draugijos, ir 
tą dalyką rimtai apsvarsty- 
kime. Užvis pirmiausiai 
pažiūrėkime, kas kaltesnis: 
ar tas žmogelis, kurs vieną- 
kitą kartą pasigėrė, padarė 
kokį skandalą ir tapo iš
mestas iš draugijos, ar p. 
saliunininkas, kurs dieną- 
liaktį pats girtuokliauja ir 
šimtus arba tūkstančius ap
girdo ir iš žmonių padaro 
kiaulėmis? Ar tas žmogus 
kaltesnis, kurs vienas visą 
skriaudžia savo šeimyną, ar 
p. saliunininkas, kurs šim
tus ir tūkstančius žmonių 
girdo, ima jų visą uždarbį ir 
skriaudžia jų šeimynas? 
Ar kaltesnis yra tas, kurs 
saliune prisigėręs, parėjęs 
namo, savo namiškius mu
ša, sįmaugia, peiliu bado, 
kirviu kapoja ir revolveriu 
šaudo, ar p. saliunininkas, 
kurs dieną-naktį tokius 
žmogžudžius daro? (Juk 
ir a.a. kun. Žebrio užmušė
jai prisipažino, kad jie pir
ma saliune išsigėrė, o pas
kui ėjo šaudyti ir smaugti 
senelį kunigą ir jo tarnai
tę). Na, tai, gerbiamos dr- 
jos, gerai apsvarstykite: ar 
kaltesnis tas, kurs privatiš- 
ką piktadarystę daro, ar p. 
saliunininkas, kurs viešai 
velnio karalystę ant žemės 
platina? Tai-gi pasakykite, 
gerb. draugijos, kur jūsų 
krikščioniška — katalikiška 
•dvasia, jaigu jus priva- 
tiškus prasikaltėlius bau- 
džiate ir net iš draugijos iš
metate (tas yra teisingai), 
o velnio apaštalus-saliuni- 
ninkus laikote ne tik savų 
draugijų nariai, bet tan
kiausiai prezidentais, ka- 
sieriais ir kitais valdybos 
nariais?!... Gal taip daro
te iš bizniško atžvilgio? 
Jaigu taip yra, tai jūsų di
delė klaida; pažiūrėkite 
šiandien į laikraštį “Katali
ką”: jis geras biznierius, o 
vienok viešai prieš saliuni-

Suv. Valstijų karuomenės 
pukininkas, šiandien pa- 
liuosuojamas iš armijos at
silsiu del senatvės. Jis yra 
civilio karo paskutinis vete
ranas, kurs ligšiol tarnavo 
regulerėj S. V. karuomenėj.

ninkus rašo, ir iš to jo biz
nis nesimažina, bet priešin
gai, jis puikiai gyvuoja ir 
platinasi. Delko? dėlto, kad 
jis (“Katalikas”) neša 
žmonėms šviesą ir naudą. 
Todėl ir jus, gerb. katali
kiškos draugijos, jaigu no
rite gyvuoti ir nešti žmoni
jai naudą, kuogreičiausiai 
prašalinkite velnio apašta- 
lus-saliunininkus, o tuomet 
pasieksit savo tikslo.

Kun. A. Yanušas.

Vokiečiai viską 
atėmę.

Antanas Katkus iš Kra
kių valsčiaus “L. Ūkinin
kui” praneša sekančiai a- 
pie vokiečių apsilankymą:

“Ažitėnų kaimą aplankė 
vokiečiai balandžio 24, 25 ir 
26 d.; pridarę šunybių atsi
traukė ant Dubisos. Aš 
maniau, kad vokiečiai apsi
švietę, kultūringi žmonės, 
visi mokyti. Taip manyda
mas nieko nė nepaslėpiau. 
Bet pasirodė visai kitokie 
besą. Atjoję musų kaiman 
vakare, per naktį ramiai 
pernakvoję, rytą atsikėlę ė- 
mėsi už darbo. Įjoję į mu
sų kiemą du vokiečiu pa
prašė kiaušinių. Išnešėm 
visus kiaušinius ir atida
vėm. Paprašė kilbasų — 
atiiešėin, padavėm vienam, 
kitam ir išjojo. Štai vėl 
netrukus tie patįs atjoja, 
bet dar du atsiveda, dabar 
visi keturi neprašo nieko, 
bet ateina ir krato- visus 
daiktus, o vienas į mane at
statęs revolverį sušuko: “a- 
raus.” Aš, nesuprazdamas 
to žodžio, stoviu ant vietos. 
Paskui sako: “bik, bik!” 
Aš supratau, kad jis sako 
bėk, bėk, tai aš išbėgau. 
Tada jie kraustė, ką norė
jo. Atėmė mėsą, medų, cu
krų, arbatą ir išėjo sau. 
Štai vėl kiti inėję prašo 
duoti medaus. Aš sakau, 
kad atėmė, bet jie nepati
kėjo ir pradėjo ieškoti, bet 
nieko nerado. Žemę irgi 
badė su savo durtuvais, bet 
nieko nerado. ? Žemę irgi 
medų iš avilių kopinėti. Ži
noma, bitės pradėjo gilti. 
Tada jie užsidegė kulį ir 
kiša į avilį. Bitės nuo du
rnų ir ugnies traukėsi. Taip 
bekopinėjant užsidegė vaš

kas, nuo vaško ir pats avi
lys. Taip visi penki aviliai 
sudegė, o du gerokai apde- 
'gė, dar dešimts liko nede
ginti, bet gerokai apdrasky
ti. Štai vėl ateina trįs vo
kiečiai. Klojime randa bri
kelį avižų. Į brikelį lanko
si arklį ir važiuoja niekam 
nieko nepasakę. Jaigu mė
gini ką pasakyti, tai tuoj 
revolverį parodo. Taip api
plėšė visų musų apylinkę. 
Suėmė geruosius arklius, 
brikus, šieną, mėsą, sviestą, 
sūrius, kiaušiniu^ cukrų, 
medų, visus javus, tik rugių 
palinko. Tš drabužių ėmė 
šilkines skareles ir šiaip 
brangesnius daiktus. Ark
lius beveik visus paėmė.

VYRŲ MOBILIZACIJA.
Navarėnai (Telšių aps.). 

— Atsibastę į čionai vo
kiečiai lakėsi labai manda
giai, bet ir savotiškai šei
mininkavo. Pav., jie pra
nešė vietos klebonui, kad jis 
paskelbtų iš pamokslinyčios 
apie, vokiečių žadamą vyrų 
mobilizaciją. Ir kuomet po 
pamaldų žmonės ėjo iš baž
nyčios, tai prie durių stovė
jo vokiečiai ir tinkamuosius 
jaunus vyrus nusivedė į ko
kią ten daržinę “ant pietų.” 
Paskui išsiuntė Vokietijon.

Išra.sta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUKATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.
Kuomet jokis vaistas nepalengvina 

skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

Nereikia nei trynimo, nei plovimo, 
nei prakaitavimo, nei aprišimo. Tik 
vieną stalavą šaukštą dienoje.

Tel. Randolph 524(1 g

A. A. Slakis I
ADVOKATAS |

19 SO. LaSALLE ST. 'įį 
(Room 815) Chicago, III. |

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

DR. RICHTER’S 
PA I N 

EXPELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expoller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose ap tiekose 
arba tiesiai

F.Ad.Richter&Co 
74-80 Washington S* 

NEW YORK. N. Y.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški’ drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 Ir augščiau. Vai
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdiu-į vakarai! iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra 

parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon verte Juozas 
liaukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors tyli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų Užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt. ,< į

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rūšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešimą), ko
de! šuo loja ant menulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. <

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

Vienatinė Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti niandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitą pučiamąją instrumentą. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidates' į 
mergaičią orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. i(. į

r Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
i Durą, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. jį
j MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO. [
H 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. e‘S 7
’1 V1 mrriyri rr» nifii iittt.i U n u lulu it n įrnnirrrr :ilXHiijxitcni.UlTru t. <inTmnr». TTTILIIIII: T Į f i t t LTTL iUH-UTO IV SUiXIULJ**.

%------- --- -------------- ---------- -------—s
Dl-hAKT C BELINIS L.UF5A8TIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

I AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
< ANT NEDĖLIOS

&lna kas utarninkas Ir patiria.
S ■«•!--------------- --- -------------------- LLJ.J----------JJSĮŽJa—’=?!.

-------. PRENUMERATA KAŠTUOJA —---------- ----------—

AMERIKOJ *%5?.2S
TOPOPOl fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Anglį- jJEaU JAVA U J jjoj §'kotijoj is Prūsuose 15 m.

Ili1llf~^~ - 11— I ITII! i.sy 3 - r----•—>IMI ......r.i n i

'sttojaesa o gausi vieną iiasner.) dykr’%

I W. D. Boczkauskas & Go.

h‘28-5ŽŽ W. South »H,S . Mibanoy City, Fa.
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Chicagos Žinios
informacijos biuro

SUSIRINKIMAS.
Vakar šv. Jurgio par. 

mokyklos salėj atsibuvo Lie
tuviu Informacijos Biuro 
susrinkimas, kuriu buvo 
kviesta laiškais žymesnieji 
Chicagos lietuviai. Atsilan
kė, vienok, neperdaugiausia, 
apie 25 asmenis. Geras būre
lis buvo iš Cicero, III.

Biuro pirmininkas Dr. 
Rutkauskas pa aiškino apie 
Biuro tikslą, o Biuro rast, 
adv. A. Šiokis paaiškino kas 
veikta. Paaiškinta, kad du 
pamfletu — A Sketch of 
the Lithuanian Nation ir 
Lithuania and the Autono
my of Poland išsiuntinėta 
žymesniems Amerikos laik- 
ščiams, veikėjams, teisėjams 
ir tt. Ir kaip dabar Pro Li
thuania yra platinama. Dr. 
Rutkauskas dar aiškino a- 
pie L. Informacijos Biuro 
Paryžiuje veikimo vaisius.

Paskui pirm, nurodinėjo, 
kad svetimtaučių informavi
mo apie lietuvius darban 
reikėtų intraukti čia gimu
si jaunimą. Galop išrinkta 
komisija iš apie 15 asmenų, 
kuri rinks žinias apie lie
tuvius svetimtaučių spaudoj 
ir, jei kas neteisingai arba 
klaidingai bus rašoma apie 
lietuvius ir Lietuvą, steng
sis tas paklaidas tuose laik
raščiuose atšaukti. Ton ko- 
misijon inėjo kelintas čia 
gimusio jaunimo.

Rep.

PAMINKLAS EASTLAN- 
... DO AUKOMS^

Kasžinkas sumanė pasta
tyti paminklą Eastlando 
aukoms Grant parke. Tai 
Imtų amžinas atminimas 
taip staiga žuvusioms ne
kaltiems žmonėms. Pamink
lui modeli pažadąs padirb
dinti londonietis dailininkas 
J. Dorsey Phillips, jei mie
stas Chicago tuo tikslu su
mosiąs nors $7,000. Pamin
klas butų didelis ir jame 
butų iškaltos visų žuvusių 
aukų pavardės. Gal tasai 
sumanymas ir prigys.

VALDIŠKAS DARBO 
BIURAS.

Nuo rugsėjo 1 d. š. m. Chi
cago  j busiąs atidarytas mu- 
nicipalis darbo biuras, ties 
Madison gat. irz5th avė. Tą 
biurą vesiąs James E. Col
ley, bet biuras busiąs Bu
reau of Public Welfare prie
žiūroje. Biuras veltui su
ieškos bedarbiams darbus 
ir atsakomus darbdaviams 
darbininkus. Tuomet priva
tiniai darbo biurai, kurie 
darbininkus tik išnaudoja, 
negalės ilgai gyvuoti.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Iš dalies apsiniaukę šian
die ir rytoj; rytoj pr a mato
ma lietus.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 71 1., žemiau
sia — C4 laipsniai.

NAUJOS POLICIANTŲ 
BYLOS.

Andai teismas du polici- 
antu detektivu atrado kal
tais. Tečiau jiems bausmė 
nepaskirta, nes jie nuspren
dė neužsileisti ir apeliuoti. 
Tomis dienomis krimina
liam teisme bus teisiami po
licijos kapitonas Halpin ir 
poručninkas Tobin. Ir šiuo
du kaltinamu už sėbravimą 
su piktadariais, už kyšių ė- 
mimą ir tt. Policiantų advo
katai tvirtina, jogei jie tą 
visą reikalą, ty. apie poli
ciantų teisimą, perstatysią 
Suv. Valstijų augščiausiam 
teismui ir prirodysią, kad 
Illinois valstijos Įstatymas 
apie tos rūšies prasižengi
mus esąs labai neaiškus, ne- 
konstitucijinis, taigi ir be 
jokios vertės. Jei jiems pasi
sektų tai prirodyti, tuomet 
tos rūšies piktadariams čia 
butų tikrai laisvoji šalis.

.UŽSIĖMIMAS VALKA
TOMS.

Nuo rugs. 1 d. prasideda 
sezonas, kuriam į Chicago 
iš visų pusių suplaukia žie
mą praleisti visokie valka
tos. Žiemos metu jie labai 
apsunkina miestą, nes po
licija priversta jiems parū
pinti nakvynes. Negi leisi 
gyvam žmogui sušalti. Tuo 
tikslu sumanyta intaisyti 
municipalius malkų sande
lius. Valkatos bus prievarta 
verčiami ten malkas pjauti 
ir skaldyti ir už tai gaus 
pavalgyti ir šiltą nakvy
nę. Jei kuriems nepatiks 
darbas, negaus nakvynės ir 
galės kraustyties iš miesto.

Šiandie po pietų Garrick 
teatre atsibus didis susirin
kimas, kur žymesnieji kal
bėtojai nupasakos, kaip sau
got ies panašių nelaimių, 
kaip Eastland, ir kitokių

nelaimingų atsitikimų. Kal
bėsiąs ir majoras Thomp
son. t

Joseph Komiskey saliu- 
nan, 110 E. South Water 
gat., vakar įbėgo vienmarš
kinis jaunas vaikinas ir pra
nešė saliunininkui, jogei 
skersai kelią vienuose na
muose jis šaukiamas per te
lefoną. Komiskey paliko 
vaikiną saliune ir nuėjo 
prie telefono. Tenai patyrė, 
kad niekas jam netelefo- 
nuoja. Sugrįžęs saliunan 
nerado vaikino ir $1,040 iš 
registerio.

Ties Halsted gat. tiltu iš 
upės ištraukta jauno vyro 
lavonas. Abidvi kojos per 
kelius perlaužtos. Manoma, 
kad tai bus Eastlando auka.

Policija areštavo Stanley 
Poklaski, 2520 Shakespea
re ave., kurs intariamas lai
škų vogime iš krosinių skry
nučių. Jis seniau už tą pati 
darbą buvo atrastas kaltu 
ir po paranka paleistas.

Dominikas Dogalus (gal 
lietuvis) 1121 So. Clinton 
gat., mirtinai sumuštas. Jį 
ties jo namais užpuolė ir 
sumušė Charles Jirick ir 
John Balky. Abudu suimtu.

Šiandie Eastland galuti
nai busiąs iškeltas. Ir šian
die bus sužinota, ar po lai
vu randasi dar kiek aukų, 
ar gal ne.
C-TV-VI ■ —1 ■' " ■ « ' ' - ■ 1 ■

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IX CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų,' moterų ir vaikų .
3249 S. Morgan St., Chicago, III.

“PASIUS”
Visuomenės bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 puslapių di
dumo, didelio formato. “Pasaulis” 
kainuoja i metus $1.00, Į pusę 65e. 
“Pasaulis” nuo gruodžio 1 dienos bus 
padidintas iki 8 puslapiu. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai 
tas gauna iki Naujų Metą uždyką. 
Adresuokite:

C. Kentrailis Publishing Co. 
448-45! Leonard St., N. W.
Grand Rapids, - - - Mich.

Reikalingi trjs gabus jauni vyru
kai prie išnešiojimo Amerikos Lietu
vių Dienraščio “Kataliko.” Gali už
dirbti sau nemažiau, kaip $15 Į sa
vaip. Atsišaukite Į “ Kataliko ” ad
ministraciją.

Reikalingas gabus jaunas laikrodi
ninkas taisyti laikrodžius. Turi ge
rai suprasti savo amatą. Atsišaukite 
c-o Tananevicz Publishing Co., 3249 
So. Morgan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda mano 40 akrų forma; 
30 akrų išdirbtos, o 10 girios; dide
lis sodas, 5 karvės, 2 arkliai; kiaulės 
ir vištos, 5 kambarių namas, tvar
tas, šieno sąkrova, vištinyčia, visi 
Įrankiai ir užderėsimas, 
nuo miesto. Kaina $2,700. 
kia Įmokėti $1,200, o likusius 
keti per 10 ar daugiau metų, 
šaukite pas savininką:

P. Woessner, 
Stephenson,

1%. mylios 
Rei- 

išmo- 
Atsi-

Mieli

Atydai Draugysčių
Pranešame gerb. draugijoms, 

kad draugysčių parėdų dirbtu
vę perkėlėme į kitą vietą, tai
gi norėdamos užsakyti karūnas, 
vėliavas, kukardas, šarpąs, mar
šalkų parėdus, kepures, guzikū- 
liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti 
šiuo adresu:

T. ANDRUSEVICZ & 00.
1908 W.Division st., arti Robey Chicago

H

Daugumui žinomas Chas. Masalskis 
suteikia orkestrą visoj apylinkėj. Gro
ja. visokiuose susirinkimuose, vesclijo- 
se ir t.t., važiuoja i kitus miestus ant 
pareikalavimų.

Chas. Masalskis,
105 Knolvton str.. Rockford, Ill.

Old Phono 1171.

Skaitykite ALD 
"Kataliką”.

2, ANT KAVOS ARBATOS ŠVIESTO
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, I 
kaip kiti par- i 
duoda už 30c

Puikiausia arbata nuo 25c iki 6Qc svaras
Mano 10c vertės kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ ECavos Krautuves
Šiaur-vakarini dalie.
1444 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee avė 
1045 Milwaukee u ve
2054 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
31Q2 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 > Ashland avo

Nusiimsi Savo Skrybėlę prieš 
Edelweiss, kada jis nusiims 
savo Kepurę prieš Tave

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M„ TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Phone

Before:

CfoOD^UDGMENT

Phone

Edelweiss dainuoja 
savo pagyrimą, kada 
jį pristatai vešų i r 
priemnų prie vakari
nio valgio.

“Vasaros vakarą” ka
da yra per šilta bent 
kur eiti, namai esti 
Rojus kada 
juose randa- 
si Edelweiss

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų kitų viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus Į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

P ARS AMD O Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Banko j e, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipiatės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

PERKA ir PARDUODA morgičiv.s suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

y Šitas specialia KUPONAS vertas lt™ 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo-

■ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan
L Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas&
; THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St., New V-’k, N. Y. 
(Vertės kupoMS gere Iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

PILKITE LOTUS KOL PIGUS 
nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3249'55Ph« st’
Real Estate Department as, — — • —-■ K, J, FELLIPOVICH, Pardavėjas

MM
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