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Ant Balkanų padanges niaukiasi
Vokiečiai visu frontu 
: : slegia rusus.

Kaunas bile valandą 
pasiduosiąs.

Penkios armijos ūžia paimti 
Lietuviška Brastą.

Novo-Georgievsk atsilaiko.

Teutonai veržiasi
: : per Balkanus.

I

Londonas, rugpj. 16. — 
Nors abi pusi — rusai ir 
vokiečiai giriasi pasiseki- 
mats, bet, matyti, kad dau- atsilaikė. Iš tvirtovės stai
gumo.] vokiečiai ima viršų, ga išbėga puikai rusų ka- 
Rusai laikosi, ir sulaiko, jrėjyių ir bando nuvyti .teu-
kiečius ties Kaunu ir Novo- 
georgievsko Įgula vis ligšiol 
atmušinėja priešo antpuo
lius.

Pažymėtinas Kaktas, vie
nok, kad Rusijos armijos 
branduolys suspėjo pabėgti 
iš Lenkijos. Didesnė dalis 
armijos pasislėpė už antros 
linijos. Bet kaip gerai iš
galės rusai atsilaikyti an
trojoj linijoj, tai dar klau
simas. Didžiausiu atsispy
rimo punktu antrojoj lini
joj yra Lietuviškos Bras
tos tvirtovė. Linkui tos 
tvirtovės iš Įvairių pusių su
silieja penkios austro-vokie- 
čių armijos.

Žinoma, labai svarbu ne
prileisti priešo prie tvirto
vių. Nes prieš vokiečių di
džiąsias kanuoles jokios 
tvirtovės neatsilaiko.

Todėl rusai ėmė bandyti 
sulaikyti vokiečius už kelių 
desėtkų mylių nuo antrosios 
tvirtovių linijos. Dabar vo
kiečiai jau yra už 30 mylių 
nuo Lietuviškos Brastos. Ir 
rusai bando tose vietose au- 
stro-vokiečius atremti, o 
tik riestame atsitikime 
dumti i tvirtovę. Berlyne 
skelbiama, kad rusai, ban
džiusieji pastoti vokiečiams 
kelią ties Rozanką, buvo iš
mušti iš pozicijų. Todėl 
matyti, kad vokiečiai su di
džiu smarkumu briaujasi 
linkui antrosios linijos. Ir 
smūgis rusams, kad jie pri
leido vokiečius prie Kauno, 
kurs yra galutinu antrosios 
Unijos punktu. Vokiečiai 
skelbia, kad ši Kauno tvir
tovė bile dieną gali pulti. 
Kariniai talkininkų eksper
tai, vienok, duoda Kaunui 
kreditą. Su didžiu užsispy
rimu, su didžiomis savo ka-

nuolėmis grioyė Kauno for
tus ir darė smarkiausius 
antpuolius, bet Kaunas vis 

tonus, bet vis esti privers
ti suburbėti atgal. Viename 
tokiame išbėginio, kaip vo
kiečiai skelbia, 1,000 rusų 
pakliuvo nelaisvėn. Berly
ne skelbiama, kad vokiečių 
jėgos vis arčiau prisivaro 
prie fortų, l’i'ieš Rygą vo
kiečiai irgi atnaujino veiki
mus. Bet vokiečiai apie tai 
nesigiria daug.

Iš viso ko matyti, kad vo
kiečių žengimas pirmyn ne
sustojo, matyti, kad jie 
grusis per rusų antrą lini
ją. Linkui Lietuviškos 
Brastos galingiausios vokie
čių armijos pūškuoja ir ga
bena su savimi didžiausias 
kanuoles daužyti lietuviš
kos Brastos fortus.

Antrojoj linijoj Kaunas, 
tai pirmutinis puls. Pas
kui paklius vokiečiams Lie
tuvos sostinė Vilnius ir vi
sas lietuvių kultūrinis ir 
nukentėjusių šelpimo dar
bas bus pertrauktas, bent- 
gi labai sutrukdytas.

SKURDAS VOKIETIJOJ.

Berlynas, rugpj. 15. — 
Vokietijos valdžia yra pri
versta globoti savo karei
vių šeimynas, kas labai 
brangiai atsieina. Kareivių 
žmonos iš valdžios išdo ap
turi kas mėnuo po 12 mar
kių, o už kiekvieną nepilna
meti vaiką po 9 mark. Taip- 
pat po 12 markių kas mė
nuo apturi gimdytojai, ku
rių sunai pašaukti karei
viauti ir kurie pirmiau iš 
tų sūnų rankų darbo pra- 
mizdavo. Kadangi Vokieti
joje viskas neišpasakytai y- 
ra brangu, tai toji valdžios 
pašylpa yra kaip niekas, vi
si priversti kęsti skurdą.

Tuodu Suv. Valstijų karo laivu pasiųsta i Meksiko vandenis. Tečiau valdžia o- 
ficialiai to neskelbia. Ji sako, kad tie laivai plauk ianti i pietinius vandenis.

anglija Turi amuni
cijos DIRBTUVIŲ.

Londonas, rugpj. 15. — 
Anglijos intendantūros mi
ni storis Lloyd-George to
mis dienomis parlamentui 
pranešė, jogei Anglijos val
džia šiais laikais kontro
liuojanti 345 amunicijos 
dirbtuvves, todėl anglų ka- 
ruomenei ateityj nebusią 
amunicijos stoka. Tose 
dirbtuvėse pelnas fabrikan
tams yra apribuotas ir dar
bininkams prigulinti mo
kestis užtikrinta. Laikui bė
gant gal Anglijai nereikės 
iš kitur gabenti ginklų ir 
amunicijos, nes to viso tu
rės užtektinai namie. Tuo
met ir Amerikai žymiai tuo 
žvilgsniu sumažės pelnas. 
Visgi nepasimetama noro 
teutonus suvaryti ožio, ra- 
gan ir pagaliau gauti viršų. 
Tuo tarpu teutonai kaip tik 
priešingai mano.

Nuo karo pradžias ligi bir
želio 30 d. š. m. tik vienam 
Berlyne tos pašelpos išmo
kėta 40 milijonų markių. 
Be to miestas priverstas bė- 
dinesniems ir bedarbiams 
užlaikyti skaitlingas virtu-

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
MOKSLEIVIAI.

Berlynas, rugpj. 15. — 
Vokiečių kareiviams Belgi
joj Įsteigta mokyklos. Liue
su laiku jie jas lanko. Ka
reivius mokoma įvairių da
lykų — kalbų (franeuziškos 
ir Berniškos), kningvedys- 
tės, stenografijos, aritmoti- 
'kos, algebros, gramatikos, 
politikinės ekonomijos ir pi
lietybės. Tas parodo vokie
čių stropumą, uolų griebi- 
mąsi prie mokslo. Tik mo
kyti, energingi žmonės gali 
tokius darbus nuveikti, kaip 
vokiečiai. v

BĖGO IŠ PAJŪRIO.

Beaumont, Texas, rugp. 
16. — Valdžios oro spėjikai 
nurodė, kad Meksiko užla
joj bus baisi audra. Todėl 
pakrančių gyventojams pra
nešta, kad bėgtų ant augš- 
tesnių vietų. Iš pakrantės 
tarp Port Arthur ir Galves
ton šimtai šeimynų llėgo to
lyn nuo jūrės ant augštes- 
nių vietų. Tuo tarpu, vie
nok, pakrantėj gražu ir 
veik jokio vėjalio nėra. Yra 
tai tyla prieš baisią audrą.

LAIVYNO MANEBRAI.
Newport, R. I., rugpjūčio 

16. — Atlantikos laivynas’ 
pradės pakrantėse maneb-| 
rus, kurie tęsis ištisią savai-' 
te. Bus panaudojama ir, 
bandoma patyrimai iš da
bartinio karo.

Suv. Valstijii karo laivy
nas nekaip tepasižymi. Per 
pereitus manebrus iššauta 
826 šūviai ir tik 90 tepatai- 
kyta. Tai baisus nepatai- 
kvmas.

SOCIALISTŲ KOLEGIJA

New York, rugpj. 15. — 
Eugene V. Debs, Amerikos 
socialistų vftdas ir kandida
tas nuo socialistų partijos 
į prezidentus, paskelbė apie 
Įsteigimą socialistiškos ko
legijos, kuri vadinasi Peop
les College. Ji randasi Fort 

fScott, Kansas. Kolegijos 
prezidentu išrinkta pats Eu
gene V. Debs, o sekretorė y- 

!ra Mary Wharton.

— Petrogradas, rugpj. 16. 
— Užkaukazyje, Olti apy
gardoj, turkai buvo beuž1- 
puolą rusus. Bet kulkosvaL 
džiais buvo atmušti.

Bet tokiose painiavose 
gali būti Įvelti rumunai ir 
graikai. Graikijoj jau su
krusta. Tuoj pašaukta šių 
metų naujokai Į armiją. Ru
munų karalius Karolis su
šaukė ministerius ir visokių 
politikinių partijų vadus 
posėdin. Toks pat posėdis 
sušauktas Serbijoj ir Grai
kijoj. Serbų ministerių po
sėdis svarstys ar užleisti 
Makedoniją Bulgarijai. Jei 
Serbija to nedarys, tai kar
tais Bulgarija gali nukrypti 
vokiečių pusėn ir stoti jų 
talkininke.

Anglijos kariniai eksper
tai sako, kad audra ant Bal
kanų bus diena po-dienai. 
Netruks ilgai, kai aut visų 
Balkanų bus kraujas ir ug
nis.

Austrijos ir Vokietijos 
laikraščiai nutilo kas link 
Balkanų klausimo, šitokia 
tyla yra prieš audrą.

Pereitą ketvirtadienį au
stro-vokiečiai jau buvo pra
dėję bambarduoti Bielgra
dą. Tuomi tik norėjo pri
versti serbus šaudyti ir taip 
priversti parodyti, kur ba
talijos sustatyta.

Serbai visas savo jėgas 
sutraukė parubežin atremti 
milžinišką, galingą aust.ro- 
vokišką armiją.

— Berlynas, rugpj. 15. — 
Reinsdorf dirbtuvėj ištiko 
sprogimas. Buvo kilęs gai
sras ii* kelintas darbininku 
žuvo. Dirbtuvėj išdirbama 
sprogstanč io j i. med ž i a ga. 
Gaisras buvo užgesintas ir 
darbas nebuvo sutrukdytas.

Toledo, Ohio, rugpj. 16.
— Čia atsibuna metinis A- 
merikos katalikišku draugi
jų federacijos suvažiavimas. 
Bus išleista rezoliucija, ku
rioj bus pasmerkta Meksi
ko “revoliucionierių” kon
fiskavimas ir uždarymas 
bažnyčių.

— New York, rugpj. 16.
— Italijos valdžia užsakė 
800,000 šinelių. Tam reikės 
2,500,000 jardų audeklo.

— Amsterdam, rugpj. 16.
— Dr. Liebknecht, vokiečių 
socialistų vadas, paskelbė, 
jog Reichstago paklausias, 
ar Vokietijos valdžia tai- 
kanties bandys išsiderėti 
naujų žemių nuo priešų. 
Laikraštis Lokal Anzeiger 
rašo, kad tai bus kvailas 
klausimas.

Londonas, rugpj. 15. — 
Austro-vokiečiai traukia 
Serbijos parubežin jėgas ir 
svarbus karinis veikimas 
ten urnai prasidės. Gali bū
ti, kad visu sunkumu visas 
karo baisumas dabar per- 
sineš iš Lietuvos, Lenkijos 
ir Kuršo ant Balkanų. Au
stro-vokiečiai labai svarbų 
žygį sumanė ant Balkanų. 
Tą žygi jie turėjo padaryti 
ilgai nevilkinant. Turi sku
bėti suteikti pagelbą Turki
jai, kuri ima silpnėti, netek
ti amunicijos. Turkijos iš- 
ge 1 bė j i m u i a u stro-v< >k i eč i ai 
turi padaryti dideles pas
tangas. Ligšiol tą atlikinė
jo Įvairias budais. Šachar- 
inachariškaiš budais gabeno 
amuniciją i Turkiją per Ru
muniją ir Bulgariją. Bot 
dabar jau tiek reikia gaben
ti, kad paperkant Rumuni
jos ir Bulgarijos muitinin
kus nepergabensi tiek, kiek 
reikia.

Todėl austro-vokiečiai su
manė prasimušti ginklu sau 
kelią. Jei reikės, tai teu
tonai Balkanų tautoms tą 
padarys, ką padarė Belgijai, 
ty. ginklu prasilauš sau at
virą kelią per Balkanus, 
kaip i Franci ją per Belgi
ją

Del tokių austro-vokiečių 
pienų Balkanų valstybės ne- 
rimastin įpuolė. Pavojus 
visoms Balkanų tautoms — 
serbams, rumunams, bulga
rams ir graikams. Pirmon 
ugnin, žinoma, bus serbai. 
Jei kitos tautos pabugs ir 
nesipriešįs duoti liuosą ke
lią per savo žemes, tai au
stro-vokiečiai gal joms nie
ko blogo nedarytų, gal ne
verstų stoti jiems talkon. 
Bet negalima tikėtis, kad 
Balkanų tautos geruoju 
duotų austro-vokiečiams 
praėjimą Į Turkiją. Grei
čiau ten austro-vokiečiai 
sutiks smarkesnį pasiprie
šinimą, negu Belgijoj.

Austro-vokiečiai yra prie 
visako prisirengę. Sutrau
kė į Serbijos parubežį 300,- 
000 ar 400,000 kareivių. Ta 
armija randasi priešais 
Bielgradą ir reikale ta ar
mija bus padidinta. Aus
tro-vokiečiai sųlruškintų 
kaulus Serbijai, .atsidurtų 
Bulgarijos parubežyje ir, 
jei bulgarai geruoju neleistų 
per savo žemę i Turkiją, tai 
ginklu darys sau kelią per 
bulgarų žemes.
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Vokietijos žydų sąjunga 
—- pranešama iš Berlyno — 
surengusi. Suvienytoms Val
stijoms labai, dramatinį at
sišaukimą, kuri suredaga
vęs rabinas Lewi. Štai po
ra ištrauką iš to atsišauki
mo:

Tais ir kitais žodžiais Vo-i

“Europa yra vienas dide
lis pragaras. Tik anapus 

•"Tikcam > gy v n < > j a" ro m yb ė i r 
taika. Ten nesigirdžiama 
kamioiių trenksmo, nei. su
žeistųjų ir mirštančių, vai
tojimo. Gausus aukso lie
tus, kaipo užmokesnis už 
amu n ici jos į ) r i st at i 11 ė j i m ą. 
liejasi po auksinės ramy
bės šalį.”

“Drebiame .Amerikai vei
dan tuos, žodžius: Tuksian
čiai tavo lojaliiigiausių ir 
stropiausią piliečių paeina 
iš tų vietovių, kurias tavo 
bombos ir granatos į tyr
laukius paverčia. Į skait
lingas vietoves nuo Liepo- 
jos lig Lvovui, kur tavo pi
liečiai kituomet stropiai ir 
sunkiai pelnytą uždarbį 
siuntinėjo, idant savo bran
giesiems ir artimiesiems pa
gelbėti, minai keliauja gal- 
važudingi ginklai ir amuni
cija. Tu siunti plieno bom
bas caro armijoms. Tu duo
di geležį už auksą. Vaikai 
žudo savo gimdytojus. A- 
merika, tu didžiuojiesi savo 
romybės meile. T11 nerei
kalauji kovoti už savo gy
vybę. Meldžiame tavęs auti 
kelių: išklausyk musų atsi-Į 
šaukimo!”

kietijos žydai sukėlė tikrą 'kad tuo pačiu tikslu Suv. 
g(*yaltą. Gevaltas jų tame,: Valstijose gyvenančių vo- 
kad Suv. Valstijos leidžia i kiečių., pastangos ir agitaci-
talkiniūkams šioj šalyj pir- 
kties ginklus ir amuniciją. 
Jei talkininkai, Frauicija, 
Anglija ir Rusija, iš niekur 
negalėtų gauti ginklą ir a- 
municijos, tai tuomet vo
kiečiai greitai su j; :s apsi
dirbtų, kadangi vokiečiai 
iš seno šin karau buvo pri
sirengę, buvo prisikrovę 
sandelius ginklų ir amunici
jos, gi talkininkus šis ka
ras užklupo be nieko, be jo-

Visos didžiulės pasaulyj 
ideos iš kraujo gimė. Krau
ju savo pirmynžengą žymė
jo civilizacija, krauju tai
sė sau kelius religijos, krau
ju tautos laisvę atsiekdavo 
ir krauju žmonija nusipirk
davo dvasios ir asmens lai
svę.

Ir jei butu galima surin
kti ir sulieti vienon vieton 
visą kraują, koki žmonija 
per visus amžius išliejo už 
savo ideas, pasidarytu prie
šais mumis didelis raudonas 
kraujo okeanas.

Per ilgus metus įvairiu 
sroviu išminčiai skelbė gra
žią ir prakilnią tautu bro
lybės ideą — veltui; tai at
siekti kraujas būtinai buvo 

i reikalingas.
■ Ir štai dabartinis kąrąs 
IEuropoje, kur žmonių krau
jas latakais liejasi, gal tuo 

1 žvilgsniu nepaliks be pa
sekmių. Rasi, po tam bai
siam kraujo išliejimui ir į- 
vyks šiokia-tokia tarp tau
tų brolybė, kuri iš seno bu
vo pageidaujama.

! Jau ir šiandie kaikur tos 
brolybės ženklai ima apsi
reikšti, ypač kariaujančių 
valstybių tarpe. Štai šian- 
die Francijoje širdingiausią 
prietelybę užveda anglai su 
franeuzais. Pirmiausia bu
vo susiartinę tik vieni ka
reiviai su kareivais. Gi 
šiandie ir civiliai franeuzai 
su civiliais, anglais arti su- 
s i gi n 1 ii 1 ia vę. Franc i j <) j o
anglų kareiviai kuogražiau- 
sia sugyvena su civiliais 
t'rancuzais. Net Indijos, 
Australijos ir Kanados pul
kų kareiviai tarp civilių 
franeuzų gyventojų jaučiasi 
kaip namie ir tankiai tenka 
skaityti laikraščiuos!1, kaip 
tie nuo saulės ir nuo mū
šių aprudę kareiviai sma
giai laika praleidžia bežaiz- 
darni su franeuzų sodiečių, 
ir miestelėnų vaikais pas
tarųjų namuose. Charakte
ringa ypač tas, kaip iii1 kiti 
kitus moko savo kalbų, gie
smių ir dainų. Negalima 
abejoti, jogei tasai širdin
gus sąryšis tarp jų taip il
gai bus, kaip ilgai juose gy
vuos link teutoną neapy
kanta. Gi pastaroji gali gy

vuoti ilgus, ilgus šimtme- 
■ čius.

Panašiai tam veikiasi ir 
rytą fronte, kur teutonai 
visa savo galybe užgulė ant 
rusą armijų. Ir tenai net 
didžiausi nesutikimai, sa
kysime, lietuvių su—rusais 
metami šalin, pamirštami. 
Nors rusų kareivis, kaip 
žinoma, nėra lietuviui bro- 

j lis, bet lietuvis jį visur su
tinka ištiestom rankom ir 
rusų kareivis pas lietuvį 
jaučiasi kaip savo namuos, 
kaip pas artimiausią, gimi
nę. x

Lietuvis labai daug yra 
nukentėjęs nuo ruso karei
vio, ir rodos, pasitaikius Iį šiai progai, ieškoti} jam tik 
pagiežos už senobines nuo
skaudas. Tečiau tas neda
roma. Tai]) nesielgiama, 
nes bendrai suprantama 
teutonų kraugerystė, kurs 
jau nuteriojo Lietuvą ir 
Latviją, gi dabar kėsinasi 
įsu ugnim ir kardu briauties

kio prisirengimo. Pasirodo 
todėl., kad žydai yra artimi 
vokiečiams sėbrai, lyginai 
kaip ir Vokietijos socialde
mokratai. Tečiau kaip vo
kiečių, taip ir ją sėlini žy
dų ir kitų tos pastangos kul
kas eina niekais, kadangi 
tarptautinės teisūs neutra- 
lėms valstybėms neužgina 
pardavinėti ginklus ir amu
niciją kariaujančioms ša
lims.

Visgi. reikia pripažinti, 
[elgianties, milijonai dolerių 
Įeina niekais, šimtai tūks
tančiu darbininku netenka*■

i darbo ir bado prispausti jie 
Į turės apleisti tą nedėkingą 
Į jiems šąli/ Talkininkai ne
gaus ginklų ir amunicijos 

i čia, Amerikoj, tai jie už pi- 
uigus to visa apturės kitur, 
j kaip tai Japonijoj, Kana- 
' doj, Australijoj'. Tenai ša- 
pįs ir darbininkai pasipel- 
Inys, o Amerika ne tik kad 
j iš to paneš didelius nuosto- 
įliūs, bet dar tuomi talkinin
kai. paliks įžeisti ir iš to 
gims gyvas pragaras nesu
tikimų.

jjos jau ima rodyti vaisius. 
■Kaskartas atsiranda vis di
desnis skaitlius fabriką, ku
rie nepriima iš talkininkų 
ginklams ir amunicijai už
sakymų. Žinoma, tie fabri
kai tai]) elgdamiesi prisi
dengia humanitarinio obal- 
sio uždangalji, kad nedirb- 

idinti “galvažudingų įran- 
Į k i ų. ” G i da r ne i a ba i senai 
itie patįs fabrikantai galva-, 
jtrukčiais siuntinėjo ginklus

Pietinės Amerikos respublikų atstovai, kurie Washingtone su šios šalies valdžia 
tarėsi, kaip pasekmingiau numalšinti Meksiką.

į Meksiką kariaujančioms 
pusėms, nors pati Washing- 
tono valdžia buvo reikala
vusi sustoti taip daryti. 
Mat, ponams fabrikantams 
nei į galvą neateina humani- 
taringumas, kuomet meksi- 
konai skerdžiasi. Kas ki
ta yra vokiečių tauta. Juk 
iš tos tautos paeina daugu
mas tu fabrikantu.4. , 4.

Pan ašiai f ab rika n tams

i Rusijos gilumas. Tas teu
tono atkaklumas ir barba- 
ringas pasielgimas tatai ir 
suvienijo lietuvį su rusų ka
reiviu. Lietuvių prie rusų 
prisirišimas ir susigiminia
vimas su jais dar ir tuo iš
aiškinamas, jogei senovėje 
lietuviai su rusais turėjo ar
timus ryšius, gi šiandie ru
sų armijose daug ir lietu
vių tarnauja, bendrai su ru
sais gina savo tėviškę. Lie
tuvis su rusu dar ir todėl 
susibičiuoliavo, kad teuto
nai buvo per amžius dužiau
si Lietuvos priešininkai ir 
lietuvių židinių nuolatiniai 
naikintojai. Lietuva nuo 
rusi] nėra tik nukentėjus, 
kai kad nuo teutonų.

Pagaliau lietuviai su ru
sais dar ir tuo gali būti gi
miningi ir tuomi nieko ne
pralaimėti, kad šiandie su 
tais pačiais rusais draugau
ja kuone visa Europa,1 Visos 
didžiulės valstybes, kurios 
kariauja prieš teutonus. Nu
sisukti šiandie nuo rusų ir 
jiems prieštarauti, reiškia 
prieštarauti skaitlingoms 
Europos tautoms ir patai
kauti vieniems teutonams. 
Toksai pasielgimas lietuvių 
tautai butų pragaištingas. 
Todėl geriau su rusais ir 
prieš teutonus.

O gal šis gausus kraujo 
praliejimas ant Europos ly
gumų ir kalnų ir pagimdys 
iš seno laukiamą tautų bro
lybę. K. K.

Šiaip csgerai, ir taip 
bloga.

Angliškoj kalboj yra pa-< 
sakymas: “Tų avoid criti
cism — say nothing, do 
nothing, be nothing.” Ki-, 
tokio išėjimo nėra, j. i nori 
kritikos išsisukti. Jau jei 
visuomenėj e ‘ ‘ sometliing ’ ’ 
reiški, tai jau busi kriti
kuojamas, jei “something” 
pasakysi, tai daugiau kriti
kos susilauksi, o imsi “so
mething” veikti, tai jau -••Y-' ■ į • -■

buk pasirengęs daug kriti
kos pakelti.

Musų visuomenėj-1 dvasiš
kąja reiškia daugiau, kaip 
“something.” Todėl kriti
kos turi apščiai — žinoma, 
kartais- ir užsipelnytos. Bet 
štai koks laisvainanėlis ima 
šitaip gudragalvoti:

“Imkime musų kunigus. 
Ką jie mus išmokino per iš
tisas eiles šimtmečių ? Kiek 
išmokino amatninkų mums? 
Kiek pastūmėjo prie pra
monės? Kiek musų tauta 
pelnė, nors vienybės, tos ka
talikiškos artimo meilės? 
Nieko. Mus jie dar varė į 
prapultį kitų tautų bango
se, ypač lenkų.” (Iš “T.” 
mm. 30).

Tai, mat, tasai gudragal
vis nori, kad kunigai mo
kinti! žmones amatų, pra
mone rūpintųsi. Ar tai jų 
dalykas? Bet veiklesnieji 
ir tose srityse pasidarbuoja, 
Lietuvoje ar vieną vartoto
jų dr-ją kunigai įsteigė. A- 
merikoj ar ne kankinys ku
nigas J. Žcbris mokino lie
tuvius lietuviškos duonos 
kepti, ar ne jis lietuvius ve
dė ant farmų ir ragino prie 
biznio.

O-gi, meldžiamieji, paro
dykite, ką jus, laisvamaniai, 
nors čia, Amerikoje, laisvoj 
šalyje per desėtkus metų 
padarėte. Kur jūsų įstai
gos? Kuo galite pasirody
ti? Ugi katalikai bent su 
bažnyčiomis, mokyklomis, 
vienuolynu gali pasigirti. 
Ar tai maža vienybes reikė
jo, kad įkurti tokias įstai
gas. Turbūt labai daug, 
lies laisvamaniai su savo 
augštais idealais, didžiu mo
kslu, šaunia išmintim kolek-

ŠELPKIMTIEM AU
KODAMI “TAUTOS F0£- 

DUI” BENT VIENOS 
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""DIDELE DOVANĄ"

Visas Kuponas ir pakelio priešakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 

> , arba j vertas dovanas. * - 
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615)

jtiviškai jokios įstaigos neį
kūrė.

Buvo laikai, kuomet lietu
viai skendo lenkų bangose. 
Tai buvo ne vien kunigų, 
bet ir svietiškių nuopuolis. 
Užtat dabar, kuomet atėjo 
atgijimo laikas, tai to atgi
jimo priešakyje turime 
dvasiški ją.

Kuomet Amerikos lietu
vių dvasiškąja tūnojo it le- 
targiniame miege, tai buvo 
šauksmas, kad kunigai nie
ko neveikia del žmonių la
bo. Kuomet gi sujudo, su
kruto, kuomet ėmė drutin- 
ti organizacijas, tverti nau
jas organizacijas, žodžiu, 
kuomet išjudino katalikiš
kąją visuomenę, tai kilo dar 
didesnis klegėsis: “klerika
lizmas” sušmėkšojo persi
gandusių laisvamanių aky
se ir jie užgiedojo “klerika
lizmo” pavojaus giesmes.

Tai, mat, šiaip negerai ir 
taip bloga. Ex-laisvamanis.

LIETUVIAI PASIŽYMI 
DARBŠTUMU.

Waukegan, Ill. — Man 
pasitaikė aplankyti Wau- 
kegano miestelį. Tas mies
telis guli ant Michigan 
ežero kranto ir visai arti
mai stovi su North Chicago. 
Patsai miestelis besąs pui
kiai gamtos išjmoštas — 
žalumynais, medžiais, kal
neliais, žolynėliais. Gyve
na čia žmonių visokių tau
tų, kurių tarpe nepaskutinę 
vietą užima lietuviai. Ųaug 
lietuvių besą pasiturinčių, 
įsigijusių savo namus. Tu
ri viešą salę, bažnyčią ir di
delę mokyklą.

Svarbiausia, kad čia lietu
viai darbštus, męilųs, švel
nus. Savo darbštumu pa
garsėjo lietuviai ir tarp 
svetimtaučių. Jie gali bū
ti pavyzdžiu kitų kolionijų 
lietuviams. Lietuvių salė
je dažnai atsibuna prakal
bos, kurių čionykščiai lietu
viai mėgsta pasiklausyti.

Tai*]) jaunimo yra veik
lių vaikinų. Tik tarp jų iš- 
kįla neretai del mažmožiu 
nesusipratimai. Reikia ti- 
kėties, kad tie šiurkštumai 
pranyks.

Šiuo tarpu darbai čia sil
pnai eina. Dirbtuvių ne
daug tėra. Yra lietuvių, 
vaikščiojančių be darbo.

Ig. K. Matchulis.

LIETUVIAI ŽEMAI 
STOVI.

Scranton. Pa. — Pažiu
rėjus į savo brolius, tai šir
dį sopa. Iki užmokesčio die
nos vaikščioja susitraukę, 
susirietę, kaip Lietuvoj žy
delis. Kaikani ir duonos 
pritrūksta. Prie Alt. Ver
non gat. gyvena arti 50 
šeimynų. Nei vienoj šei
mynoj nemačiau dienraščio. 
Tik ir žino gerti ir kaziriuo- 
ti. Priminiau kartą vienoj 
šeimynoj apie dienraštį 
“Kataliką,” tai apsiseilio
jęs, ir išsižiojęs suvarvalia- 
vo, girdi, geriau tą penkinę 
pragerti, o ne dienraščiui 
išleisti. Prie tos pat gat
vės’vienoj šeimynoj buvo 
vienos moters išleistuvės. 
Žinoma, ten jokių svaiga- 

]ų netruko. Naktį pasigė
rę ėmė mušties. Visi buvu
sieji buvo su prarūktomis 
galvomis. Pribuvo patrol
wagon. Mažiau girti pabė
go, pasislėpė, o prisiputėliai 
buvo sukimšti vežiman. Šei
mininkė gvoltą ėmė šaukti 
ir visą gatvę sukėlė. Kaip 
tai liūdna, kaip tokie apsi
reiškimai žemina musu 
brangios tautos vardą.

Rugpj. 7 d. vienas len
kas antrą lenką peršovė. 
Ligoninėn dar gyvą nuvežė, 
bet ten greit mirė. Kulipr 
ka jam nugarą buvo per- 
gręžus. “Kat.” Platintojas.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Roseland. Ill. — Vyčiu 

kuopa rugpj. 10 d. laikė sa
vo susirinkimą Visu Šventu 
parapijinės mokyklos kam
baryje. Kuomet rast. p-lė 
Ona Dcivikiutė perskaitė 
protokolą, tai klebonas kun. 
P. Serafinas pasakė, jog 
čia esą svečiu ir todėl ne
tęsti susirinkimo. Tarp 
sv>td i.,u,o klebonas kun. 
A. Ežerskis iš Cicero. Nu
tarėme laikyti sekantį su
sirinkimą antradieni, rugp. 
17 d.

Klebonas kun. Serafinas 
savo lėšomis intaisc vyčiu 
susirinkimu kambaryje1 gra
žią šviesą. Malonu sėdėti 
prie tokios šviesos.

Pereitame susirinkime 
dalyvavo nariai ir vyčiu 13 
kuopos nuo Town of Lake. 
Gerai, kad vyčiai lankosi 
vieni pas antrus, didina są
ryšį tarp savęs, arčiau su
sipažįsta ir užmezga arti
mesnius ryšius. Tokie sve- 
čių atsilankymai padidina 
prisirašo, ateina vieną, ki- 
Šiaip atsiranda tokiu, kurie 
prisirašo, ateina viena, ki
tą kartą ir nesilanko dau
giau. Todėl gerai, jei kas 
daroma auklėti prisirišimą 
prie kuopos.

• Vyčiu mylėtojas.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriški}, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų
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J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
įspūdžių Amerikoje.

(Tąsa).
rios visame kame mus pralenkė...

Čia mano minčių posmas tapo staiga pertrauktas 
juokų trenksmu...

“Vaterland,”
Liepos 3 dienų, 1914 m.

Vakar guldamas liepiau tarnui prikelti 5 va]. Sun
ku buvo kelties, bet ne ką darysi, turiu daug užsilikusio 
darbo, kuri nesuspėjau atlikti pirm išvažiuosiant iš 
Paryžiaus, taigi dabar turiu atidirbti. VpačiaLskubųs 
buvo keli straipsniai į “Annales” ir korekta, kuriuos 
tuojaus turėsiu išlipęs aut kranto Amerikoj pasiųsti 
Paryžiun.

Paėmęs šaltą vaną jūrių vandenyj, užlipau, ant lai
vo palubės. Buvo skaistus rytas. Saulutė linksmai 
žibėjo. Pakvėpavęs pilna krutinę, nusileidau i salioną, 
kur yra rašomieji stalai ir atsisėdęs už stalelio ėmiausi 
darbo.

Įžymi moteris. Ji yra New 
Yorke distrikto mokyklų 
superintendente, taippat 
kandidate i prezidentus Na
tional Education Ass’n.

Per visą dienelę nevaliojau užbaigti replikos “Kur. 
Lit.” redaktoriui, kuris skaudžiai užpuldinėja ant Lie
tuvos ir lietuvių. Šis darbas taip mane sunervavo, 
kad vakare galva taip apsunko, tarytum Švino pripilta...

Negalėdamas ilgiau dirbti, leidausi vaikštinėti lai
vo palubėm. Laivo dalyj, pavestoj III kl., sutikau 
lietuvę-žmonelę nuo Pajevonio, apie kurią andai minė
jau. Ji važiuoja su trejetu vaikų Vyliausia mergaitė 
turi 9 metus, jauniausia 3 metus.

— Na, kodėl Tamsta iicpasilikote Lietuvoj, už
klausiau aš.

— Vargas toj Lietuvoj gyventi papratusiam prie 
geresnės duonos, — atsake ji liūdnai.

— Kaip tai? ■ : . (
— Braidyk ten po purvyną, nei tu pavalgysi kaip 

priguli, nei apsiredysi, — pastebėjo moteriškė.
— Na, kodėl? Juk ir Lietuvoj yra žmonių, ką gra

žiai gyvena, — užsiminiau aš.
— Taip, yra, — atsakė ji, — bet ne sodžiuose. Nei 

jie moka valgio gerai išvirti, nei griūčių gražiai papuoš
ti. IndrėbS kokios susrukusios, surūdijusios mėsos į 
puodą... Ne tik ką valgyti, ibet ir pažiūrėti bjauru... — 
skundėsi žmonelė.

— Na, juk galima ir Lietuvoj šviežios mėsos nusi
pirkti, — pastebėjau aš.

— Tai dabar imsi kas diena išvažiuoti į miestą del 
kokio mažmožio. Šia pas mus (?), Pliiladelphijoj,, vis
kas blizgėto blizga; prireikė ko, išėjai pro duris, per
ėjai į kitą “street’o” kraštą arba čia pat už kelių žing
sniu, visko rasi.4. 7

— Juk ir Lietuvoj yra miestų, kur kaip ir Pliila- 
delpliijoj, — pamėgdžiojau aš, — ir švaru, ir gražu, 
ir visko yra užtektinai. Ai- buvote Kaune, Vilniuj, — 
paklausau aš.

— Ne, nebuvau, — atsakė, — girdėjau, kad gražus 
miestai, vis rengiausi važiuoti, bet neprisirengiau.

— Na, o vyras jus kur yra?
Liko Amerikoj.

— Ką veikia?

lio 
ja, 
ve 
na.

pastan- 
ir pa- 
s tru- 
žemėje

— Kur?
— Pliiladelphijoj.
— Ar daug uždirba?
— Po du doleriu ir keturiasdešimta centų ant die

nos, pirma uždirbdavo tik po 2 dol. 20c., bet po strai- 
kui pakėlė 20 centų į dieną. Mat, kaip dabar naujas 
prezidentas užstojo iš bėdinųjų, — pridūrė moteriškė, 
pasididžiuodama savo žiniomis iš politikos srities, — 
lai ir darbininkams straikus leido daryt, kad nesiduo
tų skriausti.

—Na, tai jus gražiai galite gyventi tokią algą turė
dami, — paklausiau aš.

— Taip. Maniškis man rašė, jei noriu, galiu gy
venti Lietuvoj, prisius pinigų kiek reik, bet man taip ne
jauku Lietuvoj, taip nejauku... Rodos, kaip jauna bu
vau viskas buvo gražu, miela, o dabar?!... Turbūt del 
to, kad pirma kvaila buvau, svieto nepažinau, geresnio 
nebūvu mačiusi...

— Na, jums kelias turi pusėtinai kainuoti su tais 
vaikučiais ?

— Kaipgi! Už visus keturis nuo Eitkūnų 350 rub
lių užmokėjau.

— Tai vyras jums prisiuntė pinigus, — paklausiau.
— Dalį vyras, kitą pati prisidėjau, ‘dalį” nuo brolio 

atsiėmusi.
— Ar dar grįšite kada Lietuvon?
— Ne, nenoriu, griežtai atrėmė moteriškė, nusipirk

sime Pliiladelphijoj namus, ant kapinių “lotą,” prisi
rašysime prie “sosaječių”, kad įnirus gražiai palaidotų, 
tai ir užbaigsime savo amžį. O vaikučius leisime į mok
slą, kad jie turėtų lengvesnę duoną.

— 1 kokią mokyklą leisite vaikučius?

Musiį žemės sau-
sėjimas.

Kam teko per žiūroną pa
matyti ir patyrinėti Mėnn- 

pavirsiu, tasai neabejo- 
jogei mato priešais sa- 
išdžiuvusį okeano dug- 
kur kituomet buvo pil

na vandens.
jSTarsas seka Mėnulio pa

vyzdį.
Žeme palengva ir žengia į 

Alarso pėdsakus.
Gyvybės ilgumas taigi y- 

ra proporcionalis "tų plane
tų didumui.

Astronomai aut didžiosios 
planetos Jovis, kuri dar ne- 
sukietėjusi, ty. inkaitusios 
skystos ntasos ir gerų pa
vidale, nekuria gražią die
ną tyrinės per savo žiūro
nus žmonijos kartos ant 
Žemės paskutines 
gas, idant išgauf? 
laikyti ant pavirš 
putelius užsilikusio
vandens ir tuo būdu prail
ginti organišką gyvastį, — 
lygiai taippat, kaip šiandie 
astronmai nuo Žemes su 
indoinumu tyrinėja milži
nišką kanalų sistemą ant 
Marso.

Vandens ant Žemės nyki
mo faktas neturi jokios abe
jonės; Žemės paviršiaus ap- 
žinrėjimas tam tikslui sutei
kia aiškius prirodymus. Di
džiausias ant Žemės konti
nentas, Azija, turi didelį ty- 
ryną Gobi arba Šamo. Af
rika turi savo tyryną Sa
hara. Tuodu abudu plotu 
išdžiuvo laipsniškai dar 
prieš historinius laikus, bet 
žmonės tik dabartiniais lai
kais ėmė tyrinėti tų plotų 
nusausėj imo priežastis.

Azijoje Žemės paviršiaus 
sausėjimo procesas ir da
bartiniais laikais slenka pir
myn. Ir nėra abejonės, jo
gei kuomet nors tasai visas 
kontinentas pavirs tyrynu.

Tyryno Gobi pačiam vi
duj randasi mažas sūraus 
vandens ežeras Lob-Nor, 
kuris nuolatos mažėja ir ap
link jį smiltynai savo plotu 
vis didinasi. Tasai apgau
sėjęs plotas visgi dar apgy
venamas dar neskaitlingais 
besibastančiais žmonėmis, 
panašiai kaip Afrikos Saha
ra.

Ežeras Lob-Nor nėra vie
natiniu jūrės likučiu viduj 
Azijos; jei mes paėėsiine

kas, Aralai ir net Kaspijos 
ežerą. Tie visi ežerai kuo
met nors turėjo Imti sujun
gti tarp savęs su pagelba 
Juodųjų ir Viduržeminių 
jūrių, kurios, savo keliu, y- 
ra tiktai gilesne dalimi jū
rių, kurios kuomet nors liū
liavo ant visos Saharos. Vi
si tie paminėti Azijoje sū
raus vandens ežerai laips
niškai mažėja. Azijoje be 
to ranadsi daug ir kitų vie
tų, pasidariusių tyrynais.

Tasai žemės sausėjimas 
Azijoje retkarčiais esti per
traukiamas. Okeanas gali 
net didelius kontinentų plo
tus užlieti, gali kuomet nors 
ištisus kontinentus, užsem- 
ti, bet vra neužginamas 
faktas, jogei daug vandens 
Įsigeria Žemės žievėn kai 
kokian cement an ir vandens 
kiekybė tokiu o budu ant 
musų planetos mažėja.

Suv. Valstijose taippat y- 
ra jūrių Jjekana. Tai sū
raus vandfcais ežeras Salt 
Lake, Utah valstijoj.

Žmogus dažnai kovoja su 
sausuma su drėkinimo- (irri- 
gacijos) pagelba. Bet tas 
atlikti yra galima tik tuo
met, kuomet didelės upės 
praeina per tyrynus. Bet 
laikui bėgant ir tos upės su
mažės ir išdžius ir tuomet 
drėkinimas nebus galimas.

Žmogus gali pasekmingai 
kovoti su sausuma nekurį 
laiką; bet nuolatos tai dary
tį negalės, nes tas priešintų
si gamtos.astatymams.

Vidurinė Azija ir Saha
ra suteikta mums gerinusį 
Įsivaizdinimą i1 usausėjusių 
plotų; ten upės maino savo 
vagas, išdžiūsta ir pranyk
sta tarp smilčių, kad tuo tar
pu archeologiniai paieškoji
mai ir vietos legendos liudi
ja apie buvimą kituomet to
se apylinkėse gyvybės.

Musų planetos sausėjimas 
nepaeina iš klimatinių prie
žasčių, priešingai — nuo 
to klimatas priguli. Plane
ta taippat, kaip kiekvienas 
gyvu o j ant is o rganizma s,
sensta ir miršta.

Žemė dabartiniais laikais 
dar yra pilna gyvybes: turi 
okeanus, ežerus, upes, miš
kus, pievas ir žvėris — gali
ma pasakyti, jogei ji yra 
pačioj savo jaunystėj.

Planetos senėjimas visu- 
pinnu apsireiškia jos atau
šintu ir sausėjimu.

Tvirta žemės masa turi 
cheminį troškimą, tvirtų da
lių troškimą sueiti į ankš
tesnes kombinacijas su van
dens sudėtiniais; bet tam 
vienatiniu kenksmu yra į- 
kaitęs Žemės paviršius.

Lengva prirodyti, jogei 
tvirtos dalys, iš kurių susi
daro Žemė, gali cheminiu 
budu sugerti visą vandenda- 
rį ir degį, atsirandantį oke
anuose, taippat kaip degį 
ir azotą, atsirandančius ore.

Mėnuo, kaip Žemės vai
kas, kuomet nors taippat 
turėjo vandenį, orą ir gy
vybę, bet kaipo žymiai ma
žesnis į greičiau sustingo ir 
mirė. — Sunku pasakyti, 
kuomet, ar praėjus milijo
nui, ar keliolikai milijonų 
metų, Žemė turės išdžiūti ir 
sustingti. Bet kad tas taip 
atsitiks, nėra abejonės. Že
mė turi būtinai išdžiūti, su- 
senti ir tuomet organiška

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams mssMC 
CIGARETTES 

“Amerikos Štandaras”
10 HASSAN KUPONU DYKAI

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

įįgz Šitas specialia KUPONAS vertas 
y 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 
I ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
J riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno- 
| j e Dovanų Stotyje arba pas 
M. THE AMERICAN TOBACCO CO.

Premium Dept. 490 Broome St.. New York, N. Y. Z 
Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5) ZZs

Aukščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsipladnimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:
KUPONŲ 
.... 200

KUPONŲ
Skutimuisi muilas, geriausios rųŠies, už ...................... 25
Skutimuisi šepetukas, Šeriai sudėti į kietą gumą, 

už ........................................................................................ 50
Skustuvas, geriausio plieno, už ..................................... 50
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 50
Geras “Lastic” diržas, kurs T-E-M-F-I-A-S-I, šisai

nuo 30 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai-
pyinų. Visi gydytojai laiko ji už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ................. 125

Šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY
- Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

mų daiktas, už .................................*................................
Vyriškas ar moteriškas skėtis, iš amerikoniškos 

tafetos, mission rankcuaitč, už .....................
Virtuves setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai

su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mėsinin
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akmens, šauk
što maišymui, blynų apvartyinui, duonriekio pei
lio, sudėtinio kenų atidarytojo, peilio skutimui, 
už .......................................................................................

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už .................
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ................. 3900

300
650

AMERIKOS
GERIAUSI

CIGARETAI

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valstijų liistorijos, abelnos 
h istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, piliotystės, dailarašystės.

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

g Dr. S. A. SLAKIENE?
3 SPECIALISTE
□ MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 

3255 SO. HALSTED ST. n

P SPECIALISTE 
g MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

si Te!. Drover 5323
3 .....

CHICAGO, ILL.

■ iąin r1

ŠUCEDYK PINIGUS
ANT KAVOS AR3ATOS SVIESTO

13 į' i 40c svaro ar :at. 3 iki 5c sv. svieste. ;

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

j Santos kava, t - 
! kaip kiti par

duoda už 30c

Puikiausia arbata nuo 23c iki 60c svaras 
Mano 10c vertes kitur pirdnodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankas’ Kavos Krautuves
Ši r-vakarinė dali 181rt W 12t h st

3102 W 22nd st
Pietine dalis

3032 Wentworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 .> Ashland avo

* Vakarine dalis. Šiaurine dalis.
15.0 W M ą< M sou st 
2LTI W M ’d i-on st 
" 1 hw I- avo
J. .7 S II al tfd St 
lf.:2 tS Hal*tod st

■VMi W Diiyion st 
7 ’0 W North avo 

‘,t»l ! dfifoln avo 
3241 Lincoln avo 
3413 N Clark st

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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

8 mokytojai, augštesnio muzikėlio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, " klarneto, trombono ir 
kitu pučiamųjų instrumentu. Išguldoma muzikos historija. harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidates į 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarų, o rėguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. ŽHįh-iUu /», «

• 'i'J]

— Ispradziii į parapijinę, ka yra po bažnyčia, o pas 
jei ištesėsime, tai į anglų.

(Sęka toliau).

toliau į rytus, ten atrasime 
dar kitus suruas vandens 
ežerus,-būtent: Issikul, Ęal-

gyvybe pabaigs ant jos savo 
dienas. Paliks mirusi kaip 
kad Mėnuo. K. K.

... . ■ •

I

I
ii

. Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252-S4 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL. E
i

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pyiigų. 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 kaslltz.^ Vikarils iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki. 6 valandai va 
kare.

Memorial Belle a Specialty. 
iMeftko** fell temirtnr

imu kXxsa.

»L-KART NJEDELIN1S LAIKRAŠTIS

“SAULE'
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

iw kas utariiiiiKas Ir pGinycia.'
w ~.    — —   —■*““ —- I « l~

PRENUMERATA KAŠTUOJA: ;-------

AMWK01 f metams $2.50. J j pusei matų $1.2s
PllWPni fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

i GUI V*J į joj įr Škotijoj 15 s, Prūsuose 15 m
y—*»«***■■. - - --WSW-'‘ -J r< »- ****** *■ *

K&gyk © }sausž vieną znmerį dyję«»

W. D. Boczkauskas & Oo.
S2I422 W. South ill., • Bahano/ City, Pa.

BS-JS3R

3
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ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 16, 1915.

Chicagos Žinios
Vakar ties Wilson beach 

policija areštavo jauną vai
kiną, kurs pasisakė esąs 
grafas Albert Louis Filo 
iš Austrijos. Areštuotas už 
moterių užkabinėjimą mau- 
dimosi metu. Amerikoj jo
kie titulai neturi reikšmės.

na prie Suv. Valstijų 
džios. ty. Imti priešais 
tonus.

vai
teli-

Laivas Eastland pagaliau 
pakeltas Chicagos upėje. 
Daugiau lavonų nesurasta. 
Taigi su juo žuvo kiek ma
žiau tūkstančio žmonių.

Vakar ežere ties Lincoln 
parku prigėrė 16 metų vai
kinas John McNulty, 
Monticello avė.

1121

Swedish Memorial niald- 
namyj, Orleans ir Whiting 
gat., vakar pamaldų metu 
viena choristė begiedant 
krito ir staiga pasimirė. 
Ji buvo Mrs. Helena M. Bo
lin. Turėjus širdies ligą. 
Delei to nepaprasto atsiti
kimo ir pamaldos pertrauk
ta.

Vakar suimta keturi plė
šikai, kurie mėgino apiplėš
ti saliuną po numeriu 615 
West Madison gat. Suim
tieji yra: Fred Paulsen, 
Thomas Andersen, Charles 
Carlsen ir Charles Den.

pribuvęs į 
pajutau it

Lietuviai

Nekokį^ Albertą Stange, 
1544 Belmont avė., jo žmo
na užrakinusi kambarin, 
kad jis neišeitų. Vyras, ne
galėdamas išeiti, šoko per 
langą nuo antrojo augštoir 
nusilaužė koją.

Chicagos aristokratai šil
imėlė tikrą gevaltą, kuomet 
jų vieno, nekokio turtingo 
Bell, 17 metų duktė pabėgo 
su tėvo šoferiu į Youngs
town, Ohio, ir ten apsivedė. 
Šoferis esąs bėdinas vaiki
nas. Tėvas nusivijo dukterį, 
bet rado jau apsivedusią.

šią atgabenti ir apgyven
dinti vaokiečiai. Pabėgu
siems iš savo ūkio žmonėms 
grasina, kad po karo, jei 
jie sugrįšiu jų turtas ne
busiąs jiems gražinamas, 
bet patiksiąs vokiečiams.

Reikalingas jaunas vyras, 18 metų 
amžiaus, aptiekoj. Turi turėti paliu
dijimą.

Jonas P. Golombiewski, 
2633 W. 47th str.v ant kerčios Tai- 
man avė., Chicago, Ill.

Pilni Namai Linksmybės

Kuomeet policijos virši
ninkas paskelbė policiantų 
pavardes, kurie turi del se
natvės rezignuoti, daugu
mas j u atsisakė rezignuoti 
ir rūpinasi iš daktarų gau
ti paliudijimus apie gerą 
savo sveikatos stovį. Ypač 
tam prieštariau ja kapito
nai ir leitenantai. Mat, pa
prastieji policiantai turi Im
ti paklusnus ir nedrįsta 
jirešinties.

VISUR BETVARKĖ.
Chicagoj tikroji Sodoma 

viešpatauja. Policiantai by- 
linėjami už sėbravimą su į- 
va iria is pikta da ria i s. Vie
nur ir kitur susekama vi
sokios piktadarybės, užpul
dinėjimai, šelmystės. Da
bar antai miesto išdininkas 
Kergei užsimanė nemokėti 
algų 7 valdininkams, dir
bantiems civilėj komisijoj. 
Ponas išdininkas tvirtina, 
jogei tie valdininkai nele
galiai gavę darbus. Civilės 
tarnybos komisijos pirmi
ninkas Coffin todėl įsakė iš- 
dininkui nemokėti niekam 

“algų, kol tas viskas bus iš- 
kad miestą

ims valdyti jau ne majoras, 
bet bile koks politikierius. 
Iš to gema baisiausi skan
dalai ir netvarka.

GRAŽIAI BEGYVENĄ.
Spring Valley, Ill — Už

važiavęs šin miestelin atra
dau, jog čia lietuviai beturį 
dailų ir gražų gyvenimų. 
Tokiame miestelyje daug 

{maloniau gyventi, negu ko
kiame didmiesty j, tokioj 
Chicagoj, kur žmones susi
grūdę, susikimšę ir namuo
se ir gatvekariuose, ir baž
nyčiose ir kitur. Čia-gi jau
tiesi valnai, laisvai ir dvasia 
čia pakilesnė yra, negu ko
kioj Chicagoj.

Iš didmiesčio 
Spring Valley 
sparnus gavęs,
apsigyvenę šiaurinėje mie
sto dalyj, kur turi savo baž
nyčią ir mokyklą. Lietu
viškoji dalis gerai ištaisyta, 
gausiai yra medžių ir žaliu- 
mynų, gėlių ir daržovių.

Darbininkai, per dieną 
lindėję po žeme, po dienos 
darbo gali atsikvėpti tyrų- 
tyriausiu oru. Teisybė, at
siranda tokių, kurie atbu
kina savo skonį ir uosles, 
neina į smirdančias smuk
les svaigalų išsigerti, ma
nydami, kad jais atgaivįs 
jėgas, atsišviežįs. Ir atbu
kę iki to, kad jau nejunta 
to apsigavimo. Smuklių čia 
nemažai besą ir todėl aišku, 
kad jas lietuviai paturi, lan
kydamiesi į jas.
gatvėmis slimpinant 
pantėmis rudžio.

Besą čia lietuviškų krau
tuvių, viena barzdaskutyk- 
la.

Teko būti springvalliečių 
pikninke, kurį vietos Tau
tos Fondo skyrius huvo su
rengęs rugpj. 8 d. Pilinin
kas prasidėjo 3.vai. po pie
tų ir tęsėsi iki vienos. Bu
vo jaunimo žaidimų. Buvo 
gerokai suaugusių žmonių. 
Visi buvo patenkinti. Po 
viso to vaikų choras padai
navo “Eisime, broleliai, na
mo,” to choro vedėju yra 
vargonininkas p. E. Šlape
lis. \

Apylinkėse šio miestelio 
yra miškelių, kur lietuviai 
eina grybauti, riešutauti, 
uogauti. Ten buvęs.

Bankes praneša, kad 40,000 jo pir
kėju Chicagoje beveik visi yra be
turčiai. Todėl gi yra malonu ir užsi- 
ganėdinimas žinoti, kad tie keli da
lykai, kuriuos jie parduoda, ty. kava, 
sviestas, arbata, kokao, Baking Powder 
ryžiai — yra tai geriausios rūšies, 
ir taip mažai uždarbio yra, kad daž
nai parduodama net po 5 nuošimtį.

Jaigu skaitlius biznio būti; mažas, 
šitų nuošimčiu pelno negalima butu 
besivaryti biznyje. Bet kadangi mil
žiniškas skaitlius, ką jo_ 20 krautuvių 
parduoda kasdieną, padaro užganė
dinančią įjįznio pasekmę pabaigoje 
metų. ■Ąį'

Bankes tvirtina, kad jis sutaupino 
1.000,000 dolerių kasmet savo 40,000 
Chicagos pirkliams ant vientik tų ke
lių dalykų, šis išrodo labai protin
gai dėlto, kad viena šeimyna sutau- 
pina tiktai 50c. į savaitę, tai per 
metus atlieka ,$26.00.. Vienas metas ir 
40,000 šeimynų ištikro reiškia mil
žinišką sumą — $1,400,000 sutausotų.

Reikalingas atsakantis 
korektorius prie ALD. “Ka
taliko.” Atsišaukite tuo- 
jaus į Tananevicz Publi
shing Company. 3249 So. 
Morgan str., Chicago Ill.

Reikalingas prityręs, rankų darbą 
suprantąs. raidžių statytojas. Tik 
blaivus, dori ir darbštus vyrai teat
siliepia. Apie išlygas tesikreipia laiš
ku žemiau paduotu antrašu:

J. G. M.,
1811 Wharton str, S. S. Pittsburg. Pa.

Matyt
su

Illinois valstijoj gyvuoja tirta. Paniški, 
įstatymas laikyti uždarytus 
saliunus sekmadieniais. Tė
čiai! tasai Įstatymas niekur 
nepildomas. Tai kokiam ga
lui dar tie . įstatymai lei
džiami?

Vakar Chicagos airiai tu
rėjo pikninką Brand’o dar
že. Buvo daug įžymių asme
nų. Kalbėtasi apie karą. 
Visi pritarę stovėti kap sie-

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie išdalies apsiniaukę. 
Laukiama lietaus šią nak
tį ar rytoj. Maža atmaina 
temperatūroje.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 86 laipsniai, 
žemiausia 68.

Saulė teka 4:59, leidžia
si 6:40.

IŠKILMĖS VIENUO
LYNE.

Vakar šv. Kazimiero vie
nuolyne atsibuvo nepapras
tos iškilmės. Davė paskuti
nius prižadus ir stojo pil
nomis šv. Kazimiero sese
rimis aštnonios, o septynios 
davė pirmus prižadus ir po 
dviejų metų sudės antrus 
prižadus ir taps pilnomis 
seserimis.

Iškilmės prasidėjo 8:30 
vai. iš ryto ir nusitęsė veik 
iki 11 vai. Buvo labai daug 
pašaliečių. Per mišias giedo
jo seserių choras, ir taip gi 
grojo seserių orkestrą, var
gonams pritariant.

Rep.

Vokiečių ne
žmoniškumas.

Parsiduoda bučernė ir grosernė lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Prekyba išdirbta ir puikiai užsimo
kanti. Parsiduoda tik dėlto, kad sa
vininkas silpnos sveikatos. Jaigu kas 
norėtų, parduočiau su namais (proper- 
te).

S. Wisniewski, savininkas, 
149-ta gatvė ir Homer-Lee avė., 
, E. Chicago, Ind.

Pabėgėliai iš Žemaitijos 
pasakoja, kad Tauragėje ir 
kituose vokiečių užimtuose 
miesteliuose vokiečiai išlip- 
dė šitokį įsakymą: Kurių li
kis, namai ar krautuvė bu
sianti palikta be savininkų7 
—į tų ūkius ar namus bu-

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSŲ ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

LIETUVIŠKAS ŠIAUčIUS.
18-tos gatvės ir apylinkės gyvento

jai, jaigu nenorite kiekvieną nedėlią 
eiti pas šiaučių, ir jaigu nenorite daž
nai girdėti vaikų nusiskundimą, kad 
ėeverykai suplyšę, koja išlenda, tai 
kreipkitės prie atsakančio ševerykų 
daktaro:

JONAS MIKŠIS.
Lietuviškas šiaučius,

637 W. 18th str, tarp Ruble str. ir 
String str., Chicago, Ill.

Per 5 dienas
Turės būti parduota keletas likusių 

lotų labai pigia kaina. Jei kas pasi
skubins nupirkti, galės ant rytojaus 
parduodamas gerai pelnyti. Lietuviai^ 
nepraleiskite šitos progos, nes jau 
daugiau taip pigiai negausite pirkti', 
mes norime išbaigti parduoti. Vie
nas kampas yra vertas daugiau, kaip 
$1,200. bus dabar parduotas už $800 
ir keletas vidurinių lotų, kurie yra 
verti po $600, bus parduoti po $400, 
ir vienas yra už $300. Visi bus par
duoti su mažu imokėjimu. Randasi 
netoli budavojamų naujų Kreino fab
rikų, kuriuose jau pereitą savaitę pra
dėjo dirbti keletas tūkstančių darbi
ninkų, o paskiau dirbs 10.000 darbi
ninkų. Taipgi turime keletą namų už 
labai pigią kainą parduoti ir su ma
žu imokėjimu.

J. SINKUS & CO., 
3151 So. Halsted str., Chicago, Ill.

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

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

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

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

Old Phone 1171.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be Jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparatu eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
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.

011I1H

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANE VICZE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

E — UGI

1163

11G4

1165

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

ašE — 1170

E — 1245

E — 124G

E — 1247

E —

E —

E —

1248

1249

1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė Į Panelę švenčiau
sių.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

SI

E —

E —

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

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, ILL.

raugųornsPranešimas!

■

■

D

Šitas daržas bus pątogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange. gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.
Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

asai

Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas 
ARBA 

NATIONAL GROVE

Rugpjūčio Menesį Tiktai?
Šis patogus gvarantuotas

PIANAS

$195.22
$250 vertes

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Ballet and Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkes lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianų krautuvę, po numeriu 3249 Šo. Morgan 
str. Tolinus mes, pasinaudodami šia proga, dčkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musu pianus, mes pasiūlomo del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, Ičšuojantj mažiausia $250, speeiališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskito parodyti jums, kaip pirkti nuo 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigų. 
Mes šiame biznyje esame jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABIELSKIS, Paid.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

KITE LOTUS KOL PIGUS
jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau.nes

Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.
Del platesnių žinių kreipkitės in A

Tananevicz Savings Bank, 3249’55Phme EsG7^N ST'
Real Estate Department as K. J. FILUPOVICH, Pardavėjas
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