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Vokiečių nepasise
kimas ties Ossovecu

S. V. karine stovykla. Baisi audra

Vokiečiai pasivarė pirmyn 
Suvalkijoj ir Žemaitijoj
Vokiečiai artinasi Liet.

Brastos link. .

Kaunas laikosi.
Londonas, rugpj. 17. — 

Vokiečius patiko nepasise
kimas ties Ossovecu. Tą 
tvirtovę vokiečiai apgulė ir 
bombarduoja. Vokiečiai ė- 
mė vartoti bombas iš troš
kinančio gazo. Bet netikė
tai vėjas persimainė ir 3,- 
000 atakuojančių vokiečių 
turėjo bėgti, nes troškinan
čius durnus ėmė nešti tie
siog i juos. Priegtam su
mišime bebėgdami pateko 
tarp vokiečių artilerijos ir 
tvirtovės batarėjų. Ir vos 
keletas iš 3,000 beišliko gy
vais.

Šiaip ant viso fronto vo
kiečiai pasivarė pirmyn. A- 
not vokiečių pranešimų, 
Lenkijoj rusai neteko ketu
rių miestų, o Suvalkijoje, 
Žemaitijoj ir Kurše pasiva
rė pirmyn. Ypač Žemaiti
joj toli vokiečiai pasivarė. 
Viena tiktai diena kai- 
kuriose vietose Žemaitijoj 
vokiečiai pasivarė 50 mylių. 
Taigi vokiečiai Žemaitijoj 
dabar isidavė dideliu ky
liu. Kaunas vis dar atsi
laiko, nes tai viena drū
čiausių tvirtovių.

Pagal vokiečių paskelbi
mų Berlyne, von Mackensen 
Lenkijoj, besigruzdamas 
Lietuviškos Brastos link, 
užėmė Ciale ir Slavatične, o 
Bavarijos princas Leopol
das užėmė Losyce ir Mie- 
dzyrzee. Lenkijoj dabar vo
kiečiams reikia veikti pel
kėtose vietose ir briauties 
per tankumynus. Tos vie
tos vadinama rusiškai Po- 
liesje. Tarp Liet. Brastos ir 
Ossoveco, ant 180 verstų 
fronto, vokiečiai turi šešias 
armijas, arba apie 45 kor
pusus.

Lietuvoje vokiečiai šiuo 
tarpu paėmė 7,000 rusų ne
laisvėn.

Apie dalykus ties Kaunu 
rusai oficialiai šitaip skel
bia:

‘ ‘ Kauno bambarda vi inas 
eina be paliovos. Vokiečiai 
atkakliai atakuoja fortifika
cijas vakarinėj pusėj.”

Vokiečių oficialiai paskel
bta: ,

“Von Hindenburgo armi
jos veikimas toks: Pasek
mingose ties Kaunu atako
se mes paėmėme 1,730 rusų 
nelaisvėn.”

Apie veikimus Kurše ru
sai skelbia, kad Bausko ap
skrityje rugpj. 15 d. rusai 
nubloškė vokiečius atgal 
linkui upės. Priešo kontr
atakos buvo atmuštos.

Petrograde paskelbta, 
kad Novo-Georgievsko tvir
tovė iš visų pusių priešo 
apgulta.

GREITAI DIRBA ŠOVI
NIUS.

Paryžius, rugpj. 17. — 
Palei krantus Seinos upės, 
netoli Paryžiaus, yra dide
lės dirbtuvės, kur dieną ir 
naktį daroma šoviniai. Nuo 
pat (karo pradžios darbai 
virte verda jose. Prancū
zai todėl pakaktinai turi a- 
inunicijos ir jei Anglija taip 
pat, kaip Francija, apsirū
pintų amunicija, tai karo 
lauke dalykai eitų kitaip. 
Nebūtų tiek daug žmonių 
karo lauke. Dabar del a- 
municijos stokos turi daug 
žūti žmonių. O Francija ne 
tik amunicija gelbsti ang
lams, bet ir rusams.

Milžiniškos dirbtuvės 
Francijoj greitai gamina 
šovinius artilerijai. Vienoj 
tik dirbtuvėj Peteaux pa
daroma po 10,000 šovinių 
dienoje. Joj dirba 2,000 
vyrų ir moterių.

Francija užsigina perkan
ti amunicijos Amerikoj.

BALKANŲ KLAUSIMAS 
) PASLAPTYJE.

Londonas, rugpj. 17. — 
Balkanų valstybių pasista
tymas tebėra paslaptyje. 
Bulgarija dar neparodė, kur 
linksta, Serbija sako, kad 
teutonų jėgų rinkimas jos 
parubežin tik demonstraci
ja tėra, o ne ketinimas už
pulti Balkanų valstybes. 
Graikijoj renkama nauji 
ministerial. Rumunija tėmi- 
ja, ką kitos tautelės darys, 
b tuo tarpu didina savo ka- 
ruoraenę.

Čia parodoma karinė stovykla Plattsburg, N. Y., kur augštų profesijų amerikonai 
mokinasi karinio muštro. Stačiasis vyras po dešine yra vienas garsiausių Philadel- 

phijos advokatų.

Chiniją virsta 
Monarchija.

Jekinas, rugpj. 17. — 
Paskelbta sumanymas pa
daryti Chiniją monarchija. 
Monarchu turės stoti Yuan- 
Shi-Kai, dabartinis Chinijos 
prezidentas. Dabartinieji 
valdininkai tam pritaria ir 
lygiai pritaria Suv. Valsti
jų prof. Goodnow. Profeso
rius Goodnow yra oficialiu 
Yuan-Slii-Kai patarėju. Ji
sai tyrinėjo sąlygas gyveni
mo ir žmonių palinkimus. 
Priėjo prie Įsitikinimo, jog 
monarchija Chinijai butų 
geriau, negu respublika.

Tas sumanymas dabar pa
skelbta del viešo apsvarsty
mo. Telegrafu pranešta a- 
pię tai po visą Chiniją. Jei 
galutinai tas sumanymas 
bus pripažintas Chinijoj ge
ru, tai bėgyje dviejų metų 
Yuan-Shi-Kai bus apvaini
kuotas.

Chiniją stojo respublika 
vasario 12 d. 1912 m., kuo
met po revoliucijos impera
torius Kuang Lu atsisakė 
nuo sosto.

KAIZERIS SPAUDŽIA 
BRAVARNINKUS.

Ųerlynas, rugpj. 17. 7- 
Vokiečių valdžia ketina per
traukti alaus išdirbimą, jei 
bravarninkai nesutiks 20 
nuošimtį savo išdirbimo pa
vesti armijos reikalams.

MEKSIKONAI UŽPUOLĖ 
AMERIKONUS.

Brownsville, Texas, rug
pjūčio 17. — Arti 100 mek- 
sikonų perbrido per Rio 
Grande ties Mercedes mies
tu ir apipuolė 21 Suv. Val
stijų raitelį. Ištiko smar
kus susišaudymas. Vienas 
amerikonas nušauta ir du 
sužeista. Tą brastą jau dvi 
dieni saugojo amerikonai. 
Dabar meksikonai dažnai į- 
puldinėja į Suv. Valstijas 
ir grobia kas papuolė.

f — Roma, rugpj. 17. — 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozas išreiškė pritari
mą popežiaus pastangoms i- 
' vykinti taiką ir pasakė: 
“Aš irgi meldžiuosi, kad 
kuogrejčiausia įvyktų tai
ka.”

— Washington, D. C., 
rugpj. 17. — Suv. Valstijo
se nepili ečių yra 14,000,000, 
tarp tų 2,500,000 yra aus- 
tro-vokiečių, tarnavusių ar
onijoj.

— Berlynas, rugpj. 17. — 
Reichstago atstovai libera
lės partijos išleido rezoliu
ciją, 'kurioj Reikalaujamą, 
kad Vokietija nedarytų tai
kos be prijungimo žemių 
rytuose, vakaruose ir už jū
rių.

SUBMARINAS ATAKA
VO ANGLIJOS MIESTUS.

Londonas, rugpj. 17. — 
Anglijos valdžia oficialiai 
paskelbė apie tai, kad Vo
kietijos submarinas bom
bardavo Anglijos tris mies
tus — Parton, Harrington 
ir White Haven. Žmonių 
nebuvę užmušta ir tik gais
rų buvo iškilę, bet urnai bu
vo užslopinti.

PASKYRĖ ŽMONES PA
DEGTI NAMUS.

Iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Žilionių kaimo į Awe- 
rill Park, N? Y. rašo A. Ši
moniui brolis. Rašyta bir
želio 25 d.

“Esame visi sveiki, bet 
nelinksmi, nes karas jau ar
tinasi prie musų. Dabar 
musų karalius atleido tele
gramą, kad jei vokiečiai va- 
rysis pirmyn, tai nuo musų 
atims visus gyvulius, o mus 
pačius varys į Rusiją. Ru
gius ir vasarojus ir bulves 
reikėsią išarti. Vienu žo
džiu, prieš išvažiavimą vis
ką reikės sugadinti. Ir vi
sus trobesius reikės nude
ginti. Išrinko vyrus, ku
riems reikės deginti. Ir aš 
išrinktas padeginėti namus. 
Gal dar Dievas duos, gal 
musų karalius įveiks vokie
tį. Valsčiuje surašė, kiek 
turėjome pašė j ę javų ir 
kiek bulvių pasodinę. Su
rašė ir visą turtą.

Meksiko užlajoj.
Pajūriniai miestai pavojuje.

Brownsville, Texas, rug
pjūčio 17. — Nepaprastai 
didi audra iškilo Meksiko 
užlajoj. Oro spėjikai išan- 
gsto persergėjo pajūrinius 
gyventojus apie tą prisiar
tinančią audrą. Vakar tu
pėjome šitokią žinią:

Beaumont, Texas, rugpj. 
1G. — Valdžios oro spėji
kai nurodė, kad Meksiko, už
lajoj bus baisi audra. To
dėl pakrančių gyventojams 
pranešta, kad bėgtų ant au- 
gštesnių vietų. Iš pakran
tės tarp Port Arthur ir Gal
veston šimtai šeimynų bė
gu tolyn nuo jūrės ant aug- 
štesnių vietų. Tuo tarpu, 
vienok, pakrantėj gražu ir 
veik jokio vėjalio nėra. Yra 
tai tyla prieš baisią audrą.

Neapsiriko oro spėjikai.
Didesnė Galvestono mies

to dalis užlieta jūrės van
deniu. Smarkus vėjas ėmė 
plakti jurę ir baisiai ją į- 
siubavo. Ties Galvestono 
pajūryje ėmė daužyti pyli
mą ir paskui ėmė ūžti per 
pylimą ir tekėti miestan 
vanduo. Uoste vanduo pa
kilo 10 pėdų augščiau nor- 
malio stovio. Keletas gar
laivių buvo bangomis ap
vožti.

Dabar tai tik pradžia au
dros. Busiąs tokio pat 
smarkumo, kai]) ir 1900 m., 
kuomet 8,000 žmonių nus
kendo ir milžiniškai daug 
blėdies pridarė. Dabar 
žmonės atsargesni ir mies
tas goriau apsaugotas. Da
bar, vienok, jau kaikuriose 
gatvėse yra tris pėdos van
dens.

Vėjo' smarkumas baisus. 
Ūžia 65 ir 73 mylias valan
doje. O kartais pasiekia 
90 mylių valandoje. Iš 
Galvestono apie 5,000 žmo
nių išdūmė traukiniais ir 
automobiliais.

Priegtam pliaupia nesvie
tiškas lietus. Iš namų ar
čiau jūrės pabėgo visi žmo
nės ir apsigyveno lieteliuo
se mieste. Gyvasties gelbė
tojai pasirengę dieną ir 
naktį stoti p.agelbon. Švie
sos Galvestono nebuvo, nes 
vielos buvo sugadintos.

Išangsto kapitonams bu
vo pranešta, apie busiančią 
nesvietišką audrą ir todėl 
nei vienas garlaivis neaplei
do uosto. Keli garlaiviai 
turėjo atplaukti į Galves
ton, bet- bijojo artinties, 
kad nebūtų užblokšti ant 
seklumos ar pilimo. Todėl 
ir pasiliko juroj.

Ne vien Galveston ata
kuojamas. Daug pajūrinių 
.'miestų daužoma bangomis

ir gyventojai juosius aplei- 
dinėja.

Galveston yra ant salos 
ir su kontinentu sujungtas 
milžinišku tiltu, keturių ir 
pusės mylių ilgumo. Tuo 
tiltu eina geležinkelis. Kad 
tą tiltą apsaugojus, tai pa
lei jį yra 60 pėdų augščio, 
1G pėdų pločio siena iš kon
kretu. Dabar tuo tiltu ne
galima važiuoti, nes trauki
nį nublokštų vėjas į van
denį.

Victoria mieste vėjas iš
vartė keletą mažesnių na
mų.

Taip baisiai audrai siau
čiant, plaukė Suv. Valstijų 
šarvuočiai New Hampshire 
ir Louisiana. Nuo New 
Hampshire smarkiam vėjui 
dūkstant, du jurininku bu
vo nublokšti į jure, kuomet 
bangos ėmė ūžti per šarvuo
tį. Al^. jurininku prigėrė?"

Pagrobė
LeoFrank

Milledgeville, Ga., rugpj.
17. — Leo M. Frank iš Ge
orgia valstijinio kalėjimo 
pavogtas pereitą naktį, tuoj 
po dvyliktos.

Gauja, susidedanti iš ap
link 25 ar 75 vyrų, įveikė 
kalėjimo sargus, pagavo ka
linį ir automobiliais išpyš
kėjo. Kol kas dar nežinia, 
kas jam padaryta, bet spė
jama, kad buvo pakartas. 
Policija automobiliais vijo
si minią. Lyg buvo spėta, 
kad jį pavogė jo prieteliai, 
bet tas netikėtina, nes jau 
buvo rengtasi prie jo pavo
gimo.

Iš viso ko matyti, kad už
puolikai atakavo kalėjimą 
su didžiu atsargumu ir ap
galvojimu.

Frank, kai]) žinoma, buvo 
nubustas miriop už nužu
dymą vienos 13 metų mer
gelės. Bet gubernatoriui 
pasirodė, jog nėra ganėtinai 
prirodymų jo kaltės, ir jis 
pakeitė nusprendimą ir už
darė jį kalėjimai! iki gyvos 
galvos.

EXTRA!
MARIETTE, Ga., rugp. 

17. — Anksti šį rytą čia nu- 
linčiuota Leo M. Frank.

Kuomet suokalbininkai a- 
takavo kalėjimą, tai prieš 
ataką jie nukapojo visas 
vielas ir taip užpuolikai tu
rėjo progą toli nudumti ir 
per tai vi j imasi buvo su
trukdytas.
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Išmintingi žmonės sako 
ir praktika parodo, kad gy
venime mažmožiai labai 
daug nusveria. Retam ska- 
tytojui nežinoma šita pasa
kaitė :

Vienas kalvis vienam kar
vedžiui, kuris vedė karuo- 
menę mušiu, patėmijo, kad 
jo žirgo pasagoj vienos vi
nies trūksta. “Tai mažmo
žis,” tarė karvedis ir išjojo 
su karnomene. Kelyje kar
vedžio žirgo pasaga ėmė kli
bėti ir galop ji atsiliuosavo 
nuo kojos. Kalvio nebuvo 
artimiese. Žirgas kresnojo 
be pasagos. Ėmė raišti, o 
priešininkas jau netoli bu
vo. Karvedis vedė savo ka
reivius mušiu ant raišo žir
go. Svarbiausiu momentu 
žirgas sukniubo, išsitiesė ir 
pagulė karvedžio koją. Su
mišo kareiviai netekę vado
vo ir mušis buvo pralaimė
tas.

Kodėl vokiečiams sekasi

Iš Dienos 
L-Dienon.-,

Suv. Valstijų darbo de
partamentas paskelbė, jogei 
1913 metais prie darbo šioj 
šalyj butą 725,000 nelaimin
gųjų atsitikimų. Pačių dar
bininkų neatsargumo tame 
skaitliuje yra visai mažas 
nuošimtis. Faktas tečiau 
yra, jogei prie darbų pa
sius >yra vi^ dar didelis, 
nežiūrint nuolat' "gedamu. 
apsaugos būdų. Daugiau
sia nelamingųjų atsitikimų 
buna ant geležinkelių, pas
kui seka farmerystė, gi tre
čią vietą užima anglekasyk- 
los.

Abelnai imant visą pra
monę, plieno ir geležies pra
monėje buna daugiausia ne
laimingųjų atsitikimų, gi 
mažiausia — audiminėj 
pramonėj. Iš tų visų 725,- 
000 nelaimingųjų atsitikimų 
25,000 pasibaigę mirtimi. 
Teikis skaitlius valdžiai te
ko sužinoti. Gi apie dau
gybę kitų mirtinų atsitiki
mų valdžiai nebuvę, sako
ma, nei pranešta.

Pasiremiant tomis nelai
mingųjų atsitikimų skaitli
nėmis yra galima priversti 
kongresą išleisti Įstatymus, 
sulyg kurių darbininkų gy
vybė turėtų būti apsaugoja- 
ma ir už sužeidimus arba 
gyvastį duodamas atlygini
mas. Ir jei toksai Įstaty
mas gyvuotu, labai greitai 
n (* 1 a i m i n gi e j i atsitikimai
praretėtų, nes tuomet darb
daviai stengtųsi kieku ga
lint darbininkus saugoti nuo 
įvairių pavojų dabartinėse 
ir kitose visose darbo įstai
gose.

karę prieš didžiausias vals
tybės? Todėl, kad pas vo
kiečius viskas iki mažmo
žių kuogeriausia sutaisyta, 
sugalvota. Vokiečių moky
tas kareivis nedaro be rei
kalo žingsnio, nelieja be rei
kalo nei lašo kraujo. Ir 
šimtais žūva, krinta ten, 
kur mokyti jų karvedžiai 
permato reikalą ir laimėji
mą.

Bet mums svarbu ne tas, 
ką mažmožiai reiškia kare, 
bet kasdieniniame gyveni
me.

Musų gyvenimas susideda 
iš mažmožių, iš mažų dar
belių ir palaima ar nepalai
ma priguli nuo tų mažmo
žių išpildymo.

Apie mažmožių galę gra
žiai kalba garsiausias šių 
laikų auklėtojas, prof. Fr. 
Foerster. Paklausykime jo 
dailaus ir intikinančio išve- 
džioj imo:

“Kitąsyk, kol Amerikos 
indionai tegyveno apie di
delį Niagaros krioklį (van- 
denpuolį), buvo pas juos pa
protys kasmet aukoti savo 
dievams gražiausiąją mer
gelę. Gražiai aprėdyta, su 
gėlių vainiku ant galvos, 
sėzdavosi ji į laivą ir va
žiuodavo su vandeniu že
myn, kur ant uolų į trupi
nius susimušdavo. Tai, ro
dos, toks heroiškas darbas, 
kad didesnio ir būti negali. 
Bet aš jums pasakysiu, kad 
kartais lengviau yra nuva
žiuoti kriokliu (vandenkri- 
čiu) žemyn, negu pasilikti 
gyventi ir, kasdien pasiau- 
kojant Dievui, savo mažas, 
kvailas atkaklumas ir pik
tumas valdyti. Vieną-vie- 
nintėlį kartelį persigalėti ir

Rusų didelę tvirtovę No- 
vogeorgievsk teutonai iš vi
su pusių apgulė ir tvirtovė 
ar anksčiau, ar vėliau teks 
rusų priešių inkams su visa 
jos įgula. Apie tai oficia
liai paskelbė rusų general is 
štabas. Bet indomu tas, kad 
teutonai toje tvirtovėje ap
supę net 80,000 rusų ka
reivių, kurie, žinoma, bus

paimti nelaisvėn. Tai tie
siog neintikėtinas skaitlius.

Apie karą Austrijos su 
Serbija pastaraisias laikais 
nieko nebuvo girdžiama, gi 
dabar ten išnaujo prasidė
jęs kanuolių baubimas. Teu
tonai, norėdami suskubti 
pagelbon Turkijai, priešais 
serbus pasiuntė aplink 500,- 
000 kareivių ir tie ima gulti 
ant Serbijos. Be abejonės, 
teutonai serbus veikiai su
mals ir kibs prie kitų ten 
valstybėlių, jei tos teuto
nams pasipriešins. Nelaimė 
todėl Balkanų tautoms.

atsiprašyti, kada tai taip be 
galo sunku, tai inau išrodo 
didesnis heroizmas, negu 
padaryti ką nors nepapras
tą visiems besistebint ir gi
riant. Ir kasdien namie su
sipykusius vaikus ir suau
gusius suerzinusius raminti 
—tam reikia ne mažiau pa
siaukojimo ir drąsos, negu 
atlikti heroiškus darbus, 
gaisrui ištikus. Ir ne vie
nas, kurs mūšio lauke, kul
koms švilpiant, parodė tik
rai nuostabią drąsą, neturė
jo paskui jėgų tam savo 
drąsumui prirodyti savo na
muose, mažuose pasiaukoji
muose ir susivaldymuose, 
nes namie negriežė kareivių 
muzika ir niekas nekabino 
už tai ant kaklo kryžiaus.

Pavvzdžiui, isivaizdiiikite 
žmogų, kurs per visą dieną 
nemandagiai elgiasi su sa
vo pačia, o vakare sako: 
“Jei pas mus kada užsideg
tų, ar jei tu kada į vande
nį įkristumei, tai su kokiuo 
noru aš sudegčiau ar nu- 
skęsčiau, kad tik tave iš
gelbėjus. Arba įsivaizdinki
me sūnų, kurs sako sergan
čiai motinai: “Paskaityti 
tau aš dabar nenoriu, bet 
jei gydytojas pasakytų, 
kad tau pastiprinti reikia 
mano kraujo, su mielu noru 
pasiaukočiau.”

Lietuviai
Amerikoje.

PITTSFIELD, MASS.

Pittsfield yra vienas iš 
didesnių miestų vakarinės 
dalies Mass, valstijos. Kaip 
beveik visuose N. Anglijos 
miestuose ir miesteliuose 
randasi lietuvių, taip ir čio
nai jų yra pusėtinas būre
lis. Turi jie susitvėrę pa- 
šelpinę draugiją po globa 
šv. Juozapo, tiktai nežinia, 
iš kokios priežasties mažai 
turi narių, nes vos tiktai 
25. Geistina butų, kad ji 
plėtotųsi ir kad visi pitts- 
fieldiečiai į aną prigulėtų.

Rugpjūčio 8 d., ačiū pas
tangoms viršminėtos drau
gijos, liko surengtos čionai 
prakalbos. Kalbėtojai buvo 
atsilankę iš Wsetfield, 
Mass., kun. K. Vasiliaus
kas ir moksleivis L. Kava
liauskas, ir iš Worcester, 
Mass, du moksleiviu: Aug. 
Petraitis ir J. Čaplikas. 
Prakalbos prasidėjo 3 vai. 
po pietų. Pirmiausia kun. 
K. Vasiliauskas, perskaitęs 
vardus ir pavardes tų, kurie 
kiek aukojo del nesenai su
sitvėrusios Westfield’o pa
rapijos, ištarė širdingą au
kotojams ačių. Paskui išė
jo su prakalba “Apie pro
to išlavinimą” L. Kavaliau
skas. Jis savo kalboje sten
gėsi nurodyti, kokia yra 
nauda iš proto išlavinimo ir 
kokiais budais tai galima 
atsiekti. Ragino klausyto
jus skaityti geras kningas 
ir gerus laikraščius; siųsti 
vaikus į augštesnes mokyk
las. Antras kalbėjo J. Čap
likas “Apie praeitį ir da
bartį Lietuvos.” Nurodė 
jis, iš kur atsirado lietuviai, 
kur gyveno piriniaus ir da
bar, ir kuo užsiimdavo. Pa
aiškino, kiek lietuviai nu
kentėjo nuo teutonų ir sla
vių, o ypatingai lenkų. Ra
gino jis publiką laikyties

Ši mergina yra New Yorko sufragiečių vaidelytė, seno
binio graikiško stiliaus paraduose. Ji laike sufragie
čių iškilmių pranašės rolėj pranašavo, kad lapkričio š. 
m. New Yorko valstijoj moteris gaus balsavimo teises.

vienybes, rašyties į lietu
viškas draugijas ir su musų 
priešais nesusidėti. Paskiau 
su prakalba “Apie melagys
tę” pasirodė ant platformos 
Aug. Petraitis. Ant galo 
kun. K. Vasiliauskas para
gino susirinkusius gerai įsi
dėti į atmintį tą, ką girdė
jo. Tuom užsibaigė prakal
bos Pittsfieide.

Žmonių į prakalbas atsi
lankė pusėtinas būrelis, 
Gaila, kad daugiau neatė
jo. Jei kitą kartą kada bus 
rengiamos prakalbos, be a- 
bej,ones, visi atsilankys, nes 
tie, kurie dabar buvo, visi 
buvo užganėdinti.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos moksleiviams. 
Surinkta $17.62.

Ten buvęs.

SUSITVĖRĖ INFORMA
CIJOS BIURO KUOPELĖ.

Philadelphia, Pa. — Rug
pjūčio 10 d. buvo laikytas 
šv. Kazimiero parapijinėj 
salėj susirinkimas. To su
sirinkimo tikslas buvo su
tverti inteligentų kuopelę, 
kuri imtųsi informuoti sve
timtaučius apie lietuvių tau
tą, jos politikinius reikalus 
ir rašytų žinias į angliškus 
laikraščius apie lietuvius.

Kuopelė sutverta ir iš
rinkta valdyba.

Tarp įsirašusių r.r.r’ų yra 
klebonas kun. Kaulakis, ku
nigas J. Zimblis, p-lė St. 
Brazaičiutė (baigus ' aptie- 
korystės kursą), dr. Dam
brauskas, dr. E. Klimas ir 
dar trįs moksleiviai — J. 
Valančiunas, K. Kleviuskas 
ir J. Jakštis.

Šios Informacijos Biuro 
kuopelės narys, klebonas

kun. Kaulakis, jau yra pasi
darbavęs. Jo dėka indėta 
į Literary Digest liepos 24 
d. dailus straipsnis apie lie
tuvius. Smagu ir svarbu, 
kad tokiame intekmingame 
laikraštyje buvome paminė
ti.

Jei kitos Informacijos 
Biuro kuopelės norėtų su
sižinoti su mūsiške, tai ga
li kreipties prie pirm. Rev. 
J. Kaulakis, 324 Wharton 
str., arba prie rast. Miss 
St. Brazaičiutė, 1801 So. 2- 
nd str., Philadelphia, Pa.

J. V.

SELPKIM IMMU- 
KODAMI ‘TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

raitis kalbėjo apie palinki
mą žmogaus prie melagys
tės. Išaiškino, kokią blėdį 
atneša melagystė, kaip me
lagiai žmogų išnaudoja ir 
kaip reikia nuo jų saugo- 
ties. Skatino susirinkusius 
skaityti gerus, katalikiškus 
laikraščius ir geras knin- 
gas; laikytis Kristaus mok
slo ir katalikų Bažnyčios. 
Ant galo gerb. klebonas pa
ragino klausytojus nepa
miršti to, ką girdėjo ir sten- 
gties pritaikinti prie savo 
gyvenimo. Tuomi užsibaigė 
prakalbos. Žmonių buvo 
daug ir visi labai buvo už
ganėdinti. Ten buvęs.

“DIDELE DOVANA""!
Nnhn nakelio priešakys vertas pinigais

Visas Kuponas ir pakelio pnešakis turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas. «.
(Šį dovana bus duodama iki Dec.31, 1615)

WESTFIELD. MASS.

Karts nuo karto tenka pa- 
tėmyti šiokią ar tokią ži
nelę apie Westfield© lietu
vius. Ypatingai dabar, ka
da čionykščiai lietuviai ga
vo nenuilstantį tautos vei
kėją, gerb. kun. K. Vasi
liauską, lietuviai žymiai pa
kilo. Ačių darbštumui ger
biamojo kun. K. Vasiliaus
ko žymiai sumažėjo girtuok
lystė, fkuri pirmiau buvo 
čionai labai prasiplatinusi. 
Tolesniai su pribuvimu ku
nigo K. Vasiliausko išdygo 
keletas naujų draugijų, k. 
t. bažnytinė moterių po glo
ba šv. Onos, merginų taip
gi bažnytinė vardu “Mari
jos Vaikeliai” ir L. Vyčių 
kuopa. Žinoma, tos draugi
jos ligšiol mažai dar ką nu
veikė, bet galima tikėti es, 
kad toliaus daugiau dar
buosis, nes, žinoma, pradžia 
visados sunki.

Pirmadienio vakare, rug
pjūčio 9 d., Vyčių kuopa su 
pagelba savo klebono su
rengė prakalbas svetainėje 
šv. Kazimiero dr-jos. Ta 
svetainė lig laikui yra var
tojama kaipo bažnyčia. Kal
bėtojai buvo iš Worcesterio 
'moksleiviai: Aug. Petraitis 
ir J. Čaplikas. J. Čaplikas 
kalbėjo apie lietuvių histo- 
riją. Paaiškino, iš kur lie
tuviai atėjo, ką nuveikė, ko
kiose sąlygose gyveno pir
miau ir dabar. Aug. - Pet

STATYS BAŽNYČIĄ.
Albany. N. Y. — Pas mus 

lietuviai statys bažnyčią. 
Jau turime nupirkę 5 lotus. 
Tame reikale rugpj. 15 d. 
rengiama prakalbos, kuriose 
dalyvaus kunigas iš Brook
lyn©. G.

Kas tai yra litvomanas 
ir laisvamanis.

Paaiškinkite, meldžiamie
ji, kas tai yra litvomanai ir 
laisvamaniai. Rodos, žodis 
laisvamanis sudėtas iš dvie
jų žodžių — laisvas ir ma
nyti. Išeina, kad laisvama
nis yra laisvai manantis. Ar 
litvomanas reiškia lietuviš
kai manyti?

Laikraščių skaitytojas.
PAAIŠKINIMAS.

Taip, laisvamanis yra lai-, 
svai manantis, laisvai min
tijantis. Susideda iš dvie
jų žodžių— laisvas ir ma
nyti, ty. laisvai manyti ar
ba mintyti.

Kas kita yra su žodžiu 
litvomanas. Tame žodyje 
dalelė “manas” nėra kilus 
nuo žodžio manyti. Ir lit
vomanas nereiškia lietuviš
kai manančio. Graikiškoj 
ir latiniškoj kalboj yl*a žo
dis mania; reiškia proto pa
mišimą. Angliškoj kalboj 
yra žodis maniac, reiškia 
pabludėlį. Žodis manija 
yra vartojamas visose kal
bose skyrium ir sudėtiniuo
se žodžiuose. Manija tuo
met nereiškia faktišką pro
to pamišima, bet reiškia ne- 
normalybę kokiame nors at
vejyje. Kaikurie, pavyz
džiui, įgyja didžią baimę 
persekiojimo. Antai Rusi
joj ne vienas turi begalinę 
persekiojimo baimę. Ir, sa
koma, kad toks ir toks įgi
jo persekiojimo maniją.

Dabar prie apkalbom©]© 
žodžio litvomanas. Kuomet 
Lietuvoje prasidėjo tautinis 
atgimimas, tai lenkai ir su
lenkėjusieji lietuviai lietu
vių tėvynės ir tautos mylė
tojus praminė litvomanais. 
Reiškia, tai buvo pravar
džiavimo žodis. Lenkams 
lietuvių tėvynės mylėtojai 
buvo nepakenčiami ir juo
sius niekino žodžiu litvoma
nai, ty. lietuviai užsidegė- 
liai, karštagalviai, perdėtos, 
nenormalės tėvynės meilės 
žmonės.

Žinoma, lietuvių tėvynės 
mylėtojai neprisiėmė to len
kų antmetamojo žodžio, ly
giai kaip dabar lietuvių ka
talikų veikėjai neprisiima 
kaikurių jiems antmetamo
jo klerikalų vardo. Kaip 
anuomet lietuviai tautiškai 
ėmė atbusti ir gaivinimo

veikėjai gavo litvomanų 
vardą, taip dabar katalikų 
budintojai gavo klerikalų 
vardą. Laisvamaniai ir so
cialistai katalikų veikėjus 
dabartės klcrikaluoja dėlto, 
kad tame judėjime daly
vauja kunigai. Anot, jų, iš
eina, kad kunigai nori pa
imti vadovavimą visuome
nėje savosna rankosna. Bet 
ištikro, kaip anuomet lietu
viai apreiškė savo troškimų 
pastoti savistovia tauta, plė
toti savo tautinę kultūrų ir 
dailę, taip dabar ėmė atbus
ti katalikai, kad užimti sau 
prideramų vietą.

Dabar dar apie laisvama
nius. šaknine to žodžio rei
kšmė, kaip augščiau pasa
kyta, yra tai laisvas many
mas, mintijimas.

Pas mus laisvamaniais 
vadinama tie, kurie atsime
ta nuo Bažnyčios, pameta 
tikybą. Kitais žodžiais, jie 
galima vadinti materijai is- 
tais, ateistais, bedieviais, 
neti1 "T’ ”’1’, ir t.t. Laisva
manio vardas nevisai jiems 
tinka. Ištikro, juk kiekvie
nas žmogus laisvai mano. 
Tas, kuris iš savo valios 
proto ir širdies gilumoje y- 
ra įsitikinęs į Kristaus ir 
katalikų Bažnyčios mokslą, 
yra taip lygiai laisvas tam, 
kurs yra įsitikinęs į Buech- 
nerio išvedžiojimus. Ant 
kiek varžo žmogų tikybos 
mokslas, ant tiek susivaržo 
tas žmogus, kurs paseka ko
kio Buechnerio išvedžioji
mus. Taigi pasekėjai viso
kių mokslų, tikybų, filoso
fijų yra lygiai laisvi ir ly
giai suvaržyti.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ava.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 - Ir.
ANT TOWN OF LAKE

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos ' 

kalbų, aritmetikos, kningvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abeluos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystčs, 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

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobuliniriausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; taipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Langnafoa

1741 W. 47th Street. : : Chicago, i
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ALD. “KATALIKAS,” nlgpj. 17, 1915.

J. Gabrys.

Iš mano atsiminimų ir 
įspūdžių Amerikoje.

Tautos Fondo Rast. Atskaita.
Scranton, Pa. — Aukos, surinktos lietuviškose 

bažnyčiose (prisiuntė J. M. vyskupas J. M.
(Tąsa).

— Ar jūsų vaikučiai moka gerai lietuvišką kalbą?
— Kur-gi nemokės?! Moka ir lietuviškai, ir angliš

kai. Vyresnėji mergaitė skaito ir rašo lietuviškai ir 
angliškai, juk ji rašė laiškus maniškiui, — pasididžiavo 
motina, — kada buvonie Lietuvoje.

Dar valaridėlę pakalbėjęs atsisveikinau, pasakęs 
labanakt moteriškei, nužingsniavau laivo palubėn liūd
nai mąstydamas.

Tai ne vien politikos sąlygos ir vargas varo lietu
vius kitur, bet ir socialės sąlygos. Šis pasikalbėjimas 
su šia žmona mane daug ko mokina. Ši žmona neapsi
buvo Lietuvos sodžiuj, metus prasikankinus, prabrai- 
džiojus po purvyną. Ji jau atprato nuo sodžiaus, ji 
jau priprato prie miesto gyvenimo iš jos tegalėtų būti 
vien medžiaga smulkiajai buržuazijai Lietuvoj. Yra 
daug šansų, kad jaigu ji butų apsigyvenus kur Lietuvos 
mieste, jai butų buvę jaukiau, negu Pajevonyj (Vilka
viškio apskričio).

Girdėjau, kad ir ketvirtoj klesoj esama lietuvių, 
reikės dasigauti tenai ir pasikalbėti su jais. Na, paban
dysiu rytoj, 

z 1

“Vaterland,”
Liepos 4d., 1914 m.

Na, tai pagaliaus užbaigiau šiaip taip visus savo 
darbus.

Šiandien vakare turime mes pasiekti New Yorką. 
Visi kraunasi daiktus, dabinasi, rengiasi.

Aš, pasinaudodamas proga, kada tvoros, skiriančios 
vieną klesą nuo kitos yra pakeltos, nes tarnai krausto 
keleivių daiktus, pasileidau ieškoti kelio į IV klesą. 
Perėjęs visą pirmąją, kuri viena užima visą laivo vi
durį, dasigavau pagaliaus iki laivo priešakiui, kur nuo 
augštutinių laivo I kl. lubų matyt buvo žemai susigrū
dę laivo priešakyj marga žmonių minia. Matyt ten 
buvo žydelių peisotų,' barzdotų, matyt ten buvo saule 
indegusių balkaniečių ir italų veidai, matėsi taippat ke
letas ir lietuvių veidų.

Bet kaip prieiti? Vakar keli laivo tarnai, prašomi 
nuvesti į klesą, griežtai atsisakė, sakydami, kad tai yra 
aštriai “verboten” ir jaigu pamatytų mane, tai prisi
eitų pusėtiną bausmę užmokėti.

Pamatęs mažas dureles, atsidariau, einu laiptais 
žemyn, leidžiuos žemyn, mašinų skyriun, perėjęs ma
šinų skyrių, prieinu kitus laiptus žemyn, nusileidęs že
myn, atsidūriau IV klesoj. Vyrai, mergos, seni, jauni, 
maži, apsitaisę visokiais rubais: kas amerikoniškai, kas 
įvairiais tautiniais margais rubais. Prisiartinęs prie 
vienos krūvelės, skaruotų merginų ir šlikuotų vaikinų, 
klausiausi, kaip kalba. Nei tai lenkiškai, nei gudiškai, 

•— manau sau — tai Vilniaus lietuviai. Nuduodamas 
“tutejszy,” kraipydamas kaip įmanydamas lenkų kal
bą, klausiu iš kur važiuoja. Šie nustebę išpradžių ne
atsako nieko, paskui vienas drąsesnis vaikinas atsako: 
“slavy, slavy.” Pasirodo, kad tai esama slavokų iš 
Vengrijos. Prieinu prie kitos krūvelės, klausau, kalba 
lenkiškai. Klausiu iš kur. Atsako: “z Galicji, —pro- 
szę pana!”

Pagaliaus, išgirdęs kitoj laivo pusėj begiedant, pri
siartinu, klausau — lietuviškai! Net nudžiugau. Ra
tu sustoję vaikinai su merginomis traukia lietuvišką 
dainelę:

“Balnok, berneli, bėrą žirgelį!”
Prisiartinęs pasveikinau:
— Sveiki drūti, vyručiai.
Visi sustojo dainuoti, su nusistebėjimu dirstelėjo į 

mane, ir iš pradžių nenorėjo man nei atsakyti kaž ko
dėl.

Paskui vienas, visas skustas, gražus, jaunas vai
kinas, juodai apsitaisęs, matyt, amerikonas, atsiliepė:

— Na, iš kur Tamsta čia atsiradai?
— Atėjau Jus pažiūrėti, vyručiai, kaip čia Jums 

einasi, ar nelabai supa ant pat laivo galo?
— Kur čia tau nesups, supa labai ir vėjas pučia 

smarkiai, bet ne ką darysi, kaip skatikų nėr, — rūsčiai 
atsakė, — ir mes kadaise, kaip pinigų turėjome, grįs
dami iš Amerikos, važinėjom su “ponais” antroj kle
soj, dabar džiaugiamės ir ketvirta galėdami grįsti į 
Ameriką.

—Na, kaip tai, —r užklausiau, — nejaugi jums 
taip Lietuvoj nepatiko, kad jus vėl bėgat į Ameriką.

— Kaip-gis! Patiko, — pamėgdžiojo mane “ameri
konas,” — ir dar kaip patiko! Pernai vasarą, važinė
dami po Ameriką anie du- “ubagu” iš Lietuvos, kaip 
jie vadinasi, užmiršau jų pavardes, vienas daktaras, 
kitas “lojeris,” kaip jie...

— Basanavičius ir Yčas, — priminiau aš jam.
— Taip, taip, jie patįs gana mums prigyrė tą 'Lie

tuvą. Grįžkit, sako, sugrįžę dabar Lietuvos nebepažin- 
site, visai kitokie laikai, ir nuo karuomenės busite liuo- 
si, ir “biznį” galėsite tenai gerai varyti... Pasiukvatinau 
ir aš. Pardaviau savo saliuną už keletą tūkstančių do
lerių (gyvenau vienam miestelyj netoli Pittsburgo).

(Seka toliau).

Hoban per kun. J. Kurą) ............................ $20.00
Eynon, Pa.—Aukų surinkta tarp vietinių lietu

vių; taipgi ir iš Arcbald, Pa. (prisiuntė kun.
J. Kuras) .........  8.75

Harrison, N. J. — Nuo “Birutės” choro (prisiun
tė p. E. Petrulionis) ...............................  5.00

Rochester, N. Y. — Nuo vietinių lietuvių prie rin
kimų parašų (pris. p. J. Bartusevičius) .... 20.42 

Chester, Pa. — Aukų surinkta prie rinkimų pa
rašų (prisiuntė kun. I. Zimblys) ................. 20.00

Rockford, Ill. — Nuo vietinių lietuvių (pris. p.
J. K. Guokas) .......................... 40.00

Forest City, Pa. — Aukų nuo vietinių lietuvių
(prisiuntė kun. Ar Yanušas) .................... 27.60

Fitchburg, Mass. — Nuo vietinių lietuvių (pri
siuntė p. A. Steponavįčius) ........................ 6.73

Chester, Pa. — Po $1 sumokėjo 5 nariai, įstodami
į vietinį T. Fondo skyrių (prisiuntė p. J.
Mikaliunas) ..........................................     5.00

Philadelphia, Pa. — Aukos, surinktos per šv.
Kazimiero parapijos T. Fondo skyrių( pri
siuntė p. I. Valančiunas) ........................ 180.85

Viso ....................................................................... $334.35
Aukos T. Fondui, surinktos laike p. Šimkaus prakalbų.
Freeland, Pa. — Aukų surinkta laike p. St.

Šimkaus prakalbų (prisiuntė kun. I. In- 
čiura) ....................... :.............\......................88.25

Girardville, Pa., — aukų surinkta laike p. St. ' .
Šimkaus prakalbų (pris. p. J. Raibikis) .... 67.35

Viso 155.60
Už T. Fondo ženklelius.

Eynon, Pa. — Už T. F. ženklelius surinkta tarp 
vietinių lietuvių (pris. kun. J. Kuras) .... 4.40

Viso .......................................   4.40
Abelna sutrauka.

Aukų .............   $334.35
Aukų laike St. Šir. ms prakalbų............................ 155.60
Už T. Fondo ženklelius ........................................ 4.40

Viso įplaukė per dvi savaiti ............................ $494.35
Pagal paskutinę T. F. rast. atskaitą buvo .... 21,377.39

Viso įplaukė ................................................... $21,971.74
Adv. A. A. Šlakis,/ v 1

T. F. raštininkas.

Francuzai reikalauja 
smarkesnio veikimo.

Paryžius, rugpj. 17. - 
Nuo pat pereito rudens mū
šio linija Francijoj beveik 
tebėra be žymių permainų. 
Nei viena, nei antra pusė 
nevaliojo pasivaryti pir
myn. Kai vokiečiams nepa
vyko pereitą rudenį prasi
mušti pro franeuzn ir anglų 
linijas linkui Calais ir ap
valdyti Franci jos pa jūres, 
tai nuo to laiko ten nei iš 
vienos pusės nebuvo smar
kių pasistengimų prasilauž
ti per liniją. Todėl nuo to 
laiko ten prasidėjo nuobo
džiausias ant vietos trypi
mas. Tokia taktika gerokai 
įkirėjo franeuzų visuome
nei. Amerikos laikraščių 
korespondentai praneša, 
kad Francijoj pradeda gar
siau kalbėti apie smarkesnį 
karinį veikimą. Už smar
kesnį veikimą stovi ir val
džia su prez. Poincare prie
šakyje. Prezidentas po ke
letą kartų važiavo karo lau
kan pasitarti su gen. Jof- 
fre apie užpuolimo karą. 
Gen. Joffre tvirtai stovi už 
tai, kad laikyties senos tak
tikos, ty. alsinti palengva 
priešininką ir paskui bus 
galima jis priveikti. Ir ne 
tik valdžia ir visuomenė 
pageidauja smarksenio vei
kimo, bet ir tarp didžiųjų 
Francijos karvedžių randa
si smarkesnio veiki,

WOP] '
Gen. Wood, kurs mušrtuoja 
miliciantus Plattsburg, N.

Y.

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 10c vertes kitur pirduodama už 60c. Mauo 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicavo ave
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee avu 
2054 M Iwaukec ave 
2710 W North ave

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2S30 W Madison st 
1836 Blue Island ave
1217 S Halsted St 
1832 S Halstad st

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North aro 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 5 Ashland ave

PilniNamai Linksmybes
Iš vieno Grafofono.

Operos, Dainos, Orkestrą, Chorai ir Šokiai.

i LIETUVIS GRABORIUS |i !
Geriausias gra-!1 

borius aut Bri- ■ 
dgeporto. Atlic- H 
ka darbą geriau-g 
šiai. g
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto-j 
rius ir 12 va
lių paimu.

k 
Tel. Drover 4139

I A. MASALSKIS •
i 3305 Auburn Ave., Chicago ° ė

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip 
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZH05 pard

Lithuania Special
Kaina $19.50
Grojamoji mašina 
pasirodė krautuvėse 
del to, kad žmonės 
reikalavo tokios ma
šinos, kuri talpina 
savyje pamatinius 
principus geriausią 
instrumentų, bet 
parduodama už kai
ną, kuri visiems 
prieinama.

“Jewel”
Kaina $35

N tujai išrastas, ir 
iki geriausiam 
laipsn'ui ištobu
lintas. -Tisai duo
da tikro djininin- 
ko balsą, tikrą or- 
kestros toną.

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill., U. S. A. *

ninku. Paryžiaus komen
dantas gen. Gallieni, gar
siausias po Joffre Francijos 
karvedis, stovi už užpuoli
mo karą. Bet gen. Joffre 
griežtai atsisako bandyti 
laužties per vokiečių liniją.

Del neveiklumo Francijos 
ministerijoj ir senate buvę 
smarkių ginčų, apie kuriuos 
visuomenė nedaug težino. 
Buvo reikalaujama, kad au- 
gščiausiasis vadovavimas 
butų pavestas gen. Gallieni. 
Per dvi dieni ėjo ginčai ir 
laikraščiuose nei žodžio apie 
tai nebuvo rašyta. Bet gin
čai pasibaigė tuo, kad vis
kas po senovei butų palikta.

Francijos cenzūra nelei
džia laikraščiuose tų daly
kų svarstyti, bet oficialėse 
sferose daug kalbama apie 
tai, ką daryti, ar laikytis 
dabartinės taktikos, ar lau
žties per vokiečių liniją. To 
klausimo gvildenimą dabar 
dar labiau paakstįs, nes vo
kiečiai didžiąsias savo jė
gas nukreipė prieš Rusiją 
ir franeuzams gera proga 
užpulti ant vokiečių. Bet 
ligšiol ant karo lauko Fran
cijoj veikimų pagal naują 
pieną dar neapsireiškė.

Tarp valdininkų, tarp 
karvedžių eina svarstymai- 
ginčai, kaip čia padarius, 
kokios čia taktikos prisi
laikius, o tarp paprastų 
Francijos kareivių nesigirdi 
jokių murmėjimų. Kant
riai, su pasišventimu neša

DR. RICHTER’S 
PA I N 
EXPELLER
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ Ir vi
są SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centą 
visose aptiekose 
arba tiesiai

F. Ad.Richter&Co
74-80 Washington SI 

NEW YORK. N. Y.

UKnuKiBiiUHi^wiMiiMiniSiiiiurainaaiiiiiiHnHiiBBiaiiiiiiH 
R M. SaDr. S. A. SLAKIENEg
I SPECIALISTĖ
i MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE 
| 3255 SO. HALSTED ST. | 
g Tol. Drover 5323 CHICAGO, ILL. |

- Telephone Yards 6685 |

a Lietuviška Drapastj Krautuve į
Užlaikau didžiausiame pasirin- i 

f kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, ? 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir S 
jį vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
g kotų. g

a JONAS BUDRIAS, savininkas f 
1 3252-54 S. Horgan St. > 

CHICAGO, ILL.0 »
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Rugpjūčio Mėnesį Tiktai?
Šis patogus gvarantuotas 

’ PIANAS

$195.22 
$250 vertes

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

vis I’iano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naują pianą krautuvę, po numeriu' 3249 So. Morgan 
str. Toliaus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už ją prielankumą mums ir, tolesniai, perstačius 
musą pianus, mes pasiūlomo del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianą, lėšuojantį mažiausia $250, spcciališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui; ,
Atsilankykife tuojaus ir daleiskite parodyti jums, kaip pirkti iiuo 

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

HALLET & DAVIS PIANO GO.
BRANCH STORE

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

i ••: -irr-Tr:-

“Amerikos Lietuvis”

o šąli-ikaro naštą.

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUS? 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojame, kad mes sutaupysime jųe 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertes $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 kasdisz.4 vakariai iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedalioje iki 6 valandai va
kare.
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Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
IS Millbury St., : Worcester, Mass

3
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Chicagos Žinios
BANDITŲ ĮSIVYRAVI

MAS.
Nors policija labai smar

kiai suskato visam mieste 
plėšikus gaudyti, pereitą 
šeštadieni ir sekmadieni 
jų kelis šimtus sukimšo į 
policijos nuovadas, bet jų 
čia daug ir yra, taip daug, 
kad žmogui net dienos me
tu yra baisu pereiti kur 
tuščiomis gatvėmis. Kas 
stebėtiniausia, kad bandi
tai jau net dienomis tiesiog 
užpuldinėja ir apiplėšia 
privatinius namus.

Štai vakar banditai api
plėšė aktorę Miss Beatrice 
Allen po num. 1615 Hyde 
Park, jos privatiniuose a- 
partamentuose. Paėmę į- 
vairių brangenybių vertės 
$22,000 ir galas žino kur 
dingę.

Bet indoinu žinoti, kai]) 
tai visa atlikta.

Vakar ryte ties durimis, 
kur gyvena aktorė, pa
skambino kas varpeli. Į tai 
atsiliepus aktorės tarnai
tė. Iš apačios atsiliepęs vy
ras ir paklausęs, ar akto
rė namie, nes jis jai atne
šęs gėlių buketą. Tarnaitė 
apie tai pranešė aktorei. 
Ši liepė įleisti vyrą. Užuot 
vieno vidun inėjo du vyru 
ir tuojaus išsitraukusiu re
volverius.

Taip paėmę brangenybes 
ir dar kiek pinigų išėję 
dingę. Akimirkoj pašauk
ta policija. Vienas polici- 
antų išgirdęs trukšmą ir 
matęs bėgančius pro praei
vius banditus. - Bet tiek tik 
ir matęs. Tuodu pabėgusiu. 
Policija dabar ieško šoferio 
Homer Goff, kuris pas ak
tore tarnavęs. Jis intaria- 
mas tame darbe.

Hercogo pirštinių dirb- 
tupėj, 510 Throop g.it., va
kar sustraikavo 175 mergi
nų ir moterių darbininkių 
del menkos mokesties. Dau
gumai merginų buvo moka
ma po $3.50 ir $4.50 per sa
va it e. Tokio • “uždarbio” ne
užtenka nei pramitimui.

Municipaliam teisme tei
gėjas Ja reck i nubaudė $100 
pabaudos nekokį Fred de 
Baufer, kurs buvo areštuo
tas už pergreitą važiavimą 
motorcikliu su nežinoma 
mergina 2 vai. nakčia. Ka
dangi de Baufer pasisakė 
esąs vedęs, be io 
nenorėjo pasakyti 
uos pavardės, tatai 
Iriai n- nubaustas.

mergi- 
Mp aš

l'-sibaigus ><-lių 
autų bylai, žimmi 
n i ai” apgavika i, Bertsche 
ir liyan, išgabenti išimu jo 
valstijos kalėjimai!, Jo- 
liete, kur turi atbūti baus
mę uiio yienerii ligi de
šimties metų U’lvg teismo 
nuspr; ndimo.

polici- 
“raea-

“Grafas’’ John de Filo, 
kurs užvakar buvo areštuo
tas už merginų užkabinčji- 
iną ties Wilson beach, va
kar inun icipaliam teisme 
nubaustas $25. Uždarytas 
kalėjimai), nes neturėjo pi
nigų pabaudos užsimokėti.

kai valkatų buvo apmuštas 
lietuvis Danielius Petrulis. 
Besimaudant bomai it su
sitarė ėmė i ji mėtyti mui
lo gabalėliais ir taškyti. 
Pradėjo paskui stumdyti. 

(Petrulis pasakė, jog čia vie
ša vieta neprivalo žmonių 
užkabinėti ir valia čia vi
siems lygiai naudotis. Bo
mai ėmė keikti ant jo. Tuo
met Petrulis atkreipė aty- 
dą, į užveizdėtoją. Bet tas 
pamojo ranka. Tada Petru
lis nuėjo rėdytis, bet pri
žiūrėtojas, prašant, neatida
rė jo kamaraitės, kur jo 
drabužiai buvo. Iš trečio 
sykio teprisišaukė. O tuo 
tarpu jau bomai apsiplovė 
ir atėjo rody ties. Petrulis 
buvo tik marškinius ir keli
nes teužsidėjęs, kuomet ko
kia 20 padaužų puolė ant 
lietuvio. Bet jo butą stip
raus vyro. Du pirmuoju už
puoliku buvo parblokštu ant 
žemės. Kilo tikras ergelis. 
Vienas negi atsilaikysi ir 
neatmuši visų smūgių. Tuo 
tarpu prižiūrėtojas nesirū
pino arba policiją pašaukti, 
arba ką kitą daryti. Iš ša
lies žmonės pašaukė polici
ją ir padaužos tuomet iš
lakstė. Petrulio marškiniai 
visai buvo sudraskyti, vei
das skaudžiai apdaužytas.

Baisu, kad tokioj viešoj 
vietoj taip atsitinka. Kitoj 
maudynėj nelabai senai pats 
prižiūrėtojas apmušė vieną 
lietuvį.

Tokiame atsitikime teis
mą butų sunku užtraukti, 
bet geriausia skundą per
duoti 
'Miss 
Park

ties šv. Ka- 
vienuolynu. Pažai- 
pasibovijimui yra

parkučio viršininkei, 
Harris, arba South 
Commissioners.

Reporteris.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų i
3249 S. Morgan St., Chicago, III.
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Sekdami energiškus apgarsinimus ir 
pardavinėjimo kompaniją atsilanky
mais paliuosuoti New Burrougho $125.- 
000 vertės naujų modelių buvo par
duota pirmose trijose dirbtuvėse. Šis 
Įkūrė naują rekordą pardavinėjimuose 
vienatinio modelio.

William Seward Burroughs išradė
jas rokuojamosios mašinos pranaša
vo, kad gabi gale markete bus tik 
8,000 mašinų — viena del kiekvie
no banko Suv. Valstijose, ir kada jau 
tie butų buvę išparduoti rokuojamo
sios mašinos bizni butų labai sla.bni, 
menka.

Iki šiolei daugiau, negu $250,000 
mašinų Įvairių rūšių yra vartojama 
šioje šalyje. Visuose bankuose Suv. 
Valstijų 80,000 mašinų yra vartojama 
— dešimts kartų daugiau, negu Bur- 
rough tikėjosi.

Išdirbus mašinas atsakančiai Bur- 
rough kompanija pradėjo garsinti po 
visą Ameriką ir surengė paliuosuoti 
naujas mašinas iš dirbtuves pradžioje 
rugpjūčio ir 500 pardavikų buvo lai
koma, priėmimui orderių, kol diena 
išleidimo atėjo.

Nekurie pardavikai pardavė net as
tuonias mašinas pirmoje dienoje.

Justinas Stiklius, rusiškas belais
vis iš Vokietijos, parašė atvirutę ant 
musų adreso Juozapui Martinkevičiui, 
bet mes nežinome, kur jis gyvena, tai 
jaigu kas žinotų, kur jis yra. arba 
jis pats, tegul prisiunčia savo adresą, 
o mes atvirutę pasiųsime.

ALD. “Kat.” administracija.

CICERIEčIŲ ATYDAI.
Viešasis Cicero lietuvių knygynas 

drauge su Bendrove Lietuvių Raštams 
Leisti surengė prakalbas, kurios atsi
bus rugpj. 17 dieną. 1915 m. Juk- 
niaus svetainėje. 4837 W. 14th str. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Visi malonėkite ateiti prakalbų pa
siklausyti. nes tai bus indomios ir 
pamokinančios prakalbos. Kalbės net 
du kalbėtoju, kurie tarp kitų dalykų 
paaiškint ir kningynų naudą.

Kviečia visus KOMITETAS.
KOMITETAS.

Reikalingi tris gabus jauni vyru- 
vių Dienraščio “Kataliko.” Gali už
dirbti sau nemažiau, kaip $15 į sa
vaitę Atsišaukite į “Kataliko” ad
ministraciją.

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

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

Vakar vakare nuo A- 
dams gat. tilto upėn įšokęs 
jaunas, gražiai apsitaisęs 
vyras ir prigėręs. Jo lavo
nas po pusvalandžiui iš
traukta. Kišeniuose atras
ta vienas centas ir korčiu
ke su pavarde Melpin Da
vidson.

VYČIŲ PRAMOGA.
Pereitą sekmadienį Ap- 

veizdos Dievo parapijos vy
čiai buvo išvažiavę į Mar- 
quette parką, 
zimiero 
:1 imu i,
nuošali, patogi vieta. Tarp 
atsilankiusių buvo vyčių ir 
iš North Side, iš Melrose 
Parko nuo West Side, Bri
dgeporto ir kitų kolionijų. 
Tas parodo, kaip tarp Chi
cagos vyčių vis artimesni 
ryšiai užsimezga.

Vytis.

Lukas Sidaruk, rusas, gy
venęs ties 63 gat. ir Archer 
avė., nugabentas apskričio 
ligoninėn su suskaldyta gal
va. Jį apmušę keli lenkai 
kilus ginčams apie vokiečių 
veržimosi i Rusiją.

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.

Parsiduoda grosernė ir bučernė la
bai geroj vietoj, lietuvių apygventoj. 
Savininkas turi du bizniu, tai iš tos 
priežasties nori viena parduoti. Vie-, 
ta biznio randasi po num. 732 —31- 
st str.. Atsišaukite:
3401 Lowe avė,, Chicago, Ill.

VOKIEČIAI BRIAUSIS 
FINLANDIJON.

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 Įmokėjimu. 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 Įmokėjimu.

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

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

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

Old Phono 1171.

LIETUVIŠKAS ŠIAUČIUS.
18-tos gatvės ir apylinkės gyvento

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

JONAS MIKŠIS.
Lietuviškas šiaučius,

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

Dr. T. M, ^atuizynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlio a visokį darbu dantistorijos sky ' 
riuu ineinanti, Darbas gvai aut. >

Taipgi tvirtas /

1511 MILWAUKEE AVE. Haddonav i

: Tel. Randolph 5246

I A. A. Slakis
į ADVOKATAS
« 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.

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

puslapių di- 
‘ ‘ Pasaulis ’ ’ 
į pusę 65e.

1 dienos bus

“PASAULIS”
Visuomenės bepartyviškas laikraštis, 

išeina kas ketvergas, 4 
dūmo, didelio formato, 
kainuoja į metus $1.00, 
“Pasaulis” nuo gruodžio
padidintas iki 8 puslapių. Kas dabar 
užsirašo ir užsimoka prenumeratą, tai 
tas gauna iki Naujų Metų uždyką. 
Adresuokite:

0. Kentraitis Publishing Co.
448-45! Leonard St., N. W. 
Grand Rapids,

MVMnam'in.iu'nniram'iarnii
Mieli.

ALD. “KATALIKAS,” rugpj. 17, 1915.

Tananevigz Savings I
BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

lui

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
IBI 3 BE IBE IBI

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 pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
rengtoje Rankoje, 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 i 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

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

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

Stockholm, rugpj. 17. — 
Laikraštis Aftonbladet skel
bia, kad įimti laiku galima 
tikėties vokiečių isibriovimo 
į Finlandiją. Rusijos ka
rinė valdžia finams duoda 
paliepimus, kas reikėtų da
ryti, jei vokiečių išsėstų ant 
kranto.

ORAS

II

Del platesnių žinių kreipkitės in

%
■

Chiccago ir apylinkes 
Šiandie apsiniaukę ir 
siau; rytoj išdalies 
siuota, bet taippat 1 
oras.

Vakar augščiausia 
peratura buvo SI laip., 
minusia — 70 laipsnių.
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GARNYS APLANKĖ.
Pereitą šeštadienį gar

nys aplankė vieną žymiau
sių Chicagos lietuvių šei
mynų. Dr. S. A. Šlakienė, 
advokato A. A. Šlakio žmo
na, susilaukė sūnaus. Moti
na ir kūdikėlis labai gera
me stovyje.

SUMUŠĖ LIETUVĮ.
Pereitą šeštadienį Mark 

White Square maudynėj, 
ant Bridgeporto, begėdiš-

Skaitykite ALD 
“Kataliką

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkcstracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. *

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

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kuponą)

Šitas specialia KUPONAS vertas 1b 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassani 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas.

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New Y-rk, N. Y.
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

PIRKITE LOTUS KOL PIG
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.

Tananevicz Savings Bank, 3249’53Ph™e
Real Estate Department as —---------------------- --------------------- K. J. FILLIPOVICH, Pardavėjas
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