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Karas Europoje!
Pri eš Austriją ir Vokietiją sukilo visa Europa EXTRA!
Rusija įsibriovė Vokietijon, gi Vokie

tija-Lenkijon ir užėmė Kališą, 
Čenstakavą ir kitus miestus.

Iš Lenkijos trauks Lietuvon

Vokiečiai subombardavo Liepojaus 
uosta.

Vokietijos karo laivynas su
mušė Rusijos laivyną.

Vokietija į Franciją siunčia milijoną 
kariuomenės.

Prieš Vokietiją sukilo vi
se Europa, būtent: Anglija, 
Franci j a. Rusija, Hispani- 
ja, Portugalija, Italija, Ru
munija, Serbija, Graikija, 
Holandija, Danija, Norvegi
ja, Japonija, Černogorija— 
visos valstybės prieš vokie
čius!

Roma, Italija. — Nežiū
rint savo priedermių triju
lės akiveizdoj, Italijos val
džia atsisakius eiti pagal
bon Austrijai ir Vokietijai, 
kadangi gyventojai už- tai 
valdžiai pagrasino revoliu
cija ir monarchijos nuver
timu. Italijos padėjimas yra 
nesmagus net užlaikant neu- 
tralybę; jei šitame euro
piniame kare laimėtų Aus
trija ir Vokietija, tuomet 
Italijai atkeršytų už žodžio 
sulaužymą. Ir jei laimėtų 
kitos valstybės, Italija pra
rastų visas savo branginti
nas kolionijas Afrikoj. Vie
naip blogai, kitaip vėl ne
gerai. Pagaliau Italija po 
paskutinių karų netekusi 
pinigų. Del visako tečiau 
sumobilizavo 200.000 karei
vių. Pagaliau Italija labai 
bijosi Anglijos ir Francijos 
karo laivynų, tai kur gi jai 
stoti Austrijos ir Vokieti
jos pusėn!

Madridas, Hispanija. — 
Ilispanijos valdžia stojo pu
sėn Anglijos Francijos ir 
Rusijos. Anglijai pareika
lavus sumobilizavo armiją 
ir savo karo laivus prisky
rė prie Anglijos karo lai
vyno. Portugalija ir gi pa
našiai pasielgianti.

Cetin j e, Černogorija. — 
Karalius Nikalojus iš Zu- 
richo pakvietė namo kara
liūnų Danilą ir liepė jam 
su armija eiti pagelbon ser
bams.

Atėnai, Graikija. — Čia 
apturėta žinia, kad ir Bul
garija mobilizuojanti savo 
armiją, kurią koncentruo
janti ties Strunnica. Atė
nuose manoma, kad Bulga
rija tai daranti priešais 
serbus, todėl Graikija nus- 
prendžius pulties ant Bul
garijos.

Londonas, Anglija. — 
Vietos kariniai strategikai 
labai skeptiškai žiūrinti į 
Austrijos ir Vokietijos ko
kius nors laimėjimus šiame 
europiniame kare. Ypač vo
kiečiai savo dvejojimu pra
radę labai daug gražaus 
laiko ir prigulinčiai nepasi
rengę karan, kad tuo tar
pu kitos valstybės kuogrei- 
čiausia sumobilizavo savo 
armijas ir karo laivynus ir 
stojo atviron kovon. Vokie
tijos visa jėga buvo tame, 
kad ji norėjus netikėtai 
ant savo priešininkų užpul
ti ir pirmutinius mūšius iš
laimėt!, gi dabar negalinti 
to padaryti. Pagaliau Vo
kietija paliko ap vienijusi 
ir todėl jai bus sunku iš to 
karo laimingai išsiristi.

Tarp Amerikos ir Europos 
Atlantiku neplaukioja jokie 
pasažieriniai laivai. Keli 
desėtkai tūkstančiu ameri
konų dabar negali sugrįžti 
namo.

Abelnos iš karo 
lauko žinios.
Kuomet Rusija iš Lietu

vos pusės savo kariuomenę 
pastūmė per sieną Vokieti
jon, Vokietija savo dalį ka
riuomenės pasiuntė Lenki
jon ir paėmė miestus Kališą, 
Čenstakavą, Benziną ir ki
tus. Be abejonės vokiečių 
armija mėgįs patraukti į 
Varšavą ir į Kauną.

Vienas milijonas Vokieti
jos kareivių siunčiama į 
Franci ją. Ties Franci jos ir 
Vokietijos siena atsibuna 
tankus, bet nedideli, francu- 
zų su vokiečiais susirėmi
mai.

Šį antradienį Anglijoje 
paskelbta armijos mobili
zacija. Anglija, regis, nela
bai norinti su Vokietija ka
riauti, tečiau norinti pati 
save apsaugoti.

Pereitoj nedėlioj Baltiko 
jurėj netoli Alandų salų 
buvo susirėmę Vokietijos 
ir Rusijos karo laivynai. 
Rusijos laivai neišlaikė ant 
kovos lauko ir kuogreičiau- 
sia pasislėpė Finlandijos 
pakraščiuose.

Rusijos carienė-našlė, gi
mus karui, keliavo iš Lon
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dono Peterburgan, bet Ber
lyne sulaikyta ir jai duota 
pasirinkti: arba grįšti Lon
donan, arba Kopenhagon, 
bet ne Peterburgan.

Vokietijos kaizeris pa
šaukė karan visus vyriškius 
nuo 18 ligi 40 metų.

Rusijos armijos vyriau
siuoju vadu caras paskyrė 
didkun. Nikalojų Nikolaje- 
vičių, bet ir pats caras im
siąs kare dalyvumą.

Keli Rusijos korpusai 
siunčiami į Galiciją, Aus
trijoje, kur susidursi^ su 
Austrijos armija.

Vienas Vokietijos karo 
laivas “Augsburg” subom
bardavo Liet o jaus karinį 
uostą.

Vokietijos armijos dalis 
įsiveržusi Šveicarijon ir u- 
žėmusi militarinę stoti Bas
le.

Vokietijos armija įsiver
žusi į Luxemburg ir į Bel
giją. Belgijos valdžia todėl 
mobilizuoja kariuomenę ir 
stoja prieš vokiečius.

Francijos aviatorius Gar
ros savo lakstytuvu suplai- 
šinęs Vokietijos karo styri
ni orlaivį, su kuriuo žuvo 
25 asmenis ir pats Garros. 
Jis metęs į orlaivį bombą 
ir, netekęs lygsvaros, nu
kritęs žemyn.

Vokietijos kaizeris W i lh elnias ir Rusijos caras Nikalojus.

Rusijos armija įsiveržė 
Poznaniun, Vokietijon, ir 
tenai užimdinėja paeiliui 
miestus ir miestelius.

Iš tikrų šaltinių parėjo 
žinios, kad kuomet Vokieti
ja savo senais numintais ke
liais ima žengti, kad kuo- 
greičiausia prisitaikius pa
imti Paryžių, francuzai spi
riasi pasiekti Berlyną. Ir 
nežinia katrie tose lenkty
nėse laimės.

Visos Europos valstybės 
šaukia savo atsarginius-i- 
šeivius namo. Tomis dieno
mis daug tūkstančių darbi
ninkų iškeliaus Europon.

Austrija Serbijoje paliko 
nedidelius burius kariuome
nės, gi svarbiausią armijos 
dalį pasuko į' Rusijos sieną, 
per kurią rusų armija jau 
eina Galicijon.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
SUMOBILIZUOTAS.

Anglijos karo laivynas 
liepos 30 dieną apleido .uo
stą Portsmouth su uždary
tais Įsakymais. Visi iš ur- 
liopo oficieriai ir jurininkai 
pašaukti tarnybon. Doveryj 
kariniai dokai labai akilai 
saugojami.

Anglijos dienraščiai gra
sančio europinio karo rei
kale rašo gana šaltai ir

Karo ugnekalnis plyšo!
Iš seno pramatomas Europoje karas pagaliau gimė 

tarp Vokietijos, Rusijos. Francijos ir Anglijos. Be to, 
Austrija su Serbija ir kitomis Balkanų valstybėlėmis 
savu keliu pešasi. Tuo tarpu tan europinin karan nėra 
Įsimaišiusios: Italija, Hispanija. Portugalija, Švedija, 
Norvegija ir Turkija. Bet šitos yra mažos valstybės. Gi 
tarp visų didžiulių valstybių karas verda. Baisu ir pa
galvoti, kas ten gali atsitikti artimiausiomis dienomis. 
Dabar dar tik žinoma, kad Rusijos armija jau įsiveržė 
Vokietijon iš Lietuvos ir Lenkijos pusės, gi Vokietijos 
armija veržiasi į Franciją. Be to laukiamas mušis An
glijos ir Vokietijos karo laivynų žieminėse jūrėse. Ka
ras tuoj ims virti ant sausžemio, ant vandens ir ore.

Vis tai padarė nelaimingasis Austrijos sosto h. V 
nio Prano Ferdinando nužudymas. Austrija tame nužu
dyme intarė Serbiją ir po ilgų tąsynių paskelbė pasta
rajai karą. Už Serbiją gyvai užsistojo Rusija ir sutrau
kė savo kariuomenę link Austrijos sienos. Kadangi Vo
kietija su Austrija susirišus santaikos ryšiu, tą^ai Riu 
siją persergėjo nesipulti ant Austrijos, nesVokIeS^| 
visuomet už Austriją užsistosianti. Tečiau Rusija to per
spėjimo nepaklausė ir dar sau talkon prieš Austriją ir 
Vokietiją pasivadino Franciją ir Angliją. Na, ir prasi
dėjo kraujo sėja tarp Vokietijos ir Austrijos iš vienos 
pusės, gi Rusijos, Francijos, Anglijos ir Serbijos iš ki
tos pusės. Aiškiai matoma, kad Vokietijai prisiartino 
juodoji valanda. Ant jos vienos užpuolė Rusija, Franci- 
ja ir Anglija iš visų pusių. Iš kitur jai pagelbos negali
ma laukti, nes Austrijai užtenka grumties su Balkanų 
valstybėlėmis ir su Rusija. Gi Italija paskiausiai atsi
sakius prisidėti prie Austrijos ir Vokietijos, nes Italijoj 
gyventojai už tokį prisidėjimą grasino valdžiai revoliu
cija. Japonija gi taippat palaikinti Anglijos pusę, tai
gi einanti prieš Vokietiją. Pasirodo, kad priešais Vo
kietiją sukilo visos Europos didžiulės ir mažiulės vals
tybės. Kaip ji išeis iš to baisaus karo — nežinia kolkas, 
bet, matyt, turės suklupti.

žodžiu sakant, visą Europą apsiautė baisus karas. 
Kraujas latakais pasilies, gims badas, skurdas ir paga
liau visoms Europos valstybėms pražūtis.

Kas baisiausia, kad tan karan intraukta ir Lietuva. 
Ant Lietuvos žemės plotų tik kariuomenė šeimininkau
ja. Per Lietuvą rusų kariuomenė traukia į Vokietijos 
pasienį. Kuomet vokiečių kariuomenė tvirtai atsispirs, 
Lietuvos laukai paliks aplaistyti krauju. Karas nušluos 
miestus ir sodžius. Viskas nueis dūmais, paliKs vieni 
griuvėsiai. Kaune randasi didelė rusų tvirtuma, kurią, 
be abejonės, vokiečiai norės paimti.

Vėlesnės žinios pareina, kad vienas Vokietijos caro 
laivas, skraiduolis “Augsburg” bombarduojąs Liepo
jaus uostą ir patį miestą. Rusijos karo laivai užpuolę 
ant vokiečių skraiduolio. Liepojaus miesto dalis lieps 
nose. Liepojaus uostas yra karinis. Tenai randasi Ru
sijos jureivijos arsenalas.

tvirtina, kad Anglijai ne
pridera perdaug maišyties 
i Europos valstybių ginčus. 
Valdinis karo biuro prane
šimas skamba: Karinė An
glijos valdžia ant sausžemio 
dar nepaskelbė jokios mo
bilizacijos. Gi išleisti karo 
laivynui įsakymai — tai tik 
pasiruošimas į nepaprastus 
Europoje atsitikimus, jei 
ten tokie turėtų gimti.

Jūreivi jos 
jau pabaigus 

ministerija 
karo laivyno

ant

kas- 
dav-

mobilizacijos pienus 
Šiaurinės jūrės.

Lordas Kitchener 
dien užimtas ir pilnai 
buojąsis karo ministerijos 
biure su savo general iu šta
bu. Sakoma, dirbama pienai 
pasiųsti ekspedicijų iš 100.- 
000 kareivių į Belgiją.

Londone biržose vmspa - 
taująs baisus krizis.

(Seka ant 5-to pusi.).
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ŽINIOS IS LIETUVOS
BANK

Detroit, Mich.

Kur-

isdumti. namas P«‘ rūgimų, kame ir
pavirstas nuodais.

tų

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

3 mėiie- 
“Jauna 

redakto- 
straipsnį

gaudavo į dėsianti ruošti lietuvių va- 
gėrimų j karus kitur, skelbsianti 
galais scenos veikalų konkursus ir

Baku darbininkų 
prisitigę gerojo 

ir ėmę duoti vėl 
— nuodų benzinų.

aiškųs-užčiuopiami, kad ne-A3, išlaikė 11, už 6 — 12 
matytų jų liaudis. Ir per išlaikė 10.
minėtąją vyrijos kuopą vos-
3 — 5r balsai balsavę prieš

virtinti. Draugija 'veiksian
ti Vilniuje ir Vilnimis gu-

y
dalykas mane

visu keliu va-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Užlaikau krautuvę vyrišką apredalų, skrybėlių, Severykų ir 
batų, moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yards 6685

arba 
kalėjimo

(Iš Lietuvos laikraščių).
Automobiliai. Kiekvienų 

dienų per Garlevų važiuoja 
kelios dešimtys įvairios rū
šies automobilių, kurie ne
vienam žmogui padaro nuo
stolių. Pasibaidę arkliai su
laužo vežimų, sužeidžia ve
žėjų ir žmonėms padaro iš
gąsčio, ligi mirties net pri
varo. Štai anų dienų G*.ir- 
levoje automobiliui važiuo
jant pasibaidė vienas ar
klys, šoko ant būrio žmo
nių, dvi merginas parmetė 
ant žemės, trečių užkabinęs 
kojomis ir vadelėmis vilko 
plentu keletą sieksnių ir 
labai sužeidė.

Nubausta redaktorius. 
Lyvų gubernatoriaus bir
želio 20 d. įsakymu nubaus
ta 300 rub.
siais 
Balss” laikraščio 
rius T. Sloka už
“Pusšimtis”, indėtų 51 nu
meriu.

Pedagogijos kursai. Bir
želio 10 dienų prasidėjo 
pedagogijos kursai Dorpato
apskričio liaudies mokyto- nuodus ir, pažymėjęs 
jams. Ligi šiol juosna at
vyko 250 mokytojų.

Skapiškis (Ežer. apskr.).
Gegužės 1 d. vyrija nutarė 
uždaryt Skapiškio mieste
lyje monopolį ir visas smu
kles. Nutarimo iniciatorius, 
daugiausia pasidarbavęs 
perkalbinėdamas intikiu- 
damas priešginas, — tai 
Skapiškio valsčiaus viršila 
Kaladė — žmogus blaivus, 

*;;4kntr<i^^rtą vi ršilaujautis. 
JBBBrad lik bent įvyktų šis nu

tarimas gy venime!
kur, bet Skapiškyje t 
bes aukų balsas “š<
dangun”; — G. kaime no-

Pilviškiai (Marijam]), 
apskr.). Birželio 15 — 28 
d. buvo Pilviškių blaivybės 
dr-jos skyriaus susirinki
mas. Narių atsilankė, pa
lyginant su kitais susirinki
mais, gana maža. Iš pat 
pradžios pirmininkas pa
aiškino, kokiu budu atsira
do ir kai]) kenkia sveikatai 
alkoholis.

Pabrėžė, jog alkoholį at
rado netyčiomis kaži-koks 
mokytas žmogus, žinomas, 
daktaras (kada ir koks ne
paminėjo), begydant ser
gančius džiova ir k. ilgomis 
ligonis skystimu, išgauna
mu iš rugių ir kitų javų. 
Tas daktaras vieną butelį 

3*i vaistų pasidėjęs užmiršo ir I*— ,
tik po metų atradęs vaistus 
paima vartoti. Norėdamas 
įsitikrinti, jog vaistai geri 
tebėra, jis pats iš to butelio 
j u paragavęs; skonis buvęs 
visai kitoks, turėjęs savyje 
kaži-kokį smarkuma, kad 
mm kelių lašų galvų susu
kęs. Gydytojas manęs, kad 
rngstant vaistams per ilgų 
stovėjimą jie persikeitę į 

“nuo
dai”, padėjo butelį į šalį.

Daktaro žmona susipyku
si su savo vyru ir sumaniu
si nusinuodyti. Paėmus bu
telį su pažymėjimu “nuo
dai” ir išgerianti visą. Bet 
vietoje nusinuodyti ji tik 
kelias valandas jautusisi 
nesveika, po ko vėla pasvei
kusi. Nuo to laiko ir prasi
dėjęs alkoholio vartojimas.

Sveikatai alkoholis ken
kiąs lygiai, kaip ir sugedusi 
mėsa, kuri šviežia esti Sim
ui ir maistinga, bet sugedus 
esti nuodinga. Taip ir alko-' 

•įa holis, nors jis ir išgaunamas 
iš rugių, bulvių ir kitų val
gomųjų daiktų, bet išgau-

styti kamara ir
Kieno? — gerų tėvų vaiku, 
tik įkaušusių ir susibičiuola- 
vusių su vagiliukais. Tele- 
grafo vielos kapojamos.

^■Kieno? — girtuoklėlių, ne- 
w bežinančių, ką darų; užtat 
F dabar, per darbymetes, ka- 
' lėti reikia. Vestuvėse T. 

’ vienkiemyje peiliais galvas 
susirėžė. Kas? — ūkininkų 
vaikai, meistrai, tik girti. 
Ir tai]) toliau, be galo. Kas 
šventadienis vis raudono- 

į mis galvomis vaikščiojan- 
I čių tenka matyti. O dantų 

griežimams, grasinimams, 
tai ir galo nėra. Ir vis tai 
dažniausiai jaunimo dar
beliai — ūkininkaičių bei 
darbininkų-tarnų.

Girtybės vaisiai perdaug

Ii, prisidėti prie blaivybės 
draugijos, bet žmonės, gir
dėdami tokių kaipir paaiš
kinimu, šalinosi nuo jos. 
Nutarė birželio 29 d. ir lie
pos 13 d. suruošti Pilviš
kiuose vakarų.

Telšių gimnazijoj išlaikė 
ekzaminus prie valdžios at
stovų ir gavo paliudijimus 
už 4 kl. šie lietuviai: Ser- 
vis, Vaitkevičius, Simanau- 
skis, Balsevičius, l’r. Venc
kus, Juozas Venckus, Bv- 
tautas, Sakalauskis; už 6 
kl.: Narutavičius, Puido
kas, Bičiūnas, Šimkevičius, 
Gedmiutas. Už 4 kl: laikė

Lietuvių teatro draugija, 
smuklių uždarymą. Bet šis Vilniuje įkuriama nauja — 
smuklių uždarymas naujo- lietuvių teatro draugija. Į- 
vė. O visos naujovės visuo- statymai valdžios jau pat- 
met liaudies priimamos su 
nepasitikėjimu. Tuo labiau
— valdžios siūlomos, iš ku- bernijoje. Ji organizuosian- 
<ios ji nekuomet gero ne- ti nuolatinį vaidintojų bu- 
laukia. Girdi, kai uždarys, j relį Vilniuje, kostiumais ir 

' tai valdžia visgi turės to kitais scenos dalykais pa
pelijo dalį, kurią į 
iš svaiginamųjų 
vartojimo, kitokiais „__ ____  ____ ___________
iš žmonelių iščiulpti. Ap-j apskritai besirupįsianti Be
krausianti, visokiais mokes- tuvių teatro reikalais.

| čiais, net ir už langus reik- Draugija netrukus ma- 
I šią mokėti. Net ir išaiškiii- liauti pradėti veikti. Gal į- 
I ti jai sunku, kad panašiai steigėjai ir plačiau apie ją 
j neatsitiks. praneš.

Pajustis (Pan. ap.). Vie
tos dvare jau nuo seniau 
gyvuoja šit kokia netvar
ka; jaigu nugaišta dvaro 
gyvulys, tai nuveža jį neto
li Karšinaukos sodžiaus 
miškeliu, palei kelią ir, nu
plėšę odą, pameta ten ne
užkasę arba užkasa taip, 
kad šunes lengvai gali iš
kasti. Delei baisiosios smar
vės žmonės negali eiti ke
liu, o apylinkės gyvento
jams grasia pavojus gyvu
lių ligų, kurios gali kilti 
nuo bešuntaučio tokiame 
saulėkaityj, kaip dabar, ne
užkasto galvijo. Anais me
tais delei tokio padarymo 
uriadniukas buvo užstatęs 
ant dvarininko protokolų ir, 
sako, uždėjęs už tai baus
mę. Bet dabar ir vėl tas 
pats.

Giedraičiai. Šiemet pas 
mus labai pabrango darbi
ninkai. Dejuoja ir ūkinin
kai ir dvarininkai, kad ne
bėra kam žemės dirbti. Į 
Islenskių dvarų atgabenta 
rusų ir mokama jiems po 
12 rub. mėnesiui, gi vieti
niams teduoda tik po 8 rub. 
ir blogiau užlaiko, nors šie, 
kaip girdėti, dirba už rusus 
geriau. Nevienodumas algų 
ir blogas valgis labai pikti
na vietos darbininkus, ir 
gal atsitikti, kad šie, užė
jus darbymečiui, pareika
laus sau geresnio užlaiky
mo ir didesnės algos. Ypač 
gyvuliškai užlaikomi darbi
ninkai rudenį, laike bulvė- 
kasio. Mat, Glitiškis ir Di- 
džia-dvaris, turėdami bra- 
varus, sodina daug bulvių 
ir jų kastų sueina daug 
žmonių. Nors mokestis ir 
mažas ir užlaikymas, gali
ma sakyti, gyvuliškas, bet 
darbininkų ir darbininkių 
suplaukia iš apylinkės pa
rapijų šimtais. Naktį gul
domi daržinėn išvien vyrai 
su moterims, iš ko kįla pa
leistuvystė ir nelaimės su 
mergaitėmis. Bene tas galė
jimas paleistuvauti ir su
traukia čia bernus kitų kar
tų net iš tolimų kaimų. Mo
kestis juk nekoks, (tik 40 
kap. dienai), nelabai gali 
iš toliau darbininkus vilio
ti.

Aukos bažnyčiai. Vidaus 
dalykų ministeris leido per 
3 metus rinkti iš Liepojos 
parapijom] pinigų antrajai 
katalikų bažnyčiai Liepojoj 
statyti.

Eidkunai. “Pasienio va
dai”. Čia dažnai žmonių 
atkeliauja iš Amerikos, ap
sistoja Eidkunuose ir sten
giasi slaptai pereit per sie
nų. Eidkunuose randa daug 
vadų ir agentų, kurie apsi
ima pervest slapta per sie
nų. Vadai, atsivedę žmogų 
prie pat sienos, dažnai api
plėšia, apvagia. Savaitė 
atgal du vadu vedė per sie
ną vienų žmogelį; vadai pa
jutę, žmogelis turįs apie 200 
rublių, atstatė brauningus 
ir paprašė duoti 200 rublių. 
Žmogelis įbaugintas atida
vė pinigus, ir grįžęs atgal į 
Eidkunus pranešė policijai 
apie plėšikus-vadus. Plėši
kai spėjo pasislėpti. Dau
giausia vadai esti rusai pa
bėgėliai kareiviai. Šitų visų 
vadų reik pasisaugot.

KATALIKAS

Blaivybės reikalais. Mie
sto durna nutarė uždaryti 
aludes, traktierius ir res
toranus nuo g vai. po pietų 
prieš šventadienius, iki 12 
v. dienos po šventadienio; 
mugės dienomis — pirma
dienį ir ketvirtadienį — at
idaryt tik nuo 12 v. iki 5 
valandos po piet.

Panevėžio stoty teko ma
tyti keistų išleistuvių sce
nų. Važiuoja Amerikon 4 
merginos, o jųjų sesers ir 
tėvai-palydovai traukia su
tartinę, tartum Jeremijaus 
raudų. “Amerikietės” irgi 
pritaria, būdamos vagone... 
Štai paskutinis skambutis... 
jau tuč-tuojaus eis trauki
nys. Štai jau sušvilpė ir 
traukis. O kiek čia ašarų, 
riksmo! Traukinys eina, o 
senutė motynėlė bėga griū
dama paskui traukinio... 
rauda kiek tik begali. Gai
la jai savo vienužės dukre
lės, kuri, palikusi senutę 
motynėlę, gal vienui viena 
vargelio vargti ir aimanuo
ti iki gyvos galvos bėga-va- 
žiuoja Amerikon... Sveti
mieji, matydami tokį lie
tuvių žmonių tamsumų, 
juokiasi ir stebisi. — Kam 
ir važiuoti ton Amerikon, 
sako jie: jei reikia tiek a- 
šarų išlieti ir viešoje vieto
je kvailiais pasirodyti. O 
musų žmonės to nepaiso ir, 
kaip Juozapato pakalnėj, 
laužo rankas ir ašaras lieja.

Iš Raseinių i Borokų. Te
ko man paskutinėmis die
nomis keliauti į Borokų. 
Boroko miestelis ant Ne
muno kranto j trejetas var
stų nuo Skirsnemunio mie
stelio. Anapus Nemuno, Su
valkijoj, yra Gelgudiškis, 
su gotų stiliaus raudona 
bažnyčia ir Komaro plytų 
bei dokautų dirbtuve. Bo- 
rokas stovi puikiausiuose 
Nemuno atskardžiuose, ap
augusiuose ųžuolais. Gal ir 
dabar atėję Krivų-krivaitis 
lietpų paskirti tų vietų die
vų garbei.

Boroke nėra nei bažny
čios nei mokyklos. Šiais 
reikalais žmonės kreipiasi į 
Skirsnemunę. Yra paštas, 2 
žydų grudų sandėliu, viena 
antra krautuvėlė ir kelei
viams namai, įsteigti gr. 
Vasilčikovo, kur vaišinama 
degtine, alumi ir kitokiais 
“gardžiais” gėralais. O juk 
didelę skriaudų tas trakte- 
rius padaro. Geria čia ir 
darbininkas ir ūkininkas, 
vargų prispausti reikalus 
atlikdami. Viena ta girtuo- 
klybės įstaiga pavaduoja 
ir kultūringų žmonių tea
trus, ir arbatines, ir kitas 
įstaigas.

Laikas butų ir ponui Va- 
silčikovui panaikinti 
traktierių nors todėl, kad 
dabar užėjo mada naikinti 
panašias įstaigas. Nepasa
kysiu, kad neskriaustų sa
vęs ūkininkas ir žemės iš
dirbiniu, jau nekalbant apie 
tai, kiek yra naudojami į- 
vairių perkupčių. Šit va
žiuoju ir niekur nematau 
tinkamai išdirbamų pūdy
mų, nors aplinkybės tam, 
rodos, neturėtų kenkti (u- 
kininkai gyvena viensė
džiuose). Laukas iš rudens 
neariamas, kad paželtų žo
lės pavasario ganiavai. Ir 
šit jau artinasi šv. Jonas, o 

tik kelintas vos pradeda 
mėšlus vežti ir kit. Arimas 
išrodo tartum pilnas lau
kas pristatytas plytų, ' nes 
mėšlas apariamas į titnagų 
sudžiuvusia žeme. Kada to
kiai žemei beatsigauti? O 
pakalbink ūkininkus leisti 
vaikus į ūkio mokyklų, ku
rių turi po pat nosies, bū
tent Paverkšniuose, tai ar
ba nieko neatsakys arba 
didžiai pasijuoks: girdi, jis 
ūkio dalykuose gerai nusi
manąs.

Vienas 
džiugino 
žino j ant, tai musų kaimie
čių nesudarkytas dailės 
skonis. Nors ir naujos gy
venamos trobos statomos, 
vienok stropiai atsižiūrima 
į gražumų, kad jos butų 
pagražintos įvairiais išpiau- 
stymais, išdrožinėjimais ir t.

JOSEPH KRUSZEWSKI

1101 Junction Avenue, 
s ______ I

PRIIMA pinigus taupiniiuui ir moka 3-čią procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namu ir lotų Detroit mieste. 
PERKA ir parduoda namus, lotus ir farinas.
SIUNČIA pinigus į visus svieto kraštus ir parduoda šifkortes 

ant visų linijų.
APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan

dus ir t. t. 1
PADARO doviernastis ir visokias kitas rejentališkas ir le- 

gališkas popieras ir užtvirtina pas konsulį.

Giedraičiai. Ši parapija 
gerokai sulenkinta ir dva
rininkų dar tebelenkinama 
ir tebekvailinama. Per lai
kraščius, gyvu žodžiu ir ki
tokiais budais jie niekina 
lietuvius, baidydami pravo- 
slavija ir kitokiomis paska
lomis. Nesidedavo prie to 
neprakilnaus darbo tik Juo- 
diškių, Ruščicos dvaras, 
kol gyveno senas ponas. 
Kaip jis, taip ir jo duktė 
suprazdami savo, kaipo Lie
tuvos piliečių priedermes, 
nebuvo lietuviams priešingi 
ir nevertė lenkais savo dva
ro bernų ir tarnų. Del tos 
priežasties šio dvaro apy
linkės ligi šiol tebėra gry
nai lietuviškos, bet užėmus 
tėvo vieta, stumi ir čia pra
sidėjo, leųkinimas. -Priėjo 
net iki to, kad Juodiškių 
dvaro bernai įnirtę ėmė už
puldinėti lietuviškai kal
bančius. Giedraičiuose toks 
užpuolimas yra jau nevienų 
kartų buvęs. Ne sėti tarp 
lietuvių neapykantą, ne 
juos tvirkinti ir demorali
zuoti dvarininkai turėtų, 
bet verčiau gerinti savo 
darbininkų būvį, tuomet 
nereiktų dejuoti, kad žmo
nės tvirkstų, kad reikią iš 
Rusijos darbininkų traukti. 
(Taip padarė Didždvario 
Jelenskiai, tokiu pasielgi
mu suerzinę vietos darbi
ninkus, ypač kad pastarie
siems mažiau, kaip iš sve
tur pargabentiems, moka).

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, 111.

| GERBIAMŲ TAUTIEČIŲ ATYDAI
11 Pirmas Vienatinis Lietuviškas Daržas Vasarikų Vakacijų

I Lemont’s Resort Fruit Farm 
į ant kranto Šv. Juozapo upes, Sodus, Mich.

į Gerbiami tautiečiai 1 „Kai]) prisirengsite Apleisti, miestą ant kelių diepų ar
II sanvaičių, laike vasaros karščių ant pailsio tai žinokit, kad nerasite geresnės 

vietos už:
LEMONT'S RESORT FRUIT FARM, apygardoj Sodus, Michigan 

|l tuoj ant kranto upes St. Joseph, yra tai puikiausią linksmiausią ir sveikiausią 
I vietą praleidimui vasaros kartšų dienų po pavėsinis puikiausių medžių. Yra ten
Į geriausios maudyklės bėgančiame ir čystame vandenyj; minerališki vandenis, 

kurie yra naudingi ruematizuotiems, nervuotiems ir nusilpnėjusiems.
Puikiausia vieta žuvavimui. Visokį vaisiais kaipo: žemuogės avietės, obuoliai 

griušios ir vynvuogės — viskas svečiams veltui. Geriausias valgis, nes čystrti ir 
I gardžiai taisomas tam tikros virėjos (kukarkos). Pienas ir kiaušiniai švieži 

Į nes turiu karves ir vištas.
jį Puikus vasariniai nameliai taip vadinama “cottage”, su papuoštoms ir 

minkštoms lovomis, ir daug kambarius dideliame budinkę, vis tai dėl pailsio at- 
I silkantiems šviečiama. Prekė: $8.50, už savaitę ir augščiau $1.75 per diena ir 
i naktį ir augščiau (Džiovininkų nepriimam).

Važiuodamas ant Lemont Resorto Fruit Farmos, važiuok taip: imk laivą 
(botą) linijos Graham & Morton, Chicago Docks, Wabash Ave. ir River gatvių, 
per ežerą Lake Michigan į Benton Harbor, paimk strytkarį “Dowagiac Eau 
Claire”, kurie davež lig minėtos vietos, “Lemont’s Resort”. Kelias prekiuoja 
tiktai 75c.

Laivai iš Chicagos išeina du kartu kas dieną t 9:30 rytmetyj ir 11:30 va
kare.

Pasitikėdamas, kad gerbiami tautiečiais parems savo draugbrolį, lietuvį 
o ne kokį ten airį arba žydą, pasilieku su godone jūsų.

Adr.: ALEX J. LEMONTAS, Lemont’s Resort, SODUS, MICH.

Subačius (Kuršo gub.). 
Parapijos reikalais čia maž 
tesirūpinama: bažnyčia
kaip iš oro, taip ir iš vidaus 
pusės apleista; jos grindys 
nešvarios; bažnytinio choro 
nėra. Be to, klebonui lie
pus, iškirsti ant kapinių 
medžiai. Kapinės pasidarė 
augštos ir senai yra plėsti
nos. Pažymėtina dar, kad 
klebonas savo pamoksluose 
perdaug jau žemina parapi
joms, tuo tarpu čionyščiai 
žmonės nėra jau taip tam
sus, kaip jis juos piešia.

NATIONAL HIM tllUU NO. I"

gerti 
YRA

Ir vėl nuodija. Birželio 20 
d. vėl ėmė leipti “Provod- 
iiiko” kaliošų dirbėjos. Nu
alpo 8 senosios salės darbi
ninkės, kitos darbininkės 
tuoj išbėgiojo iš dirbtuvės. 
Visa nelaimė kilusi del to, 
kad del 
straiko 
benzino 
prastųj į 
Kur gi galas?'

Bisiuaivk-tbe'Greatestoftte Germans
LSMARCK laikė asmeninę laisvę lygiai 

taip, kaip orą. — GAMTIŠKA TEISE, 
kurią reikia saugoti ir ginti kuolabiau- 
šia. Mus milijonai gerų piliečių paskai

tytų už įžeidžiančią ir priklią tironystę, jei legi- 
slatura imtų diktuoti ką negerti ir ką nevalgyti. 
Musų žmonės žino, kad nėra nieko blogo 
lengvus vynus ir alų mus tėvu. PIKTAS 

TIK ŽMOGUJE, KURS JĮ ANT PIKTO 
PANAUDOJA. Per 57 metus Anlieuser 
Busch teisingai darė gerų alų — tokį, 
kurs praplatino blaivybę tarp tautų. Jų 
didis dalykas — Budweiser — yra rei
kalaujamas po visą svietą. Jo daugiau 
parduodama, negu kitokios rusies alaus. 
Aišku, kad tai geriausias alus. Pilamas 
į butelius TIKTAI NAMINIAME BRA- 
VARE.

ANHEUSER-BUSCH St. Louis.

Spells Temperance
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LIETUVIAI AMERIKOJE.
WATERBURY, CONN.
Užtroško lietuvaitė. Šv.

Stanislovo dr-jos susirin
kimas.

Liepos 23 d. patiko nelai
mė dievą Saparavičiutę. Ji 
buvo pastojus pas vieną 
pasiturinti miestietį už tar
naitę. Pirmą naktį nuėjus 
gulti nežinojo kaip užgesin
ti gazą. Ji užpūtė ir atsi
gulė, kad daugiau nekelti. 
Nemažai vargo buvo, kol 
surado, kad kas ją atsiimtu. 
Visur buvo nešiojama foto
grafija. Neatsirado giminiu. 
Tuomet paėmė nabašninkę 
Brnževičienė. Į trečią dieną 
atsišaukė pusbrolis. Palai
dota buvo liepos 26 d.

Liepos 26 d. šv. Stanis
lovo dr-ja laikė susirinki
mą. Buvo pakeltas klausi
mas apie organo pasirinki
mą, bet daugelis sušuko ne
reikia, nereikia. Tai-gi mū
siškiai mažai tebrangina ap- 
švietą ir nemato naudos iš 
laikraščio. Buvo paaiškin
ta, kad pigiau bus galima 
gauti laikraštį, bet kiti, kad 
ir uždyką gautu, tai visvien 
neskaitytu. Žinoma keli ne
gali daugumos priversti. 
Taip ir liko.

Žinių mylėtojas.Į*
BALTIMORE, MD.

Valkatos užkabino lietu
vius.

, Liepos 19 d. Ferry parke 
atsibuvo lietuvių piknin
kas. Arti 20 valkatų sumanė 
užpulti lietuvius. Lietuviai 
nepasidavė ir keli valkatos 
buvo apkulti.

Tą pat dieną keliu važia
vo Įsigėrusių svetimtaučių. 
Ir sustojo kelyj. -Atvažiavo 
dar du vežimu. Buvo tam
su jau. Vežimai susidūrė ir 
pasidarė mišinys gyvulių ir 
žmonių. Tamsoj neteko ma
tyt kaip keli nusilaužė 
sprandus. Dabar lietuviai 
kalba, kad nevažiuosią dau
giau į tą vietą.

Mes dažnai guodžiamės 
ir prisipažįstame nemokin
ti esą, o mokame pasista
tyti ii* elgtis mandagiai. 
Sulyginus su svetimtau
čiais, mes dažnai kultūrin
gesni pasirodome. Todėl ne
reikia nusiminti, kad esame 
atsilikę moksle, užtat apsiė
jimu kitus viršijame.

A. Kurilaitis.

BALTIMORE, MD.
Primicija.

Liepos 19 d. vietos šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčio
je laikė pirmąsias mišias 
kun. V. A. Abromaitis. Jau
nasai kunigas yra čia gi
męs. Iškilmėse dalyvavo šv. 
Kazimiero, šv. Jurgio ir M. 
P. šv. Panelės d r Buvo daug 
ir svietiškos inteligentijos. 
Matėsi ir d-ras J. Abromai
tis. Žmonių buvo labai daug

Klebonas kum Lietuvnin
kas pasakė gražų pamoks
lą. Po visam primiciantas 
suteikė palaiminimą.

Tris žvaigždutės.

SPRING VALLEY, ILL. 
Darbai nekaip teina. Atsi

rado neprigulmingų.
Darbai čia nekaip teina. 

Dirbama tik po 5 ar 6 va
landas dienoj ir tik 2 ar 3 
dienas savaitėje. O valgo
mieji daiktai brangsta. Kai- 
kuric turi karvutes ar 
paukščių, tai tiems tautie
čiams pigiau atsieina pra
gyvenimas.

Parapijos reikalai gerai 
stovi. Tai vis dėka kun. A. 
Deksnio. Buvo pasklidęs 
garsas, kad vyskupas per
kels musų kleboną i West
ville, o iš Westville parva
žiuos kun. Skripka. Bet 
kalbos aprimo ir nieko ne
girdėti.

Vestuvių n< daug tepasi
taiko.

Atsirado lenkų neprigul- 
mingas kunigas. Jis moka 
ir lietuviškai ir klaidina lie
tuvius.

J. P.

zija. Penki žmonės, visi lie
tuviai, smarkiai apdegė. 
Daktarai sako, kad pagy
si ą.

Dabar čionykščiai lietu
viai katalikai džiaugiasi, 
kad atsigavo bažnyčią nuo 
niekamanių. Nickamaniai 
buvo ir Washingtonan atsi
šaukę, bet nieko nepešė. 
Dabar atskilėliai su savo 
Mičkevičyum ketina kitą 
bažnyčią pirktis.

‘1K-ko’’ skaitytojas.

HARRISON, N. J.
Nedaug lietuvių tėra.

Čia nedaug tėra lietuvių. 
Tarp jų atsiranda visokių. 
Yra padorių, gerų vyrų ir 
motelių. Bet vienoj šeimy
noj nevisai mandagiai el
giamasi ir daroma sarmata 
lietuviams. Taip darosi šei
mynoj prie Hamilton g. 
Šeimininkas netvarko savo 
įnamės.

P. K.

PHILADELPHIA, PA. 
Nepasisekė šposas. Lietu

vis liko sužeistas.
Vienas vyras laikė čia ar

klį. Sali imi n kas sumanė 
tam vyrui šposą iškirsti. 
Paėmė jo arklį ir trankėsi 
visokiais keliais. Arklio sa
vininkas vakare neradęs 
savo gyvulio, ir sužinojęs 
kame dalykas, suareštydino 
šposininką. Dabar saliunin- 
kas yra po kaucija.

Vienas lietuvis vežėjas 
iškrito iš vežimo ir tekiniai 
perėjo per jo vidurius. 
Daktaras sako, kad vargu 
bau pagis.

Pareiga svieto.

LIMA, OHIO.
Žuvo lietuvis.

Birželio 11 d. patiko vie
ną lietuvį nelaimė. Važiavo 
parke ir ant vietos buvo už
muštas. Buvo broliui duo
ta žinia, bet tas pirma su
žinojo ar negaus ką už jį. 
Sužinojęs, kad ne, tai nei 
pažiūrėti nėjo.

11 K-k o’’ skaitytojas.

KINGSTON, PA.
Parapijos susirinkimas. 
Socialistas darbdavis iš

naudoja darbininkus.
Liepos 12 d. buvo parapiji

nis susirinkimas. Klebonas 
labai nepatenkintas, kad 
jam nedalyvaujant atsibu
vo susirinkimas. Dabar ke
tina vėl sušaukti rugpjūčio 
2 d. .

Aš dirbau pas darbdavį 
socialistą. Rodos tokiam 
‘ ‘ kosint >pol itistui ’’ nerei ketų 
skriausti darbininkų, f) jis 
bjauriau skriaudžia, negu 
žydas. Po truputį verčia 
dirbti viršlaikio, o už tai 
nemoka.

K. K.

Yra lietuvių, kurie turi 
apsipirkę namus. Yra tris 
ietuvių mėsinės. Vienam 

sekasi pusėtinai, o kitiem 
dviem nelabai. Tarp jų yra 
neapykanta ir pavydas. Tai, 
žinoma, tada biznis negali 
eiti.

Liepos 5 d. buvo balins. 
Buvo svaiginamų gėrimų. 
Todėl ir be muštynių neap
semta. Vienam kliuvo tiek, 
kad tas turėjo but ligoni
nėn nugabentas.

Karpis.

LONDON, ANGLIJA.
Parapijinis susirinkimas.
Liepos 5 d. čia buvo ber- 

taininis parapijos susirinki
mas. Susirinki man nedaug 
žmonių teatsilankė. Nesi
rūpina mūsiškiai svarbes
niais gyvenimo reikalais. 
Jiems tik rupi balabaikos, 
menkniekiavimas. , Tegul 
but buvę pagarsinta, kad 
kliube bus kas nors praš
matnaus, tai salė but bu
vus pilnutė, o dabar buvo 
apituštė.

Iš išdininko atskaitų pa
sirodė, kad ieigų buvo 
daugiau, negu išlaidų. Išdi- 
ninkas ir išdo raštininkė 
atsisakė nuo savo vietų ir 
jų vietosna buvo išrinkti 
nauji.

Galop buvo šokiai.
Galijotas.

STAUGTHON, MASS. 
Darbai eina vidutiniškai.

Dr-jos gerai gyvuoja.
Šiame miestelyj yra la

bai gražu ir sveika gyven
ti. Namai stovi tolokai vie
ni nuo kitų ir turi darže
lius. Gatvės medžiais nuso
dintos.

Yra čia dvi gumos dirb- 
tuvi, dvi čeverykų, viena 
vilnų, viena marškinių, vie
na rubsiuvių dirbtuvė. Be
darbių yra, bet nedaug ir 
darbą sunku yra gauti. Už
darbiai nuo $1 iki $4 dienoj.

Lietuvių yra arti 400. 
Jie gražiame sutikime gy
vena. Yra dvi dr-jos — šv. 
Antano ir D. L. K. Gedi
mino. Abi gerai gyvuoja. 
Lietuviai pasirengė statyti 
salę. Jau turi tam reikalui 
$1.400.'

Staughtono lietuvis

W. FITCHBURG, MASS. 
Prakalbos.

Šv. Kazimiero K. dr-ja 
liepos 12 d. buvo parengus 
prakalbas. Prakalbą sakė 
A. Petraitis iš Worcester, 
Mass. Aiškino apie socia
lizmą, jo netikumą ir lietu
vių socialistų darbelius..Pa
sakojo nuosekliai ir supran
tamai. Paragino prie skaity
mo gerų katalikiškų laikra
ščių ir kningų. Ragino pri
gulėti prie dr-jos. Prisirašė 
tą dieną 6 nauji nariai.

Po prakalbų buvo galima 
duoti kalbėtojui klausimų. 
Socialistai davė klausimus. 
Bet gavo ir gerus atsaky
mus.

Buvęs prakalbose.

SCRANTON, PA.
Nelaime kasykloj.

Liepos 17 d. iš ryto išti
ko vienoj kasykloj nelai
mė. Angliakasis uždegė ga
zą ir ištiko smarki eksplio-

E. VANDERGRIFT, PA. 
Darbai eina blogai. Lietu

vių darbeliai.
Šiuo tarpu čia darbai la

bai blogai eina. Žmonės, rū
pesčio apimti, nesitveria 
savo kaily,].

Šio miesto lietuviai ne
mažai pridaro visokių nie
kų. Dažnai turi užsimokėti 
bausmės. Štai vienas lietu
vis už peštynes turėjo už
simokėti $27. Jis tiek netu
rėjo ir už ji uždėjo kitas. 
Nelabi žmonės Įgundė ne
grąžinti skolos. Tas taip ir 
darė. Bet už tai papuolė be
langėm

Ten Buvęs.

CEDAR RAPIDS, IA.
Darbai eina gerai. Lietu

viai pakrikę.
Šis miestelis yra didelis. 

Jame gražu gyventi. Dar
bai eina gerai. Tik tinginiai 
bedarbi au j a.

Lietuvių yra arti 80 šei
mynų ir du . sykiu tiek pa
vienių. Yra šv. Kazimiero 
dr-ja. Ji susitvėrė lapkri
čio 26 d. 1911 m. iš 20 narių. 
Dabar turi 23 narius. Nese
nai susitvėrė S. L. A. kuo
pa iš 10 narių. Tai aišku, 
kaip mūsiškiai nesupranta 
dr-jų reikalingumą.

Sis-tas apie gyvenimą 
ant ukiiį.

Dabartės nekurie lietu
vių laikraščiai, o ypač “Ka
talikas”, ėmę kaskartas 
yis daugiau ir daugiau teik
ti žinių savo skaitytojams 
apie lietuvių ūkininkavimą 
Amerikoje. Perskaičius tas 
žinias, gal nevienas nusis
tebės, kad lietuviai, pame
tę Lietuvoj ūkio gyveni
mą imtų ūkininkauti čia 
Amerikoje. Nevienas, žino
ma, stebėsis ir statys sau 
klausimą — ar-gi gali lie
tuviams sektis ūkininkauti 
šioj šalyj? Bot taip yra. 
Štai aprašau, ką pats sa
vo akimis mačiau pas lie
tuvius ūkininkus aplink 
Volo, III.

Užstojus vakari joms, su
maniau nors dalį jų pra
leisti sodžiuj. Nes tai ge
riausia vieta atnaujinti iš
eikvotas mokslo metu spė
kas. Už tai ii’ drožiau pas 
pažįstamus į Volo, III. Ši 
vieta randasi pietų vaka
ruose už kokių 40 mylių, nuo 
Chicagos.

Volo tai nedidelis mies
čiukas arba goriau pasakius 
kaimelis. Daugiausia čia 
gyvena vokiečiai. Apygar
da labai puiki. Šen ir ten 
yra daug ežerų-ežerėlių, ap
link kuriuos yra daug va
sarnamių. Dirbtuvių čia 
kaipir nėra. Žmonės dau
giau ūkininkauja.

Man beviešint pas vokie
čių kleboną, sužinojau iš jo 
apie lietuvius ūkininkus. 
Esą ir taip darbininkų, par- 
sisamdžiusių pas lietuvius 
ir svetimtaučius. Dasižino- 
jęs apie tai, tuoj leidausi 
pažiūrėti, kaip musų tautie
čiams klojasi ant ūkio.

Suradau ūkininką A. Rai
bužį. Jis man nurodė dar 
aštuonis lietuvių ūkininkus 
ir pas visus prabuvojau. Iš 
jų sužinojau ir pamačiau,

kaip jiems sekasi ūkinin
kauti.

Iš visų, kuriuos tik man 
teko aplankyti, badai tik 
vienas teturi’ savo žemę. 
Kiti-gi randavoja arba dir
ba iš pusės. Visi jų gan 
gerai ūkininkauja, o kaiku- 
rie jau gerai prasigyvenę. 
Visi bosą labai svetingi ir 
darbštus. Taryi svetimtau
čių turi gerą vardą. Vienas 
vokietis labai augštai pa- 
vokietis labai augštai pa
statė lietuvius; sakė, kur, 
girdi, kitatautis negali į- 
veikti, ten lietuvis įveikia 
ir dar-gi prasigyvena.

Daug pasipelnija čia ūki
ninkai iš pieno. Po daug 
laiko karvių. Kaikurie turi J) 
po 40 ir 50 melžamų kar
vių. Beto daug augina kiau
lių, vištų ir ančių. Vienas 
lietuvis beturis 90 ančiuku. 
Iš javų daugiausia sėja kor
inis, kviečius, avižas ir mie
žius. Kaip gyvuliai, paukš
čiai, tai]> ir javai gan gra
žiai išrodo.

Žemė šioj apygardoj gan 
derlinga. Daugiausia čia y- 
ra juodžemis. Žemė lygi, 
tik kur nekur kalneliai pa
sitaiko. Visur yra išdirbti 
laukai. Pasitaiko ir krū
mynų, ąžuolynų.

Lietuviai čia ūkininkau
ja pagal šios šalies ūkinin
kavimo būdą. Daugumas jų 
jau pirm įgijant savo ūkius 
yra dirbę pas Amerikos u- 
kininkus ir todėl turėjo 
progos susipažinti su geru 
ūkio vedimu.

Susitikau ir su pavieniais 
darbininkais, parsisamdžiu- 
siais pas ūkininkus. Kaiku
rie jų jau nuo senai bedir
bą pas ūkininkus. Yra iš
dirbusių po keturis ir net 
šešis motus pas tuos pačius 
ūkininkus. Jie mano neuž
ilgo pradėti ūkius ant sa
vos.

Kiek man teko patirti, 
tai ūkio gyvenimas lietu
viams labai patinkąs. Kai- 
kiirie sakė, kad jokiuo bū
du negrįstų miestuosna gy
venti.

Papartis.

Amerikos lietuviij ūkinin
kų pikninkas.

Michigan valstijoj apsi
gyveno jau geras lietuvių 
ūkininkų būrelis. Jie gyve
na ligšiol be jokio tarp sa
vęs ryšio. Bet dabar jau i- 
ma suprasti, kad lietuvių 
ūkininkams but labai nau
dinga susitverti į dr-ją. Ta 
dr-ja rūpintųs ūkio reika
lais. Tai tokiu būdu susti
prėtų ūkininkų pajėgos ir 
jie galėtų padrąsinti kitus 
tautiečius kibti į ūkius.

Jau kaikuriuose laikraš
čiuose buvo minėta apie ke
tinimą iškelti lietuvių ūki
ninkų pikninką ties Big 
Bass ežeru. Geistina, kad 
tas pikninkas kuogeriausia 
nusisektų. Tai Ims pirma 
Amerikos lietuvių ūkininkų 
pramoga.

Šisai pikninkas atsibus 
nedalioj, rugpjūčio 16 d. 
Tikimiesi didelio lietuvių 
suvažiavimo. Bus prakal
bos, deklemacijos, muzika, 
šokiai. Į šią pramogą kvie
čiame lietuvius ūkininkus 
ir miestiečius, vyrus mote
ris’ vaikus. Del svečių pa
samdyta keturi automobi

Sveikas Žmogus
yra stiprus, pilnas gyvumo ir energijos. Liguistas 
žmogus rūpinas, jaučiasi pavargęs, nusilpęs ir galuti
nai sunaikintas. — Jeigu jus jaučiate bent vienų mi
nėtų simptomų, tai neatidėliuokite, bet tuojaus pra
dėkite vartoti

BALSAM OF LIFE:
(Severos Gyvasties Balsamą).

Ir grįžkite į sveikatos kelių. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimų.
Tatai yra vyrams ir moterims abelnas stiprintojas.
Jisai sustiprina anemiškų ypatų kraują.
Atitaiso netvarkų virinimą, dispepsiją sergančių.
Jisai suteikia norą valgyti ir sutvarko virinimą.

Kaštuoja 75 centus.

Severn’s Gothard Oil. 
(Severos Gothardiškas Aliejus). 
Nuo skausmu ir diegliu.

Paviršutiniam vartojimui.
Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severn's Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.
Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne

galėti; išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

Wa F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la

W AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT“^

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

švinakalvių daigių ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

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

Bell System

Išmintingas suveikimas yra raktas Bell 
telefono patarnavimo. O

Už jūsų Bell telefono yra armija 200000 
vyrų ir moterių, dirbančių krūvoj, kad 
jums patarnavimas butų kuodidžiausias iv 
kuogeriausias.

Vaisius jų sujungto veikimo yra telefono 
patarnavimas toks, kokio sviete nei vienas 
negali susilyginti didumu ir išiiašumu.

Vartok vietini ir Long Distance telefoną 
apsčiai.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building

Official 100

liai, kurie tarnaus uždyką. 
Pramoga prasidės nuo 12 
vai. dieną ir trauksis iki 
vėlybo vakaro.

Iš miestų atvažiuojantie
ji svečiai tegu išlipa Pea
cock, Mich, stotyj. Iš ten 
bus automobiliais nuvežti į 
pasilinksminimo vietą. Kai 
norės važiuoti namo, tai 
taip-gi bus automobiliu nu
vežti stotim Norintieji nak- ° 
voti, gaus vietos pas lietu
vių ūkininkus. Valgiu sve
čiai tegu apsirūpina patįs. 
Iš savo pusės pristatysim 
šaltakošės ir nesvaiginanių 
gėrimų del moterių ir vai
kų.

Apie programą išanksto 
tiek galime pranešti. Bus 
kalba apie žemdirbystę, an
tra prakalba kaip pagerin
ti ūkį. Toliau bus dekle
macijos, šokiai, lenktynės, 
miestiečiai su ūkininkais 
trauks virvę. Bus daug ir 
kitų žaislų.

Mes stengsimės kuoge-

riausiai viską sutvarkyti, 
kad užmegzti tvirtą ryšį 
tarp lietuvių.

Miestiečiai labai kvie
čiami atsilankyti mus pra
mogom Pamatysite, kaip 
jus tautiečiai gyvena, ir 
verčiasi , ant ūkių. O, pro
gramas, tai, tikimės, paten- 
kįs kiekvieną ir visus. Tai
gi visi lietuviai kuopom

Tikimės daug gero iš t;o 
lietuvių suvažiavimo.

* Walter V. Strygas.

Chinija 1913 metais Į už
sienius išgabeno riešutų 
vertės $2.573.279.

f Tik ką išėjo iš po spaudos antra laida r 
_________ DR. F. MATULAIČIO________ |

|7 TEISINGOJ f
FflSLdPTlJ

MOTERŲ LYTIŠKOS HIGIJENOS 
KNINGELĖ

Šikningeiė svarbu perskaityti kiek
vienam, VYRUI. MOTEREI ar MERGI
NAI. Ji visiems ligiai naudinįairžingeidi 
Ji parašyta labai užimančiai ir gausiai 
paveiksluota. Pnsiųsk 25c krasos ženk
leliais, o tuojaus aplaikysi tą žingeidžią 
kningelę. Adresuok:

M. G. VALASKAS 
349 Kensington Ave. Chicago, 111.
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4 katalikas
RUGPJŪTIS m., 1914 m.
6. K. Atsimainymas Viešp.
7. P. Kajetono, Donato.
8. S. Cirijako. Largo.
9. N. 10 po Sekm. Bemano.

10. P. Lauryno k.
11. U. Tiburcijaus ir Luz.
12. S. Klaro ir Herkulano.

Ką Laikraščiai Rašo.
Sulyg “Tėvynės” prane

šimo S. L. A. turtas lig ba
landžio 1 d. 1914 m. išnešęs 
$71.551.84.

*
“Tėv.” praneša, kad 

Worcestery, Mass., žadama 
išleisti naujas lietuviu lai
kraštis vardu “Worceste- 
rio Žinios”. Jį Įeisiąs p. M. 
Paltanavičia.

“L. Ž.” rašo, kad Rusi
joje visuomenė kairėjanti, 
ty. palengva krypstanti 
priešingon dabartinės val
džios pusėn. Kairėjanti gi 
todėl, kad valdžia išnau- 
jo gyventojus aštriai perse
kiojanti.

*
Iš Rusijos pranešama, 

kad tenai tuojaus gimsian
ti revoliucija. Vertėtų da
bar kuogreičiausiai traukti 
atgal per At] antikų musų 
Prusęikoms, Michelsonams, 
Grigaičiains ir kitiems ir 
tuo parodyti visiems, kad 
jie tikrai darbuojasi darbi
ninkų labui.

•X-

“V. L.” pradėjo spauz- 
dinti jau net “Velnio Histo- 
^‘iJW’^'as butų nieko, sau, 
nes žmogui pridera žinoti, 
kaip velniūkščiai atsirado, 
bet, deja, ne visi “histori- 
jų” autoriai yra bešaliai.

*
“Laisvei” nuolat “rupi” 

įvairių lietuvių organizaci
jų padėjimas ir net pati 
“garbė”. Pirmiau “Lais
vė” iškoneveikė T. M. D., 
gi dabar duoda pipirų “Tė
vynei”, kad šis laikraštis 
kaipo organas nesirūpinąs 
S. L. A. ginti nuo įvairių 
“svečių-nebuvėlių”. Oi, 
“Laisvei” kad rupi S. L. 
A., tai rupi!

*
S. L. A. centro valdyba 

paskelbė “Tėvynėje” per
sergėjimų, idant to Susiv.-- 
mo kuopos Massachusetts 
valstijoje nelaikytų viešųjų 
susirinkimų, nes toji valsti
ja kolkas nepripažįsta S. L. 
A. legale organizacija.

*
“L. Ž.” rašo, kad nau- 

miestiečių tarpe kilęs su
manymas panaujinti dr. V. 
Kudirkos antkapį —intai- 
syti jo paveikslų — graviū
rų. Tam tikslui renkama 
aukos. Šiemet sukaks 15 
metų nuo Kudirko mirties.

*
Vienas skaitytojas mums 

rašo spėdamas, kad neužil
go tarp Amerikos lietuvių 
privisią naujų visokios rū
šies “apaštalų”. Mat, Rusi
ja traukia karau prieš Au
striją, šaukia į eilės atsar
ginius, gi tarp pastarųjų e- 
sama daug “laisvės paukš
čių”, kuriems nesinori šau
tuvų pavartoti. Tokie ponai 
atidums į Ameriką ir čia 
paliks “apaštalais”.

*

Redakcijos Patemijimai.
TOLSTOJAUS PRANA
ŠYSTĖ, KAD EUROPA 
PAPLŪS KRAUJUOSE, 

PILDOSI.

lose ir ant altorių šventų Įstai
gų. Jis sėja grūdus melo ir fana
tizmo. Jis uždega protus dar lop
šiuose ir lydi juos iki karsto.

Trečias žibintuvas yra tai tei
sių, tas pavojingas pamatas visų 
netikrų padavimų, kurie pirmiau
sia yra pragaištingi šeimynai, 
paskui paliečia literatūrą, dailę 
ir politiką.

Didis gaisras prasidės apie 1912 
m., padegtas pirmo žibintuvo p.- 
rytinėj Europoj ir išsivystys į 
didelę nelaimę 1913 m. Šiais me
tais aš matau visą Europą lieps
nose ir kraujuose. Girdžiu aima
navimus ant plačių kovos laukų. 
Bet apie 1915 m. keistas asmuo 
iš šiaurės — naujas Napoleonas 
— pasirodo ant estrados kruvi
nos dramos. Jis yra žmogus men
ko kariško išsilavinimo, rašėjas 
ar žurnalistas, bet jo rankose Eu
ropa pasiliks iki 1925 m. Didžiai 
nelaimei pasibaigus, prasidės nau
ja gadynė sename sviete. Nebe
liks nei imperijų, nei karalysčių, 
bet svietas įsteigs federaciją Su
vienytų Tautų Valstijų. Pasiliks 
tik keturi milžinai — anglosak
sai, latiuai, slaviai ir mongolai.

Po metų 1925 aš matau permai
ną tikybos reikaluose. Antras 
kurtizankos žibintuvas prives 
prie Bažnyčios puolimo. Doros 
supratimas prapuls. Žmonija bus 
be moralio jausmo. Bet tuomet 
pasirodo didis reformatorius. Jis 
panaikys monoteizmo palaikus ir 
padės kampinį akmenį panteiz
mo šventyklai. Dievas, vėlė, dva
sia ir nemarumas sutirps nauja
me krosnyj ir aš matau pradžią 
naujos dorinės gadynės. Žmogus, 
kurs nukreips žmoniją ton link- 
men, bus mongoliškas slavis. Jau 
jis vaikščioja ant žemės, yra žmo
gus veiklus. Jis pats dar nejau
čia, kad jis yra Augštesnės Ga
lybės pašauktas tai atlikti.

Šitai trečias žibintuvas, kurs 
jau pradėjo ardyti šeimynos ry
šius, ir dailės, ir doros sąvokas. 
Santikiai tarp vyro ir moters y- 
ra prozaiškas lyčių bendravimas. 
Dailė yra realistinėj degeneraci
joj. Polrtikiniai ir religijiniai ne
ramumai pakratys dvasinius vi
sų tautų pamalus. Tik maži skly
peliai šen ir ten užsiliks nepa
liesti tų trijų naikinančių lieps
nų. Tautų karai Europoj, luomų 
karai Amerikoj, rasių karai Azi
joj apstabdys progresą pusam
žiui. Vienok, viduryj šio šimt
mečio aš matau literatūros ir dai
lės didvyrį, kilusį iš latinų ir va
lantį pasaulį nuo visokių nelem
tų šlamštų. Tai bus simbolizmo 
šviesa, kuri aptemdys Komercia
lizmo žibintuvo šviesą. Vietoj 
šiandieninių monogamijos ir po
ligamijos bus poetogamija — ly
čių sąryšiai, pamatuoti ant poe
tinių gyvenimo sąvokų.

Ir aš matau tautas, augančias 
išmintyj ir permanančias, kad jų 
likimų viliojanti moteris niekas 
daugiau, kaip iliuzija. Bus lai
kas, kuomet svietui nereikės gin
klų. veidmainingų religijų ir išsi
gimusios dailės. Gyvenimas yra 
evoliucija ir evoliucija yra išsi- 
rituliavimas iš prasto į sudėtes- 
nes proto ir kūno formas. Aš ma
tau besibaigiantį pasaulio dramos 
vaidinimą dabartinėj jos formoj, 
kaip ji vysta it vakaro raudonu
mas ant kalnų. Dar vienas Ko
mercializmo rankos mostelėjimas 
ir nauja historija prasideda.

Šiuomi didis autorius užbaigė 
ir atvėrė akis. Ir it susimaišęs 
paklausė: “Ar nebuvau aš užmi
gęs’’. Grafienė perskaitė jam, ką 
turėjo parašiusi. Jai paprašius L. 
Tolstoi pasirašė. Grafienė tuoj 
leidosi pas carą. Caras, nerviškai 
pagriebęs poperą, skaitė didelia
me susijudinime. Perskaitęs pa
sakė, kad tai esąs indomus do
kumentas. Originalą žadėjo lai
kyti savo archive, o kopijas nu
siųsti Vokietijos kaizeriui ir An
glijos karaliui.

Pradžioje pereitų metų 
“Kataliko’’ skaitytojai tu
rėjo progą perskaityti L. 
Tolstojaus labai iudomią 
pranašystę apie tai, kad ne
užilgo didelės perversmės 
oakratys visą Europą. Ta 
pranašystė, antgalviu “Ką 
L. Tolstoi pasakė carui, kai
zeriui ir karaliui”, buvo in- 
dėta “Kataliko” No. 11.

Kadangi ši pranašystė y- 
ra įmanytinai akyva, tai 
mes ją atkartojame. Tildo
mu bus vėl perskaityti 
tiems, kurie jau pernai skai
tė, o dar bus indomiau 
tiems, kurie tos pranašys
tės visai dar nėra skaitę.

Skaitant tą pranašyste ir 
tėmijant kas dedasi Euro
poj, lyg ir matai, kad di
džio išminčiaus pranašystė 
jau pildosi.
Ką, L. Tolstoi pasakė carui, kaize

riui ir karaliui.
Vokietijos kaizeris ir Anglijos 

karalius panorėjo sužinoti, ko
kius L. Tolstoi turi manymus a- 
pie tarptautinius santikius atei
tyje. Tad juodu kreipėsi į carą, 
kad jis išgautu iš Tolstoi nuomo
nę apie tą dalyką. Carui buvo 
nesmagu tiesiog užklausti L. Tol
stoi. Carienė išvedė, iš keblaus 
padėjimo. Mat, ji buvo artimoj 
pažintyj su Anastazija Tolstoi, 
kuri savo keliu turėjo artimą pa
žintį su L. Tolstoi. Rudeniop 1910 
m. caras, pasikvietęs grafienę A. 
Tolstoi, paprašė jos išgauti iš L. 
Tolstoi pageidaujamą pranašystę.

Štai ką didis rašėjas padikta
vo grafienei, kuri paišeliu užra
šė :

“Yra tai apreiškimas visasvie- 
liniii nuotikių, kurie turės išsi
pildyti netolimoj ateityj. Jų dva
siškas kontūras stovi prieš ma
no akis. Aš matau plaukiančią 
ant paviešio žmonijos likimo jū
rės milžinišką plikos moteries si
luetą (šmėklą). Ji savo gražybe, 
savo rimtumu, savo nusišypsoji
mu, savo pažibais pereina Vene
rą. Tautos lyg j,apnikusios skubi
nasi prie jos, kiekviena kuodi- 
džiaus stengdamasi atkreipti jos 
domą į save. Bet ji, kaipo amži
na kokietė, kokietuoja su viso
mis. Ant jos galvos parodo iš dei
mantu ir rubinu žiba jos vaidas: 
“Komercializmas’’. Kaip viliojan
ti ir žavėjanti ji neišrodo, pas
kui ją seka žudynė ir merdėjimai. 
Jos kvėpavimas — nelemti veika
lai, jos balsas — aukso žvangė
jimas, o jos godi, žavėjanti išžiū
ra, yra mirties nešėja tarp tau
tu.

Štai ji turi tris milžiniškas ran
kas, po žibintuvą visotino sugedi
mo kiekvienoj. Pirmas žibintu
vas, tai karo liepsna, kurią gra
žioji kurtizanka nešioja iš mies
to i miestą, iš šalies i šalį. Patri
otizmas sužibso teisingumo lieps
na, bet galas to viso yra kanuo- 
liu kriokimas ir kulipką zvimbi
mas.

Antrasis žibintuvas neša fana
tizmo ir veidmainystės liepsną. 
Jis užžibina lempas tik šventyk

“Viltis” praneša, kad 
Simano Daukanto pamin
klo vardu banko kningelę 
iš “Vilties” redakcijos pa
ėmęs kun. J. Tumas ir sa- 
kęsis, pinigus išimsiąs iš 
Vilniaus komercijos banko 
ir padėsiąs lietuvių ban
kam Tai “Viltis” pranešė 
todėl, kad Mokslo Drjos su
sirinkime nutarta tuos pi
nigus paimti į savo rankas 
ir juos panaudoti ne vien 
paminklo tikslui, bet dar ir 
kitokiems. Viltininkai labai 
pasipiktinę tokiuo M. Dr
jos pasielgimu.

RUSIJOS CARAS SU- 
ŠVELNĖJĘS.

noma, nebus tokios lengva- 
tikės, kad tuč-tuojaus pasi
tikėti caro valdžios žodžiais. 
Caro valdžia juk plačiai ži
noma savo pažadėjimų lau
žytoja. Ji daug buvo pažadė
jus buvusio su japonais ka
ro metu, bet nieko neišpil- 
džius, pastaraisiais laikais 
vison šalin buvo sugrąžinus 
senobinį autokratizmą, se
nobinį caro, kaipo patval
džio, garbinimą.

Todėl, manoma, kad tos 
visos tautos ir tautelės ne
pasitikės valdžios gražiais 
žodžiais, ištartais pavojaus 
metu, bet prie progos im
sis ginklų, kad vi
sai išvijus iš Rusijos carus 
ir šalį paskelbus respublL 
ka. Gi toji senai laukiamoji 
proga jau-jau artinasi, nes 
Rusija ima vesti karą su 
Austrija ir Vokietija.

Lietuvą laukia taippat 
pavojus, ar laimėjimas. Da
bar dar nieko tikro negali
ma pasakyti.

NEGALĮS ATSIGERĖTI.
“Vien. Liet.” skaitome 

p. St. Miliausko straipsnį 
vardu “Iš Rusijos į ameri
kiečių jaunimą”. P-nas Mi
liauskas yra gabus ir apsu
krus vaikinas. Jis jaunas iš 
Lietuvos atvyko Amerikon, 
čia prasiblaivė, prakulturė- 
jo ir pernai sugrįžo Lietu
von, pasinaudodamas Rusi
jos caro manifestu. Sugrį
žęs pateko kariuomenėn.

Taigi minėtu straipsniu 
jis atsiliepia į lietuvių jau
nimą Amerikoj e, idant jis čia 
nesnaustų, mokytųsi kokio 
nors amato ir sugrįštų Lie
tuvon, nes ir Lietuvai a- 
matninkai labai reikalingi. 
Ypač p. Mil. jaunimui pata
ria nesibijoti tarnauti Ru
sijos kariuomenėje, nes ten 
nesama jokio vargo, ypač 
kareiviams amatninkams. Į

Vietomis p. Mil. net gro
žėjasi taja rusų kariuome
ne. Girdi, visas kareiviui 
vargas, tai užginimas skai
tyti laikraščius. Štai kelios 
iš jo rašto ištraukos:

“.. .Likau paskirtas į pė
stininkus Pskove, į 94 Eui- 
seiską pėstininkų pulką, 
kuris šiemet yra atsiųstas į 
Peterburgo apylinkes užsii
minėti “karau]u”. Musų 1- 
masis batalijomis randasi 
Peterhof e. Daug gabesnių 
nuskirta prie caro į Carsko- 
je Sielo. Gyvenimasnėra nei 
sunkus, nei nuobodus, tik 
tas baisiai į kareivius vei
kia, kad jiems užginta skai
tyti laikraščius, nors mok
slo kningas galima skaity
ti, arba mobilities... ”

Toliau:
“Apskritai imant, • armi

joje viešpatauja didelė tam
sa—mažai čia galima užtik
ti pasimokinusių žmonių Be
veik pusė nemoka skaityti, 
o trečdalis rašyti. Sakoma, 
kad lietuviai yra tamsus, 
kad jie žemai kultūroje sto
vi bet, sulyginus su rusais, 
lietuviai tuo žvilgsniu augš- 
čiau stovi už rusus. Lietu
viai kariuomenėje turi ge
rą vardą ir lietuviams ge
rai sekasi. Nors rokuojama, 
kad kariuomenėje yra nuo
bodu ir sunku... bet aš 
tam turiu užginčyti — nėra 
turbut nuobodžiau ir sun
kiau ant širdies, kaip jaus- 
ties “svetimtaučiu” Ameri
koje.. . ”

Kuomet Austrija oficia

diplomatinius ryšius su Au
strija, paskelbė armijos mo
bilizaciją ir nusprendė sto
ji pagelbon Serbijai. Rusi
jos carui paskelbus mobili
zaciją, visuose didesniuose 
miestuose gimė didelės de
monstracijos, pasidalinu
sios į dvi dali: vieni demon
strantai ėmė garbinti patį 
carą ir jo armiją, antri sto
jo skersai, šaukdami tiesiog 
“šalin caras, šalin autokra
tas!” Labiausia priešai val
džią pasistatė darbininkai ir 
kiti, nerusai gyventojai. 
Nors tasai pasistatymas ir 
dabartine Rusijoje tvarka 
neužsiganėdinimas nebuvo 
išreikštas viešai, tečiau val
džia apie tai greitai patyrė.

Ir, štai viena diena stebu
klas ištiko. Kuomet valdžia 
sužinojo sau priešingas de
monstracijas, akimirkoj su
švelnėjo, pavirto demokra
tine ir liberale. Matant 
priešais save visą karo bai
sumą, caro valdžia staiga 
neteko to savo aštrumo ir 
žiaurumo. Prieš pat paskel
bimą karo Serbijai, caro 
valdžia buvo sumanius 
prieš straikininkus Peter
burge, Maskvoje ir kitur 
pasiųsti kariuomenę ir se
nobiniu budu darbininkus 
užkapoti arba išskersti, tik 
staiga, taip beplenuojant, 
valdžia apturi telegramą, 
kad Austrija jau paskelbus 
Serbijai karą. Toj valandoj 
įsakyta iš tarpo straikin in
kų atšaukti kariuomenę, 
žandarmeriją ir policiją ir 
leista darbininkams naudo- 
ties laisvuoju žodžių, lais
vais susirinkimais ir de
monstracijomis. Kuomet 
darbininkai tokį išaugšto 
parėdymą išgirdo, atsisakė 
ne tik demonstracijas reng
ti, bet atšaukė ir straikus. 
Ir visoj šalyj lig kuriam 
laikui api’iino, išimant juo
dašimčius, kurie siundo ca
rą prieš Austriją. Be to, ca
ro įsakymu paliuosuotas 
nuo atsakomybės ir durnos 
atstovas socialistas Čclici- 
dze, kuris buvo traukiamas 
tieson už pasinaudojimą 
laisvės žodžiu.

Valdžia beto, dar staiga 
pravedė mokyklų įstatymą, 
sulyg kurio visose mokyklo
se leidžiama laisvai moki
nius mokyti gimtąją jų kal
ba. Tasai. įstatymas ilgus 
metus valdžios rankose rai
tėsi ir tik dabar jis užgir- 
ta, kad pasigerinti visiems 
svetimtaučiams, kad pa
traukti juos bendran ryšiu 
su visais rusais ir ginti Ro
manovų sostą, nekelti 
imperijos viduj jokių Ru
sijos čielybėj kenksmingų 
suiručių. Taippat caras ap
reiškęs, kad jis pats visų 
svetimtaučių padėjimu ir 
likimu užsibusiąs ir visiems 
suteiksiąs reikalaujamas 
teises. Tuo keliu caras nori 
visokį neužsiganėdinimą 
prašalinti ir visas Rusijos 
tautas sujungti bendru ry
šiu ir kita kitai pasitikėji
mu. Net reakcijinis dien- 
raš. “Nov. Vremia” pasida
ręs švelnesnis ir kviečiąs 
visas Rusijos tautas ir tau
teles vienyties su rusų tau
ta ir Romanovo sosto laiky- 
ties.

Tai ką gali padaryti karo 
baimė!

Tečiau Rusijoj gyvenan
čios tautos ir tautelės, ma

liai paskelbė Serbijai karę, 
Rusija, tuojaus pertraukė

‘ ‘ Kariuomenė j e galima 
be didelio vargo tarnauti. 
Amatninkų ilgai rotose ne
laiko, bet siunčia į dirbtu
ves arba į kokias koman
das, kur be vargo galima 
atitarnauti savo laiką, o 
paskiau liuosam pagrįsti tė
vynėn ir tarp savųjų links
miau gyventi, negu kad vi- 
s< amžių vargti ir kentėti 
svetimos dvasios sunkeny
bę Amerikoje”.

Taip, tai taip, bet, mato
te, ne visi lietuviai vienodos 
nuomonės su p. Miliausku. 
Jei p. Miliauskui kareivia
vimas ir labai patinka, bet 
kitiems jis yra tikra sun
kenybe. Gerai dar, kad ten 
vieši romybės laikai, iš bė
dos galima keli metai kiek
vienam prasistumdyti su 
šautuvu, bet kilus karui, 
argi negali kiekvienam u- 
žeiti “dvasios sunkenybė” 
aršesnė kur-kas už “ame- 
rikoninę”? Kaip dabar ga
lės jausties p-nas Mik, kuo
met jani reikės nutraukti į 
Austrijos arba Vokietijos 
pasienius ir guldyti savo 
galvą už savo didžiausiojo 
priešininko reikalus! Kaip 
gali lietuvis kareivis jaus
ties, jei jis siunčiamas žu
dyti savo brolius straikinin
kus?

Tokie kareiviavimo iškė
limai į padanges, musų nuo
mone, visai bereikalingi, 
nes argi jau be to kitokiuo 
budu negalima butų pama
sinti lietuvius grįšti Lietu
von ir ten darbuoties tautos 
labui. Mat, manoma, kuo
met lietuviai nesibijos ka
reiviavimo, tuomet neapleis 
savo gimtinio krašto ir vei
kiau į ten iš kitur sugrįš. 
Be tai tik viliojimas, dau
giau nieko. Daugumas mu
sų brolių panašiu budu ir 
apgaunama, kadangi toli 
gražu ne visiems tinka sto
vėti kadir pas paties caro 
minus “karaulnose” ir at
likinėti nuobodžias “zania- 
tijas”, arba kadir šiais lai
kais stovėti pasiruošus ka
rau nežinia kokiam galui.

NEIŠTAUTINKIME 
JAUNOSIOS GENTKAR 

TĖS. 

Musų jaunoj gentkartėj 
yra visa tautos ateitis! Tie 
žodžiai, kuriuos’ mes tan
kiai girdžiame, savyj turi 
tiek teisybės, kad apie tai 
nėra reikalo mums nei aiš
kinti, nei argumentuoti.

Jaigu šiandie, kaip ir se
novėje, kovota už savo kal
bos ir tautos palaikymą, 
teises, tai kibą juk ne todėl, 
idant gyviems pasimirus su 
jais drauge turėtų išnykti 
kalba ir tautybė.

Nes panašiame kadangi 
atsitikime butų gaila mu
sų vargo ir pastangų, butų 
gaila musų kentėjimų ir a- 
šarų, panašiam atsitikime 
prisieitų viską palikti liki
mo malonei, nusiminus nu
leisti rankas ir pasakyti su 
pilnu atsižadėjimu: Never
ta! Neverta kauties su ga
lybe tokia, kokia yra neper
maldaujamoji jaunimo a- 
merikonizavimo sistema.

Bet panašiam atsitikime 
kokiam galui musų didvy
riai gynė savo šalį nuo prie
šininko užplūdimo ir liejo 
savo kraują? Ar gi dova
nai musų motinos ir mamu

tės liejo ašaras? Ar gi be 
jokio tikslo Vytautas, Keis
tutis ir kiti musų didieji 
kunigaikščiai gynė Lietu
vos sienas? Ar jie taip da
rė, kad tik taip sau daryti? 
Ar gal verkė — bile verk
ti? Ar gal tą visą veikė be 
jokio idealo?

Nekuomet! Musų prabo
čiai labai gerai suprato ir 
žinojo, kodėl jie kraują lie
ja, musų moterįs gerai nu
manė, kodėl jos verkia ir 
kenčia, kadangi jie visi ne
šiojo savo širdyse idealą, 
turėjo savyj šventą užside
gimą, kurių jiems niekas 
nekados negalėjo išplėšti.

Ir nežiūrint visokių per
sekiojimų ir klastų iš pusės 
priešininkų ir tariamųjų 
9globėjų”, kurie mus buk 
padarę k ulturin gesniais, 
musų tauta nežuyo ir nežus, 
gi šiandie, ačių Augščiau- 
siajam, atgauna savo senas 
jėgas ir nuolat stiprėja.

Ir jaigu išteisybės taip 
yra, tai turime už tatai bū
ti dėkingi musų pirmtaku- 
nams, tautos mylėtojams, 
musų mamutėms, motinoms 
ir tėvams, kurie įskiepijo 
musų širdysna tautos mei
lės jausmus, kokių negali 
iš musų išplėšti didžiausi 
musų priešininkai, šovinis
tai ir klastingai pasivadinu
sieji musų “broliais” arti
miausi kaimynai.

Todėl, kad atsidėkojus 
savo tėvučiams už tuos 
mums paliktus tėvynės mei
lės jausmus, privalome sa
vo kalbą užvislabiaus gerb
ti ir tai visa įskiepyti savo 
vaikelių širdysna. Tai bus 
geriausias ir maloniausias 
musij prabočiams atsidėko
jimas. Ypač čionai, Ameri
koj, turime labiaus tuomi 
rupinties, idant musų jau
nimas visuomet butų prisi
rišęs prie savo kalbos ir 
tautybės, idant jam tų jaus
mų jokie priešininkai ne
galėtų išplėšti arba kadir 
susilpninti. Kuomet musų 
jaunoji gentkartė nepames 
savo gimtos kalbos — lietu
vių tauta gyvuos ir ateitis 
bus musų!

PASAULINĖ SPAUDOS 
PARODA.

Luropos laikraščiai rašo, 
kad nesenai Leipzige buvo 
surengta viso pasaulio 
spaudos paroda. Spauda, 
tai kultūros svarbiausias 
ramstis, todėl ir jos parodos 
turi labai didelę svarbą. 
Leipzigo spaudos parodoj 
buvo reprezentuota ne tik 
Europos kultūra, bet ir ki
tų šalių, ne vien šių laikų, 
bet ir senesniųjų. Buvo dar
gi parodyta, kokiuo budu 
žmonės pradėjo reikšti savo 
žodžius raidėmis.

Spaudoj parodyta taip
pat, kiek kokiais metais 
vienur ar kitur išleista 
kningų bei laikraščių. Til
domu pažymėti, koks buvo 
minties augimas Rusijoje, 
kadangi ir Lietuva prie jos 
priskaitoma. 1885 metais 
visoj Rusijoj ’ buvo tik 546 
periodiniai leidiniai; 1902 
metais 1.076; 1903 metais 
— 976; 1907 m. — 1.834; 
1908 m. — 1.520. Tais me
tais reakcija vėl buvo su
mažinusi leidinių skaičių, 
bet 1913 m. išėjo jau 2.915 
periodinių leidinių.
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NUVARGINTOS ŠALIS DAR LABIAU NUO KARO NUKENTĖS.
IR LIETUVA BUS APLAISTYTA KRAUJAIS.

AUSTRIJOS IMPERA- “ 
TORIUS DIRBĄS.

Kaip jau žinoma, Austro- 
Vengrijos armija įsiveržė 
Serbijon ir jau atsitikę ke
li smarkesni susirėmimai ir 
kruvini mūšiai su serbais, 
gi senyvas Austro-Vengri
jos valdovas, Pranas Juo
zas, kasdien užimtas karo 
reikalais. Jis per dienas 
nuo 5 vai. ryto lig 7 vai. 
vakaro užimtas su ministe- 
riais. Pietums pašvenčiama 
labai trumpai laiko.

Vienoj paskelbta, kad au
strai Bielgradą, Serbijos 
sostinę, užėmę be jokio pa
sipriešinimo aną antradie
nį. Tečiau austrai miestą 
subombardavo ir daug na
mą sugriovė. Jie bombar
davo todėl, kad serbai su- 
plaišino ant upės Sava vie
natinį tiltą, jungiantį Biel
gradą su Austrijos miestu 
Semlin. Serbijos sostinė 
pernešta iš Bielgrado į Ni
šą, Serbijos gilumon.

Pasakojama, kad Austri
ja po pasekmingam karo 
vedimui pareikalausianti 
pas Serbiją atiduoti pro
vinciją Novy Bazar, kurią 
seniau Austrija buvo atida
vusi turkams, gi nesenai 
serbai iš turką atėmę ir pa
sisavinę. Bet Austrija ofi
cialiai skelbia, kad ji nerei
kalaujanti jokią Serbijos 
teritoriją; tik norinti ser
bus • tuo karu pamokinti ir 
išreikalauti sau augštą ka
rini atlyginimą, kadangi 
Austrija savo ginklavimais 
perdaug suvargusi ir jai la
bai reikalingi pinigai. Bet 
klausimas, kur galės gauti 
pinigą bėdina Serbija? Au
strijos valdžia į tai neat
kreipia domus.

Černogorijos armija siun
čiama Serbijai pagelbon. Su 
čeniogorais drauge einan
čios ir moteris černogorės.

Rumunija taippat einanti 
išvien su Serbija. Nors Ru
munijos karalius Karolis y- 
ra susigiminiavęs su Vokie
tijos kaizeriu ir jam nesi
norėtą stoti serbą pusėn, 
bet jį už serbus stoti pri
verčia parlamentas ir pas
tarojo jis turįs klausyti. 
Rumunija yra galingesnė 
už Serbiją ir nėra taip daug 
nuvargusi kai kad pastaro
ji. Todėl Austrijai bus sun
ku su visais priešininkais 
apsidirbti.

“SUMALSIME AUS
TRIJĄ!“

Visoj Serbijoj šiandie 
gyvuoja vienas obalsis: 
“Sumalsime Austriją!“ 
Serbijos karalius Petras 
pasakęs tuos žodžius, pri
dūrė: “Serbijos armija sto
vi augščiau už Austrijos 
armiją. Pas mus vieni ser
bai ir pas juos viena min
tis, viena idea, gi Austrijos 
armijoje tik vienas tautą 
mišinys, gi tos visos tautos 
nėra susirišusios bendro
mis mintimis“. Toliau, su- 
lyg karaliaus Petro tvirti
nimą, Serbija turinti kuo- 
puikiausius ginklus ir pa- 
rinktinus šaulius. Tik gai
la, kad karalius Petras ne

pasakė, ar Serbija turi 
daug karo amunicijos“.

VISKAS PABRANGO.

Vos tik prasidėjo karas, 
Austrijoje ir Vengrijoje gi
mė didis valgomą produk
tu ir kitokią daiktą bran
gumas. Nekurtose vietose 
moterįs kelia riaušes, kitur 
mesinyčios be atsižiūrėji
mo naikinama. Mat, viso
kios rūšies spekuliantai, 
karu pasinaudodami suma
nę staiga pinigą prisilupti 
ir praloti. Riaušesna turė
jus įsimaišyti policija.

Valdžia tvirtina, kad ne
są jokios racionalės prie
žasties valgomu produktu 
pabrangimui ir todėl nus
kirta specialė komisija tą 
dalvka ištirti ir kaltininkus 
patraukti tiesom

CARAS NORI KARO.

Iš Peterburgo rašoma, 
kad Rusijoje karinis ūpas 
pakilęs lig augščiausiam 
laipsniui. Vokietijos am
basadorius Peterburge pra
nešė Rusijos valdžiai, kad 
Vokietija nepriėmus An
glijos pasiulijimo ir projek
to, kokiuo budu sulaikius 
Austrijos su Serbija karą. 
Vokietija pripažinus, kad 
niekam neturi rūpėti nami
niai Austrijos su Serbija 
reikalai.

Bet Rusijos valdžia į tai 
ambasadoriui atsakė, kad 
kaip greit Austrija įsiver
žianti Serbijon, taip tuo
jaus Rusija paskelbsianti 
karą Austrijai.

Be to, caras Nikalojus 
pridūręs, kad Rusija Serbi
ją ginsianti, taip kaip sa
vo teritoriją.

REVOLIUCIJA AUS
TRIJOJE?

Franc i j < > j c paskly dusios 
žinios, kad Austrijoje ne
užilgo gimsianti revoliuci
ja. Nors tos žinios valdiš
kai nepatvirtinamos, tečiau 
kartais jos gali būti ir tei
singos. Kalbama, kad keli 
pulkai čeku sukėlę maiš
tus ir nenorinti klausyti 
viršesniu įsakymą. Kadan
gi kaip čekai, taip ir serbai 
paeina iš vieno gentės kel
mo, tatai nenorinti kiti ki
tus žudyti. Čekai kareiviai 
sakosi esą lojaliai Austrijai 
ir jie nesigailėtą kraujo 
lieti, tik nekovoti />u ser
bais, sau gimininga tauta. 
Butą po Austrijai, jei te
nai visos tautos sukiltą.

HISPANIJA GINKLUO
JASI.

Hispanijos valdžia įsakė 
savo karo laivyno mobili
zaciją. Ties Gibraltaru sto
vinti viena laivyno dalis 
gavus paliepimą pasirengti 
nežinomon pusėn.

IR ITALIJA ATSILIE
PIA.

Italijos valdžia uždraudė 
visiems laikraščiams ką 
nors rašyti apie Italijos ar
mijos judėjimus. Matyt, I-

talija pagaliau persitikri
no, jogei jai negalima ran
kas sudėjus sėdėti, kuomet 
visa Europa sukįla. Tik ne
žinia dar tikrai, katroj pu
sėj Italija stosianti. Yra ži
noma, kad ji priguli prie 
Austrijos ir Vokietijos tri
julės, todėl turinti su tomis 
valstybėmis išvien ir eiti. 
Tečiau Italijos gyventojai 
labai nesimpatizuojanti Au
strijai ir tame visa bėda.

nesutikimo kaulas 
PAMESTA.

Liepos 31 d. nakčia Ru
sijos caras Nikalojus išlei
do ukazą, kuriuomi skelbia
ma abelnoji visos armijos 
mobilizacija. Šaukiama į 
pulkus kelią metą atsargi
niai. Pirmiau buvo paskel
bta sumobilizuoti 1.280.000 
kariuomenės, gi pastaruo
ju carp- ukazu liepiama su
mobilizuoti 5 milijoną ar
mija. Žodžiu sakant, tai 
pradžia senai laukiamo eu
ropinio karo.

Tatai nesutikimo kaulas 
pamesta, kibą tik koks po- 
litikinis nepaprastas stebu
klas gali sulaikyti karą, ku
ris visai Europai grasia pa
vojumi. Rusijos valdžia jo- 
kiuo budu nenori apleisti 
skriaudžiamos Serbijos, 
kad palikus Austrijos malo
nei ir nemalonei. Todėl ca
ras paliepė armiją mobili
zuoti ir karinė mašina visoj 
Rusijoj ėmė smarkiai veik
ti.

CARAS — ARMIJOS 
VADAS.

Tomis dienomis caras pa
skelbė, jogei jis pats pa
liekąs Rusijos armijos va
du, turėdamas sau už pa- 
gelbininkus vieną didkuni- 
gaikštį ir karo minister] 
Suchomlinovą. Tuo keliu 
norima Rusijos armijai į- 
kvėpti daugiau narsumo ir 
pasitikėjimo, nes, mat, pats 
caras esąs vadas, vedąs ka
rą, stovįs armijos prieša
kyje. Nors caras apie ka
ru vedimą neturi suprati
mo, tečiau tai darąs todėl, 
kad sulaikius savo karei
vius nuo maištą, kas Ru
sijos armijoje labai galima. 
Tečiau manoma, kad cariz
mui ims tuoj grasinti kiti 
vidaus gaivalai, kurie tik 
laukia progos, kai]) čia grei
čiau paminavus sostas.

CARO KALBA.

Andai Peterburge ant 
Nevskio Prospekto atsibu
vusios didelės prieš Austri
ją demonstracijos. Šimtai 
tukstančią žmonių perėję 
gatvėmis su Rusijos vėlia
vomis giedant patriotines 
giesmes. Prieš Serbijos pa
siuntinio bustą pasakyta 
daug patriotinią kalbą ir 
užtikrinta serbams prie
lankumas. Panašios mani
festacijos atlikta ir prieš 
Franci jos ir Anglijos amba
sadas. Tuo tarpu Austrijos 
ambasados bustą saugoja 
policija ir ten niekam ne
leidžiama nei prisiartinti.

Iš karo akademijos pa
leista daugybė kadetą, ku
riems aiit greitąją suteikta 
diplomai ir oficierio laips
niai.

Caras asmeniškai suteikęs 
jiems oficierio laipsnius ir 
tarp kitko pasakęs: “Palie
piau, idant jus, kritikiuos 
valandos žvilgsniu, kokią 
pergyvena Rusija, būtumė
te nuskirti oficieriais. Ne
pamirškit to viso, ką aš jums 
dabar kalbu: tikėkite Die
vui ir musą galingos Valsty
bės garbei ir galybei“.

MELDŽIASI UŽ PER
GALĘ.

Kazaniaus katedroj Pe
terburge atlaikoma specia- 
lės pamaldos su manifesta
cijomis. Tomis pamaldomis 
prašoma pas Dievą perga
lėjimo slaviams. Andai po 
tokiu iškilmingąją pamaldų 
vienas archire jus suteikęs 
Serbijos pasiuntiniui Kaza
niaus Dievo Motinos pa
veikslą ir pažymėjęs, kad 
pasiuntinys tai netrukus a- 
t Įduotą Serbijos armijai, 
kovojančiai su austrais. Pa
siuntinys, paėmęs paveiks
lą, padavė serbams oficie- 
riams, gi pastarieji specia
liu traukiniu aną tuoj išga
beno į Serbiją, karo lau
kan.

Vokietijos ir Austrijos 
ambasadą Peterburge sau
goja policija. Uždrausta bi
le kam prie tą ambasadą 
prisiartinti.

Odessoje atlikta patrio
tinės procesijos, kuriose iš
kilmingai buvo nešami Ru
sijos caro ir Serbijos kara
liaus portretai. Visas laikas 
buvo grasinama Austrijai 
ir Vokietijai.

Kituose miestuose taip
pat atlaikoma panašios pa
maldos ir manifestacijos.

Reikia pažymėti dar tas, 
kad gyventojai dalimis la
bai šaltai atsineša į tas ma
nifestacijas. Bet policija 
prievarta žmones verčia 
prisidėti prie tu komediją 
ir policija pati ima pilną 
dalyvumą. Paskui palei
džiama į užsienius žinia, 
kad viskas esą kuogeriau- 
sia, kad gyventojai už carą 
guldą galvas. Bet kasgi gali 
tikėti tokiems praneši
mams? Argi jau šiandie nė
ra žinoma, kad caras-auto- 
kratas nėra apkenčiamas. 

BIELGRADO UŽĖMI
MAS.

Patvirtinta žinia, kad 
austrai užėmę Serbijos sos
tinę Bielgradą ir kad au
strai veržiasi Serbijos gilu
mon. Austrai dusyk bom
bardavę Bielgradą ir dali
mis miestą sunaikinę. Ser
bai iš Bielgrado šaudę į au
strus, bet miesto negynę, 
kadangi butu buvęs veltus 
darbas. Nakčia Liną valan
dą austru šūviai suplaišinę 
parako sandelį Bielgrade, 

j taippat sunaikinta muitiny- 
j čia. Austrai be jokią sun- 
I kenybią persikėlę per Du
noją, užėmę miestą, pas
kui pasileidę Serbijos gilu

mon, pietą linkon. Ketu
rios austrą armijos veržia
si Serbijos gilumom dvi 
nuo pat Serbijos sienos, gi 
dvi — nuo upės Drinos. 
Ties šita upe butą kelią 
mušiu. Bombardavimo me
tu Bielgrado buvo kilęs gai
sras, bet paskui greitai jis 
užgesinta.

Vienon pranešta, kad au
strai persikėlę per upę Sa
va ir užėmę Serbijos mies
tą Žemiui. Kita austru ar
mija persikėlus per Dunoją 
ties Semendria, kur susi
remta su serbais; kruvini 
susirėmimai buvę taippat 
ties Groca ir Popovice: iš 
abieju pusią nuostoliai bu
vę nežymus, kadangi serbai 
menkai priešinęsi ir pasi
traukę šalies gilumon. 
Daug sunkiau austrams bu
vę ties Semendria, kur 
daug nuostolią turėję ir 
kur serbai narsiai kovoję 
ilgai neleizdami austrams 
pirmyn žengti. Iš abieją pu
sią keli šimtai žmonių žu
vo.

SERBŲ LAIMĖJIMAS IR 
PRALAIMĖJIMAS.

—
Ties Lošnica, sulyg serbą j 

tvirtinimu, jie labai skau-i 
džiai sumušę austrus. Toj 
vietoj austrai sutikę galin
gą serbu armiją, kuri juos 
antsyk sulaikius ir prasi
dėjęs mušis, kurį austrai 
pralaimėję. Ir ties Kišnica 
ištikęs mušis, bet jo pasek
mės nežinomos. Ir Semen
dria apylinkėj buvęs susi
rėmimas. Ten austrai kėlė
si skersai Dunoją, gi serbai 
beveik ištisią dieną juos su
laikė. Atėjus nakčiai, pasi
traukė. Abi pusės turėju
sios didelius nuostolius, 
bet austrai daug didesnius, 
nes daug austrą Dunojuje j 
nuskendo.

Bet ties Fosa, ant Her
cogovinos sienos, serbus pa-] 
tikus didi iialaiinė. Mušyj 
su austrais ją žuvę arti 1.0- 
00 išimant sužeistuosius. Be 
to 2.000 serbą papuolė aus
trą nelaisvėn. Tuo tarpu! 
austrą žuvę nedaugiau 200.

Serbijos armija koncen-Į 
truojama išilgai upės Dri
nos. Iš pusės Černogorijos 
austrus sulaiko černogorai, 
išsisklaidę po kalnus.

Apturėta žinia, kad Ser
bijai eina pagelbon be Čer
nogorijos dar ir Graikija sui 
Rumunija. Visos valstybė-1 
lės lengvai galės apsidirbti] 
su Austrija. Nereikės nei 
Rusijos pagelbos.

ČERNOGORAI DAR 
BUOJASI.

Černogorijos armija užė
mė Kotarą, Austrijos uos
tą Adriatiko pakraštyj, ne
žiūrint smarkaus šaudymo 
Austrijos karo laivą ten at-; 
sirandančią. Tečiau sniulk-i 
meną trūksta. Be abejonės! 
ten dabar mušis verda, nes 
austrai norės iš to miesto 
černogorus išvyti. Tuose 
kraštuose kovota su čenio
gorais taippat ties Kičnica 
ir Smidovu.

AUSTRAI KRIKŠTAU- 
JA.

Kuomet Vienon apturėta 
žinia apie užėmimą Biel
grado ir Austrijos keliu ar
miją įsiveržimą Serbijon, 
austrai neišpasakytai ėmę 
krikštauti ir džiaugsmui 
nebuvę galo. Imperatorių 
Praną Juozą, parkeliavusį 
iš Isclil, Vienos gyventojai 
labai iškilmingai ir džiaug
smingai sutikę.

Iš Austrijos oficialią šal
tiniu pranešama, kad Au
strijos armija Serbijon į- 
siveržus iš keturiu vietą: 
ties Šeimini 100.000 armi
ja, kita 100.000 išsiskleidė 
upės Drina pakraščiais, 
150.000 įsiveržė į Sargovo 
apylinkes, gi vėl 100.000 — 
ties Milanovaca. Visos tos 
armijos dalimis atsiduru- 
sios jau 30 mylią gilumon.

JAPONIJA PASIREN
GUS.

Japonijos valdžia valdiš
kai paskelbė, kad ji su di
dele doma tėmijanti į Eu
ropos valstybių veikimą ir 
jei Anglijos reikalams A- 
zijoj ar ant Azijos vande
nų grasintą koks pavojus, 
Japonija visuomet pasiren
gus stoti Anglijos pusėn ir 
tam tikslui nepasigailėti 
nei armijos, nei karo lai
vyno, kadangi Anglija e- 
santi ištikima Japonijos bi- 
čiuolė. Be to, prisiėjus rei
kalui, Japonija apsiimanti 
patarpininkauti tarp susi
vaidijusią valstybių.

RUSIJOS KARINIAI 
PLENAI.

Peterburge viešpataująs 
abelnaš persitikrinimas, 
kad kibą tik koks nepapra
stas stebuklas tegalįs su
laikyti abelną europinį ka
rą. Visoj Rusijoj mobiliza
cija labai sparčiai vedama.

Karo stovis paskelbtas 
Rygoje ir apylinkėse upės 
Dauguvos intakes. Pats 
miestas rūpestingai aprū
pintas fortifikacijomis. Dau
guvos intakoj ir Rygos uos
te užtaisyta minos. Vis ap
sisaugojimas nuo Vokieti
jos karo laivyno užpuolimo. 
Pranešta visoms valstybėms 
kad Baltike ir Juodąją ju- 
rią pakraščiais visi švitu- 
riai užgesinta. Rifsijos ge
neral is štabas mano, kad 
Vokietija pirmiausia ma
nanti palties ant Rygos 
kaip nuo vandens, taip nuo 
sausžemio pusės, kad tuo 
budu atidarius kjelią link 
Peterburgo.

Pramatant tokią vokiečią 
taktiką, Rusijos karo mi
nisterija į Austrijos pasie
nius pasiunčius kariuomenę 
iš Maskvos, Kazaniaus, O- 
desos ir Kievo, gi Varšavos 
ir Peterburgo korpusai at- 
sispirsią priešais vokiečius. 
Suvalkijoj kariuomenės ju
dėjimas didelis.

TRANSPORTINIAI LAI
VAI PAIMTA TARNY

BON.

Kilus Europoje karui, 
transportiniu laivu plau
kiojimai tarp Europos ir 
Amerikos sulaikyta. T uos 
laivus valstybės pailna ka
ro tarnybon. Tūkstančiai a- 
inerikoną dabar iš Europos 
negali grįsti Amerikon. Pir
kliams bus daug nuostolią.

Bet į tai nei doma neatkrew 
piama. ’

POLITIKINĖ ŽMOGŽU- 
DYBĖ.

Pašėlęs franeuzą šoviniz
mas pagaliau išėjo iš savo 
ribą. Pereitą pėtnyčią Pa
ryžiuje nušauta Francijos 
parlamento atstovas-so^ia- 
listas Jaures.

Kuomet šiemet kovo 
mėn. Francijos parlamento 
įnešta svarstyti trijų metą 
kareiviavimo projektas, so
cialistą vadovas, žinomas 
plačiai antimilitarist as,
Jean Jaures, aštriai užsi
puolė ant to projekto su
manytoju ir projektą pava
dino “kriminale kvailybe“. 
Projekto šalininkai tuomet 
visus socialistus pavadino 
“skarmalių gauja“, gi na
cionalistu (patriotą) mi
nia nuo galerijos ėmė šauk
ti: “šalin išdavikai! kodėl 
neinate Berlynan, kaize
riui tarnauti?!“ Ir kuomet 
šiais laikais pakilo ant Eu
ropos karo debesįs, Jaures 
su savo šalininkais su di
džiausiu uolumu ėmė dar- 
buoties, kad Francija nesi- 
inaišytą tau karo sukuriu.

Už tai jį koks beprotis 
franeuzas nacionalistas ir 
nušovė. Nušautas per lan
gą vienoj valgykloj ties 
Montmantre gatve. Dvi ku
li pki paleista jam galvon 
ir ant vietos paguldyta.

Žmogžudis Raul Villain 
tuojaus buvo suimtas. Jis 
pasisakęs, kad Jauresą nu
žudęs už tai, kad šis buvęs 
antimi! itaristas.

Francijos valdžia tą pik
tadarybę aštriais žt>džfais 
pasmerkė.

Jaures buvo garsus kal
bėtojas ir populeris ne tik 
Francijoje, bet tarp visą 
pasaulio socialistą. Jis daug 
buvo pasidarbavęs darbi
ninką labui. Francijos so
cialistai tiesiog jo verkia.

TOLIMESNI PASIREN
GIMAI.

Liepos 31 d. visoj Rusi
joj paskelbta caro ukazas, 
šaukiantis visus atsarginius 
į pulkus. Norima tuojaus 
sumobilizuoti kelią milijo
ną armija. Suomijoj (Fin- 
landijoj) paskelbta karo 
stovis. Visi garlaiviai, plau
kiojanti tarp Rusijos ir 
Švedijos uostą, sulaikyti 
savo uostuose. Vokietijos 
ambasadorius apleidęs Pe
terburgą.

Tą pačią dieną paskelbta 
karo stovis visoj Vokieti
joj. Laikraščiams uždraus
ta rašinėti apie kariuome
nės judėjimus. Karo žinyba 
paėmė į savo rankas visus 
geležinkelius, telegrafus ir 
telefonus. Princas Frideri- 
kas William paskirtas cie
soriaus gvardijos korpuso 
Linos divizijos viršininku.

Anglijai pagelbon einant 
ir Naujoji Zelandija.

Rusijos caras paskelbęs 
armijos mobilizaciją ir Si- 
berijoje.

Savo armijas mobilizuo
ja: Danija, Švedija, Norve
gija, Belgija, Holandija, 
Šveicarija, Hispanija ir 
Bulgarija.

Gi Austrijoj paskelbta 
visuotinas visą vyriškią, 
nuo 18 lig 50 metą, apsigin
klavimas.

(Tąsa ant 16-kto p.).
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KATALIKAS

Kaip pradėti gyventi ant 
ūkio Amerikoje.

Besilankant pas Michigan 
lietuvių ūkininkus tarp į- 
vairių klausimų nekuomet 
nepamiršau paklausti: kaip 
pirko žemę, ar ant išmokes- 
čio, ar kartu visus pinigus 
užmokėjo? Su kiek turto 
prasidėjo? Ar yra dirbęs 
Amerikoje pas ūkininkus?

Išskiriant du lietuviu vi
si atsakė paskutiniu klausi- 
man, kad nedirbę pas ame
rikonus ant ūkio. Veik pu
sė lietuvių yra ėmę. ukius 
ant išmokesčio, kita pusė 
kartu užmokėjo už visą įl

įs aplankytų lietuvių 
uguma pradėjo gyventi 

ait savo nupirktų ar už
pirktų ūkių su $300 ar $500. 
Tie, kurie su maž-daug mi
nėta suma pradėjo gyventi 
ant savo užpirktos žemės, 
sakėsi daug vargo matę. 
Kaikurie tokių palikę savo 

. ūkį ėję į miestą uždarbiau- 
’ ti ir paskui grįžę ant ūkio.

Gyvenimas tokių nelabai 
■> išrodė viliojantis. Priešin

gai, tie kurie yra dirbę šioje 
šalyje ant ūkio pas svetim
taučius, arba katrie turėjo 
viršaus $500 pradėdami gy
venti ant kelmyno, tai to
kių gyvenimas yra labai pa
sigėrėtinas.

Ūkio užvedimas pas tuos, 
kurie nėra dirbę Ameriko
je ant ūkio pas gerus ūki
ninkus, visai panėši į Lie
tuvos ukius. Tokie lietuviai 
augina tokius javus ir dar
žoves, kokių jiems patiems 

L ^reikia, del ji] pačių ar lai- 
kdnių.fų gyvulių pramaiti- 
nimui. Gyvulių ir javų au
ginimas del pardavimo yra 
atidedama ateičiai. “Kaip 
prasigyvensim, tai tada žiū
rėsim iš ko pinigus dary
ti”, sakė lietuviai, kuomet 
paklausdavau, kodėl nežiū
ri iš ko greičiau galima pi
nigus daryti.

Pho os bv American Press Association . ,
Austrijos imperatorius Pranas Juozas ir kerbi jos karalius Petras. Taippat 

perstatoma žemlapis Austrijos ir Balkanų pusiausalio,kur dabar mūšiai verda au
strų austrų su serbais.

Islas ir patyrimas nurodo. 
Tą pat galima matyti ir 
Wisconsin valstijoj. Bet 
trijuose apskričiuose Wis
consin valstijoj žemė labai 
tinka bulvėms. Ir tuose ap
skričiuose tematysi laukus 
bulvėmis apsodintus. Antai 
New Jersey tinka daržo
vėms. Ten visur matysi 
daržoves auginant ir iš to 
pelną imant. Karolinos žemė 
tinka rugiams. Ten rugiai 
sėjama. Kur tik neisi, ten 
rasi ūkininką, jei jis apšvie
stas, auginant ant savo že
mės tą, kas joj geriausiai 
auga.

Bet to negalima matyti 
pas Michigan lietuvius. Jie 
tu siog eina priešingai 
praktikos ir mokslo nuro
dymams. Badosi tokis lietu
vis, kurs sėja dobilus ir 
parduoda šieną. Kada aš 
užėjęs į arklių tvartą ir pa
matęs dailų širvuką paklau
siau, kiek jis norėtų už tą 
arkliuką, pasakė, kad be 
$300 neduotų. Kada aš pa
klausiau, kodėl jis neužsii
ma auginimu arklių vieton 
kad parduoti pašarą, atsa
ke, kad esą perdaug triūso. 
Iš mano apžiūrėjimo, jaigu 
tas žmogus (jis turi 40 a- 
krų) užsiimtų tokių arklių 
ir karvių auginimu, tai jis 
iš savo ūkio galėtų padary
ti kasmet nemažiau, kaip 
$1.000, vietoj $100 ar $200.

Jaigu žmogus eina ant 
ūkio be patyrimo ir jei jis 
netiki į mokslo nurodymus 
ir nenori pastatyti savo 
ūkį, kaip mokslas ir patyri
mas nurodo, kaip gyvena 
apšviesti ūkininkai, tai to
kiam žmogui dešimts'.kartų 
verčiau dirbtuvėj ar kasy
kloj skursti, o ne juokus 
daryti ant ūkio apšviestoj 
šalyj. •

Uikininkas turi kuogrei- 
čiausia sužinoti, kas ant 
jo ūkio geriausia dera. Tą 
sužinojęs, jis, taip sakant, 
aukso kasyklą atranda ant 
savo ūkio.

Lietuvių laukuose buvo 
matoma žirnių vietomis 
labai gerų, pupos buvo vi
sur geros, kornai neprasti; 
rugių buvo matyti tokių, 
kad ant lauko galima buvo 
suskaityti diegus; avižos 
nepergeriausios, kviečiai 
kaikur geri, o kitoje vieto
je labai prasti: dobilai gan 
gori, vietomis labai gori; 
daržovės, bulvės, kopūstai, 
pupos, ropės, burokai, ridi
kai, žemuogės labai gra
žiai išrodė visur.

Tai-gi skaitytojas mato, 
kad šitoks lietuvių ūkinin
kavimas yra visai netikęs. 
Tas gali but persergėjimu 
tiems, kurie ketina važiuoti 
gyventi ant ūkių.

Visai kitaip Amerike u- 
kininkaujama, negu virš- 
minėti lietuviai. Irfl reikia 
lietuviams kitaip, pagal 
šios šalies būdų, užvesti sa
vo ukius.

Amerikoje ir kitose ša
lyse, kur ukininkystė pas
tatyta ant mokslo pamatų, 
ūkininkai žiuri, kad iš savo 
ūkių turėti didžiausią nau
dą. Pamokintieji, patyrusie- 
ji ūkininkai žino, kaip prie 
to prieiti.

Jaigu ūkis tinka daržo
vėms, tai apšviestas ūki
ninkas nekados nesės ru
gius, kurie jam tik nuosto
lį neš. Jaigu žemė tinka 
kernams, dobilams, alfalfai, 
tai ant tokios ir yra augina
ma kornai ir pašarinės žo
lės, o tokis ūkininkas laiko 
karves del pieno arba augi
na gyvulius del pardavimo.

Illinois valstija, ypač jos 
vakarinė ir šiaurinė dalis, 
tinka pašaro žolėms ir ker
nams. Čia ūkininkai laiko 
melžamų karvių ir verčiasi 
pienu, sviestu. Ir jie yra 
pasekmingi, nes ūkininkau
ja išmintingai, kaip mok-

$150
$1000$300
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Iš 80.000 moterių, prigu
linčių į unijas New York o 
valstijoj, 73,183 randasi pa
čiame New Yorke.

kadir 
reikės

Italijoje organizuotojo 
darbo eilėsę randasi 12.316 
raidžių rinkėjų.

Teisingai padaryta degtine iš 
nepaprastai puikaus mišinio 

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai, 
miniai švelnios 

prieprovos daro 
«\SOLO degtinę 

geru vaistu 
šeimynų

“Ant 
baro 

geriausia
I Žmonės supran- 
I tanti vertę geros 
Į ruginės degtinės 
i orderiuoja SOLO 
Į Kliubuose, Hoteliuo- 
| se ir Saliunuose. Yra 
| tai geriausias gėrymas. Už

ganėdina kiekvieną žmogų.
j Nusipirk bonką. savo šeimynai.
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Jaigu auga kornai, dobi
lai, alfalfa geriau, negu ko
pūstai, bulvės ar kitos dar
žovės, tai visada sėk kmy
nus, dobilus, alfalfa ir veisk 
geriausių veislių gyvulius. 
Jei ant tavo ūkio geriausia 
deri daržovės, tai apsodink 
savo laukus daržovėmis. Jei 
žemė tinka sodnui, nžvesk 
sodną.

Čia Amerike tik užaugin
ti ką gero reikia, o su par
davimu nėra bėdos, netrūk
sta turgavietės. Čia yra di
deli miestai ir geležinkeliai 
prie geležinkelių.

Šioje šalyje valdžia rū
pinasi savo ūkininkais. Tei
kia visokius patarimus, nu
rodymus. Nurodo ką turi 
sėti, kaip įkrėsti žemę, ką 
auginti ir teikia kitokias 
informacijas.

veliju savo tautie- 
griebtis ūkių. Tik tą 
daryti su apsižiurė- 

Aš nepatariu miesto

čiams 
reikia 
j imu. 
lietuviui tuoj nusipirkus u-
kį ir eiti ant jo gyventi. 
Taip darant gali pamatyti 
daug vargo ir gali paskui 
neturėti pasisekimo.

Kiekvienam manančiam 
pirktis ūkį ir gyventi ant 
jo? patariu eiti padirbėti 
pas gerą, ūkininką. Pas jį 
apsipažinsi su ūkio vedimu 
šioj šalyj, su gyvulių veis
lėmis ir apskritai įgysi 
daug patyrimo. Tokios ži
nios turi didelę svarbą del 
pradedančio ūkininko. Tas, 
katras padirbės pas gerą 
ūkininką, tikrai geriau ir 
gražiau užgyvens ant ūkio, 
negu tas, katras susikraus 
pinigų bedirbant dirbtuvėj 
ir pirksis ūkį.

Yra bloga pradėti ant u- 
kio gyventi su mažu kapi
talu. Toks vargo pamato. 
Kuomet Michigan lietuvių 
paklausdavau ar velija sa
vo tautiėčiains eiti ant u- 
kių, tai visi sakė, kad veli
ja, tik sako tenepradeda su 
mažu kapitalu. Bet patyri
mas ir žinojimas dalykų 
reiškia veik tiek pat, kiek 
kapitalas.

Ant ūkio žmogus be paty
rimo gali viena diena praš
vilpti daug pinigų. Pirkda
mas gyvulius, o nežinoda
mas jų vertės, daug kartų 
permokės. Sėjant javus, u- 
kininkas be patyrimo gali 
tokia sėkla apsėti, 
antriems metams 
pirktis sėklos.

Žemė Amerike nėra dar 
brangi. Svarbiausia yra čia 
įsitaisymas gyvulių, mašinų 
ir triobų, jei kelmyną nusi
perki. Žmogus bedirbdamas 
pas gerą ūkininką išmoks
ta darbo, sužino, kaip ūkį 
reikia vesti. Kaip susideda 
pinigų ir paskui gali pasi
taikyti išpardavimas maši
nų ir gyvulių ir tuomet vi
sa tai gali pigiai įsitaisy
ti.

Žemės galima gauti vi
saip — ant pusės ar trečios 
dalies. Imant žemę ant tre
čios dalies, paprastai savi
ninko esti mašinos ir sė
kla, tik savininkas reika
lauja, kad už trečią dalį ja
vų žemė but nudirbta. Pu
siu inkas-gi turi pirktis sa
vo sėklas ir dail kai ką del 
pagerinimo ūkio. Imant 
taip žemę, galima prisiau
ginti gyvulių, o svarbiausią 
ūkininkaujant po priežiūra 
patyrusio ūkininko, įgiji 
daug paliūties. O ir uždar

bis kur kas geresnis, negu 
paprasto parsisamdėlio, ar
ba to, kuris be jokios maši
nos, be arklio, be karvės ir 
net be paršelio ant kelmyno 
apsigyvena ir dirba su kir
viu.

Taip bedirbant galima 
užsipirkti ir kelmyno arba, 
pasiturint, , tai užsipirk
ti ir gyvenimą. Tuomet su 
patyrimu, su visa pradžia 
be vargo galima užgyventi 
ant savęs.

Del pavyzdžio aprašysiu, 
kaip vienas lietuvis šauniai 
užgyveno ant ūkio Illinois 
valstijoj. Yra tai M. Kar- 

vidurinę ūkio mokyklą ir 
trejus ar dvejus metus dir
bęs dvaruose kaipo sviesto 
ir sūrių išdirbime specialis
tas. Atkakęs Amerikon, ma
nė baigti augštesnę ūkio mo
kyklą ir buvo nuvažiavęs 
Valparaiso!! kalbos pasimo
kinti. Del sveikatos ir del 
stokos ištekliaus turėjo me
sti savo sumanymą ir 1909 
m. nuėjo ant ūkių dirbti 
ties Crystal ežeru. Čia per 
kelintą metų prisižiūrėjo, 
kaip iš karvių galima ver
stis. Susipirko karvių ir 
nusiraudavo jo 180 akrų že
mės. Penkti metai, kaip 
randavoja. Turi 135 melža- 
mas karves, 15 veršiukų, 8 
puikius arklius. Viskas dir
bama su naujoviškomis 
mašinomis. 80 akrų apsėta 
kernais. Dobilai — malonu 
pažiūrėti.

Kuomet šį pavasarį mok
slo metai pasibaigė uni
versitete, tai tiesiog važia
vau pas minėtą lietuvį. Iš
lipęs iš stoties, nežinojau, 
kur jo ūkis. Paklausiau su
tikęs vieno ūkininko ar ne
žino, kur Karpis gyveea. 
“Kaip-gi nežinoti Karpį”, 
pasakė ūkininkas “Mr. Kar
pis a wonderful man. lie 
came here with nothing and 
now beats all of us”, tarė 
ūkininkas. Taip tai atsilie
pė svetimtautis apie musų 
tautietį.

Aukso Amerikos laukuo
se yra. Tik reikia žinoti, 
kaip jį išvysti, o paskui pa
siekti.

Žmogaus pasisekimas ant 
ūkio priklauso nuo paties 
žmogaus. Katras netiki į 
mokslo nurodymus, netiki į 
oatvrimus geru ūkininku, -4 V O 4. 4 /
nenori pasimokinti, tas at
sikraustęs ant kelmyno 
dirbs, kamuosis ištisus me
tus ir neįsigis nei karvės, 
nei paršelio per keliatą me
tų. Tokiam žmogui ūkio 
gyvenimas bus prakeikimu.

Žmogus, kuris nenori 
daug vargo turėti, tiki į 
mokslą ir nepuola, keliatą 
centų sugriebęs, į kelmyną, 
Tokis žmogus eina dirbti 
pas gerą ūkininką, pradeda 
gyvenimą ant raudos ar 
pusės pas gerą ūkininką ir 
vėliaus, prisiauginęs gyvu
lių, susipirkes mašinas, 
pramokęs ūkio vedimo, už- 
sitiesia gyvenimą ant savo 
ūkio.

ĮSTEIGIĄS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidčti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$600

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

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

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA
.A- C

wr~*

I, STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago.
216 W. Madison St A. Chaposke ir T. Podlaskis, Lietuv. Agentai.

Naujas Sąvaltis Laikraštis 
“ATEITIS”

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.sos žmoni
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

“ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraitis ir bepartyviikai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinių apie musę jaunimo judėjimu ir 

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių ii lietu- 
vos ir iš viso pasaulio.

“ATEITĮ” išleidines nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovė “A- 
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimą.

“ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti iiuomi adresu;

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠA, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ

RĖJIMUI DYKAI).

VISAS PASAULIS PRIPAŽINO, KAIPO 
VIENĄ GERIAUSIŲ KNINGŲ

BEN-HUR
B1ST0RIŠKA APYSAKA 1$ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU

SULIETUVINO JONAS MONTVILA. 
PaiUpių 472

Kalna poperos apdaruose $1.25 
audeklo „ 1.50

Bl feninga yra ii p* plunksnos vieno gabiau
siu anglq raiytojt). Bis veikalas yra vienas 

,tq, kurie per amžius nenustos savo vertes. 
Jis užima skaitytoją visokių tautų, žmonos 
visokių tikybų. Šios kningos rašytojas yra 
ilgus metus tyrinėjęs Žemę Šventąją, daug 
metų giliai ir nuodugniai studijavęs Jėzaus 
Kristaus laikų atsitikimus ir kuogražiau- 
sioj skaistybėj nupiešia mums savo kningoj 
anų laikų gyvenimą su didžiausiomis smulk
menomis. Kiekvienas skaitęs šią kningą, 
gėrisi ja. Tai-gi kurie tik neturi dar jos, 
tuoj turi gaut.

Siunčiant pinigus adresuokite!

J. M. TANANEVICZIA 
8249-63 8. Morgui St CHICAGO, ILL,
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KATALIKAS

Humoras - Juokai.
SUVILIOTAS.

(Monologas).

|| (Jaunas, gražus vaikinas, 
Tiet labai susirūpinęs, jaus
mingai pasakoja).

Taip dar nesenai aš tikė
jau merginų meilei, bet da
bar jau netikiu ir netikė
siu.

Pažinau aš ją labai neti
kėtai. Jinai atvažiavo i mu
sų apylinkę atostogoms. 
Graži jinai buvo, kaip ne
kaltybės angelas: jaunutė, 
menkutė, bet tokia meili, 
tokia maloni. Taip pritrau
kianti kiekvienu savo ju
dėjimu.

Susipažinau su ja ir pa
mylėjau. Pamylėjau karš
tai, pirmutine tikra meile... 
Greit prisipažinau jai, jog 
myliu ir negaliu be jos gy
venti. Ir kokia buvo mano 
laimė, kuomet ir jinai pa
sisakė mane mylinti ir ža
dėjo tik mane vieną amži
nai mylėti. Jos atostogos 
baigėsi. Mudu sutarėva, 
kad jinai, pasikalbėjus su 
tėvais, už savaitės, kitos 
sugrįš pas mane ir tada 
jau amžinai nesiskirsiva. 
Išvažiavo. Rašinėjau jai 
kasdiena. Į kelintą die
ną gavau jos laišką. Kaip 
meiliai rašė!... Bet tai buvo 
jos pirmas ir paskutinis 
laiškas. Nesulaukdamas 
daugiau laiškų, parašiau 
jai dar vieną, registruotą. 
Minėjau jame gal tūkstan
tinį kartą, kaip aš ją myliu 
kaip aš jos išsiilgau... Mel- 
cppau. kad nekankintų ma
nęs, kad greičiau atvažiuo- 

i tų, nes man nuobodu be 
i jos, ir pasaulis man nemie

las.
Praėjo kelios dienos. Jo

kio atsakymo nesulaukiu. 
Ne, nelauksiu ilgiau! Va
žiuosiu pas ją. Pamatysiu, 
kas ten atsitiko!... Nejaugi 
galėtų ją kitas pavilioti'?! 
Ne, negalimas daiktas! Tos 
minties aš negalėjau prisi
leisti. Jinai man kalbėjo, 
kad nori amžinai su mani
mi būti. Negalimas daiktas, 
kad ji meluotų... Ji tokia 
jaunutė, tokia nekalta. Ji 
nemoka vilioti, kas nors ki
tas su ja atsitiko. Gal su
sirgo6?!
į Nįeko nelaukdamas įpuo- 
iaii į traukinį ir po septy- 
Lyvalandu atsidūriau tau 
miestan, kur jinai, mano 
•rangiausioji, gyveno. Ei- 

nant į jos namus, koks tai 
keistas, skaudus jausmas 
širdį“ man suspaudė. Užli
pęs trepais, atsiradau di
delėje, su daug durių, prie
menėje. Apsidairęs pama
čiau vienas duris praviras 
ir, priėjęs prie jų, jau no
rėjau barškinti... Staiga iš
girdau viduje pažįstamą 
balsą. Girdėjos ir kitas bal
sas... vyriškis... Prišliejau į 
kertę ir klausausi. Meiliai 
jiedu kalbėjosi... Bučkiai 
viens po kitam skambėjo. 
Jinai sakėsi, tik jį vieną 
mylinti... O, tu mano gra
žioji ir nekaltoji! Patamsy 
glamonėties su kitu! — su
šnabždėjau. — Eisiu, ma
nau, ir pabaigsiu viską!... 
Bet kam? Argi verta? Ver
čiau nepasirodysiu, nes tai 
gėda, kad del jos važiavau...

Pasigirdo balsas: — Na, 
laikas man eiti. Aš turiu t 

skubėti į traukinį, — rytoj 
į darbą, žinai, mano brangi! 
Neužmiršk, atrašyk!

Vėl bučkiai ir pažadėji
mai atrašyti, ir juodu išėjo. 
Jinai palydėjo jį iki trepu 
ir, jam nuėjus, įbėgo į kam
barį, nekaltai niūniuodama. 
Ak, tik nesinori pasiro
dyt!... Eisiu sau, kad mano 
akis tos veidmainės nema
tytų. Bet tuo laiku išgirdau 
ją vėl išeinant. Gražiai apsi
rėdžiusi, nubėgo greitai že
myn, ir išėjo. Aš, ilgai ne
laukęs, paskui- ją! Nagi 
žiuriu, jau ji eina skersai 
gatvę su kitu. Man pasino- 
rėjo susekt, kur jiedu taip 
skubinasi. Mano paprotįs 
buvo turėti visuomet kiše
nių j e usus, taigi greitai 
juos prisidėjau ir skubinau 
paskui abudu. Užpakaly ei
damas nugirdau, kad eina 
balinu. Mat, tą dieną buvo 
daug balių. Priėjom prie 
salės durių beveik sykiu... 
Eit, ar ne!? Na, nuspren
džiau iiieiti. Pamatysiu, 
kaip išrodo mano nekaltoji.

Nusipirkau biletą ir inė- 
jau salėn, kurioje šoko. Pa
mačiau ją. Žiuriu šiaip, žiu
riu taip ir kitaip — atrodo 
pati nekaltybė. Jinai įsmei
gė akutes į mane ir su at
sidėjimu žiurėjo. Gal mane 
sau: “Iš akių, iš nosies, 
kaip tik jis — ir augštis 
toks pat, bet tie ūsai...” 
Jai nei nesisapnavo, kad aš 
galėčiau atvažiuoti. O ge
rai, kad atvažiavau: — da
bar pažinau, su kuom rei
kalą turėjau. Baliuje ji kei
stai elgėsi ir visus viliojo, 
prieš visus šaipėsi. Tą vai
kiną, su kuriuom atėjo, 
greit apleido ir prapuolė. 
Žiuriu — jau eina trepais 
žemyn, vyniodamosi ap
link kitą. Manau: — Žiūrė
siu, kurgi jiedu dar eis. Pa
ėjo kiek ir inėjo į kokius 
tai didelius namus. Bet aš 
jau ten paskui nėjau. Nu
sispjoviau ir pasukau va
žiuot namo. Apmaudas ma
ne ėmė ir juokas, kad taip 
nekaltai taip daug antsyk 
vilioja... Bet manęs jau ne
suvilios.

Visaip šluostosi.
Į sodžių atvažiavo ponas 

ir apsistojo nakvoti pas 
vieną ūkininką. Ryte atsi
kėlęs ir nusiprausęs, sako 
ūkininko Simui:

— Vaikei, eik paieškok 
kokį nors rankšluostį.

— Kad nėra — atsako 
nedrąsiai vaikas.

— Tai kuomgi jus šluos- 
totės? — paklausė ponas.

— Gi tėtis rankove, ma
ma sijonu, o aš ir taip nu- 
džiųstu.

Jis nedeginąs.
Klebonas į špitolninką:
— Ar tu moki deginti 

pypkį?
— Del rūkymo — rūkau, 

bet pypki degint neatsiejo. 
Nesu matęs nei kaip kiti ją 
degina.

Moka skaityti.
— Jonai, ar tu moki skai

tyti?
—^loku.
— O laikraščius ar skai

tai. i
— Ne!
— O kuingas?

— Ne!
— Tai kągi tu skaitai?
— Aš nedėldieniais sė

džiu smuklėje, žiuriu į ge
riančius ir skaitaig kiek jie 
išgeria degtinės butelių!...

Duoda uždarbį.
Teisėjas (į vagį): —’ 

Klausyk, kuo užsiimi?
Vagis: — Kaip tai kuo 

užsiimu“? O gi tamstai malo
niai suteikiu uždarbį. Kad 
niekas nevogtų, jus, teisė
jai, badu išstiptumėte. Mat, 
dar klausia, kuo aš užsiimu.

Žymus skirtumas.
— Koks skirtumas tarp 

žmogaus ir kupranugario?
—- Kupranugaris gali 6 

dienas paeiliui dirbti ir 
nieko negerti, o žmogus ga
li 6 dienas gerti ir nieko 
neveikti.

Stebėtinas audinys.
Onutė: — Ar žinai, Mag- 

dut, aš audžiu tokius čer
kesus su skambaliukais, tik 
noriu, kad niekas nematy
tų, ko] aš ausiu.

— Magdutė: — Tai gal 
viena ir nešiosi tuos čerke
sus, kad niekas nematytų.

Didžiausia šventė.
— Kokia šventė Lietuvo

je yra didesnė už nedėldie- 
nį?

— Ugi subata. Nes tą 
dieną, kur nėra lietuviškos 
krautuvės, nieko negausi 
nusipirkti.

Blaivuolis.
— Juozai, tu koks girtuo

klis ir pametei degtinę gė
ręs?

— Ką darysi, kad pinigų 
neturiu, o dykai degtinės 
niekas neduoda!

Senai butų kalėjime.
— Jau dabar tamsta gu

drus. O kad mokėtuinci ra
šyti, tai dar gudresnis bū
tumei. ..

— Eik, tu kvaily! kad 
mokėčiau rašyti, tai senai 
su redaktoriais bučiau atsi
dūręs kalėjimai!.

Dvare.
Ponas: — Na, kelkis tu, 

tinginy!
Bernas: — Kad aš, po

nuli, buvau nuvargęs.
Ponas: — Kaip tai nu

vargęs? Ką veikei per 9 
valandas nakčia ?

Bernas: — Aš, mat, sap
navau, kad tėvą “basliu” 
mušiau. O juk sena patar
lė skamba: “Tai kad nu
vargau, kaip tėvą mušęs”.

Mokykloje.
Mokytoja mokinėms aiš

kindama gramatikos taisy
kles, primena, kad vyriškos 
gimties žodžių galūnės bai
giasi ant: “as”, “is”, 
“us”; gi moteriškos — ant: 
“a”, “ė”, “o”; bendrosios: 
ant “a”. Pagaliau paklau
sia: — Kokios gimties bus 
dešra?

Mokinė: — Beudi^isios.
Mokytoja: — Kodėl?
Mokinė: — Todėl, kad 

dešra gali būti iš kiaulės ir 
iš meitėlio.

Dvilypė baimė.
Kuomet vieną sergantį 

šykštuolį aplankė bičiuolis 
ir paklausė, kaip jis laikosi 
savo sveikatingumu, šykš
tuolis atsakė:

— Mano namuose jau 
mėnesis viešpatauja dvily
pė baimė: pirmąją turiu 
aš, nes bijau, kad nenumir- 
čiau, antrą turi mano sū
naitis, nes jis bijosi, kad aš 
nepasveikčiau.

Linksmybės priežastis.
— Baltrai, ko taip šian

die linksmas?
— Ar gi nežinai, mano 

.brolienė mirė.
— Ar tu patrakai? Bro

lienė mirė, o tu linksminie
si.

— Kad ji mirė, iš to aš 
nesidžiaugiu. Bet matyk, 
bus šermenįs nesausos, taip- 
pat devintinės ir 30-toji 
diena. Brolis dar jaunas, 
šeimininkės jam būtinai 
reikia. Taigi, brač, bus pir
šlybos, susižadėjimai, ves
tuvės — vis sausai nepra
eis. Taigi ir mano lupos ne
pasiliks sausos...

Pagrįžęs iš kariuomenės.
Kazys: — Antanai, kur 

buvai?
Antanas: — Mieste.
Kazys: — Ką. tu tenai 

matei?
Antanas: — Ponus, ofi- 

cierius, generolus...
Kazys: — Pasakyk, kaip 

velkasi oficieriai — turbut 
švariau už kitus?

Antanas: — Taip, tris- 
keturis marškinius velka 
per dieną.

Kazys: — Ugi generolas?
Antanas: — Du-tris tuzi-. i >r< nūs...
Kazys: — Na, o ministe- 

ris?
Antanas: — Ministėris — 

tai užsideda ir nusiima, už
sideda ir vėl tuoj1 nusiima.

Vaikų katekizacija.
Kunigas (į vaiką): —

Koksai žmogaus galas?
Vaikas: — Vienas kaip 

šakės, antras kaip kopūs
tas.

Parduos pigiau.
Žydas (į vaiką): — Ui. 

su gauk šešku, duosiu ru- 
blį.

Vaikas: — Susigauk pats, 
atiduosiu už pusrublį...

Šaukotas. Tai vienintelis 
Šiaulių aspkr., miestelis, 
pragarsė j ęs girtuoklybe,
nors skaitlius aludžių ir 
nedidelis (4 aludės ir vie
nas monopolis).

Čia penktadieniais estį 
turgai.* Kiekvienas ūkinin
kas, pardavęs nors ir kele
tą gorčių javų, traukia į 
aludę pragertų gautuosius 
pinigus, o parvažiavęs na
mo dar gerokai primuša sa
vo pačią. Kiekvieną penk
tadienį ar sekmadienį esti 
d įdėlios peštynės ir vis 
del girtuoklybės.

Žmonės tamsus, laikraščių 
neskaito. Šaukoto apylin
kės gyventojams pareina 
viso labo 2 eg. “gerųjų 
laikraščių”. Jaunuomenė 
irgi nesusipratusi, todėl la
bai girtuokliauja ir palei
stuvauja. Laikas butų šau- 
kotiečiams susiprasti, bet 
jie vienu balsu šaukia: 
“Gerkim, tutuokim, nieko 
neatbokim”.

Augštosios pradedamos 
mokyklos, kaip girdėti, bu
siančios įkurdintos šiuod- 
viejuose Kauno gubernijos 
miesteliuose: Žagarėje ir 
Braslave.

Gumines ir Metalines Antspaudos
Šiuomi pranešame gerb. draugijoms, kliubams ir pavieniams asmenims, 

kad “Kataliko” kningynejvestas naujas skyrius guminių ir me
talinių antspaudų. Čionai parodome keletą antspaudų 

pavyzdžių, kas yra reikalingiausia draug. kliubams ir tt.

Šitokios ir kitokios į tą panašios ant
spaudos reikalingos ir labai tinkamos draugi
joms, korporacijoms ir kitokioms įvairioms į- 
staigoms Kaina .......................................  $4.00

Kišeninė nikeliuota antspauda. Labai 
paranki nešioti kišeniuje, visa padirbta iš 
metalo Kaina ............   $4.50

Puikiu labai paranki metalinė antspauda. 
Labai reikalinga kiekvienam “biznieriui”. 
Kaina ...................................... .,.............. $1.25

Plunksninė antspauda, įtaisyta taip pui
kiai, kad su jaja galima rašyti plunksna ir 
paišeliu, o kitame kotelio gale tauti antspau
du su savo vardu ir pavarde Kaina .... 50c.

Parankiausia yra turėti po ranka šią ant
spaudą. Ji ypatinga tuom, jog užstačius ry
te, ją gali vartoti per visą dieną Reikalai pri
ėjus nereikia rašinėti ranka mėnesio ir die
nos. Puikiausias daiktas kiekvienam rašti
ninkui ir biznieriui. Kaina ....................... 50c.

Puiki kišeninė antspauda, su savo vardu 
pavarde, ir antrašu,' * gražiai sudedamas, pri
taikinta taip, kad greit butą galima panau
doti. Prie antspaudos sykiu yra ir rašalinė 
paduškaitė Kaina .................................... 75c.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite katalogus muzil js instrumentų, kningų ir 
įvairių kitų daiktų.

Siųsdami pinigus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, - - CHICAGO, ILL.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractar
320 E. 14th St., Chicago Heights, III.

PARDUODU lotus, budavoju na
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namą. Užlaikau didelę ge
ležiniu prekią krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visą 
liniją. Inšiurinu namus ir kitokį tur
tą geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mane galima gauti vi
sokią kningą, nusipirkti laikraštį 
“Kataliką” ir užsimokėti prenume
ratą.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA 
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

A CASE OF GOOD JUDGMENT

REGULERIS 10 DIENU
Patarnavimas.

Greičiausias, puikiausia, dvi-didšiau- 
sias dubeltavą Sriubą pasažieriniai 
garlaiviai tarp Liepojaus ir New York 
ir nuo New Yorko iki Rotterdam ir 
Liepojaus. Pigios kainos. Kreipkis 
pas

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agents,

37 Broadway, New York, N. Y.

0 ft.

Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

Phone Before Eleven 
Delivered Before Seven
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Szokiai Namie Prie Puikios Muzikos

Pilni Namai Linksmybes iš Vieno Grafofono,
Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklemacijos, Juokai,

No. 10 šnekamoji mašina
Kaina $17.50

No. 10 šnekamoji mašina pasirodė krautuvėse del to. kad žmonės 
reikalavo tokios mašinos, kuri talpina savyj pamatinius princi
pus geriausią instrumentą, bet parduodamą už kainą, kuri visiems 

prieina ma.
No. 10 šnekamoji mašina yra aprūpinta dailia ąžuoline skrynute, 

turinčia 13% coliu platumo, 13% ilgumo ir 6% coliu augštumo. Yra 
nupaliruota. gražiai išveizdi. yra gražiu kambario papuošalu.

10 šnekamoji mašina yra aprūpinta triuba su aštuoniais bl
izgančiai nupaliruta ir turi aukso driužles. Reproduktorius rū

pestingai padarytas, tobulas yra darbas ir principas. Turi labai gerą 
sprenžinos motorą: galima užsukti mašinai einant. Vienodumas eise
nai yra būtinai reikalingas del gerumo reprodukcijos ir No. 10 mo
toras yra padarytas taip, kad jo eisena yra absoliučiai vienoda visą 
laiką. I’avarymo ir sustabdymo prietaisas, nupoliruotas ir nunikeliuo- 
tas. yra gerai ir patogiai priešakyj pritaisytas ir veikia tiesiog ir grei
tai be jokio trukdėsio. No. 10 groja rekordus visokiausio išdirbinio ir 
visokiausio didumo, ir groja tei puikiai reprodukuoja, balsai
esti aiškus,, švelnus, malonus, tvri.

Improved Champion” (Typas *2S
IS yra tikrai didžios vertės grafofonas už mažą kainą. Yra pilno 
didumo, pilnas ir tikras visose smulkmenose. Didokoj, dailioj, 
ąžuolinėj skrynelėj yra begarsis dubeltavos sprenžinos motoras, 

knrs yra stiprus, galingas ir teisingas, kaip laikrodis.
Greitumas yra reguliuojamas tam tikru šriubu, kuriuo galima 

pradėti ir sustabdyti. Prie pilno ištaisymo duodama ir adatą.

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti musų krautuvėj su lietuviškais, angliškais ir kitų kalbų rekordais

KATALIKO” KNINGYNE 3249 South Morgan Street Chicago, III

i : V . -
j , 1

____ .... j i

Galite pasišokti pirmamjam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu 
turite namie muziką. O gali pagrot jums viso svieto geriausi 
muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo “Columbia” 
Grafofoną.

“Eclipse” kaina $25 Betrubinis”

r - fį'Jiptr

. ■ - , t. .

Z At
Į. ' ” «

4 4' H Ė;

Ritime “Eclipse $25.00 mes pasiūlome geriausią
'-^žemos kainos instrumentą, koksai tik gali būti pa

gamintas. i
Visoje savo konstrukcijoje ir savo tono kokybėje “Ec

lipse" yra Columbia ir tekis, kurį mes dedame pirmutinei! 
vieton šiame kataloge, iš dalies ačių jojo kainai ir iš dalies, 
kadangi mes didžiuojamės juom.

Dėžė: Raudonmedis arba ketvir- 
tuotas auksinis ąžuolas.

Didumas: 15% uolią platumo per 
15% coliu gilumo.

Metalo užbaigimas: Visos ati
dengtosios metalo dalįs sun
kiai nikeliu pavilkta (pla
ted).

Motoras: Dvieju sprenžinu va
rymas nesijvairuojąs, be .dre
bėjimo. Groja . tris rekordus 
vienu užsukimu. Motoras yra 
pastatytas ant naujos meta
linės motorui lentelės.

Aprūpinimas adatomis: 200 pil
no tono adatą ir ingaubtas 
adatinią taureliu.

Tono kontrolė: Columbia toną 
kontroliuoja lakštai, valdomi 
su pagelha guziko priešakinė
je piliastroje; taipgi su pa- 
gelba adatą įvairumo.

Balso rankena: Nauja bayonet 
joint balso rankena iš vieno 
gabalo be rumbą išsukinėto 
smailyn einančio vamzdžio.

Reproduktorius: New Columbia

Jewel
kaina $35

op jus galite pirkti
krų Columbia grafo- 

nolą, pilnai apdarytą, aprū
pintą dangčiu, su visomis moderniškomis skritulinės Grafono- 
loš įrengimo smulkmenomis, už $35.00.

šioji nauja Grafonola ‘-Jewel" turi tikrą Columbia toną, 
kuris padarė Gelumbių garsinga — pilną, skambų ir natū
rali. Jisai duoda tikrą dainininko balsą, tikrą orkestras to
ną. G va itin rijos kvitą genime išduodama su kiekvienu in
strumentu.

keturkam-
11 % jcoliu

Visos ati- 
sunkiai ni-

D žė Parinktas ketvirtuotas auk
sinis ąžuolas.

Didumas: 16% coliu 
piai prie dugno, 
augštumo.

Metalo užbaigimas: 
dengtosios daljs 
keliu apvilkta.

Motoras: Dvieją sprenžiną-vary
mas, nesiįvairuojąs, be dre
bėjimo. Groja tris rekordus 
vienu užsukimu. Motoras 
pastatytas ant metalinės 
torui lentelės.

Motoro kontrolė: Greitumo
guliatorius yra operuojamas 
ant laipsniuoto ciferblato su 
pradėjimo ir 
prietaisa.

yra 
mo-

re-

sustabdymo

ingaubtas adatines 
2 laipsniam adatą 

adatom.
Columbia toną 

lakštai, valdomi 
guziko priešakį- 

taipgi su

Aprūpinimas adatomis: 200 pilno 
tono adatą. Dėžės viršus tu
ri tris 
taureles 
ir vartotom

Tono kontrolė: 
kontroliuoja 
su pagelba 
~nėje piliastroje; 
pagelba adatą įvairumo.

Balso rankena: Nauja bayonet
joint balso rankena iš vieno 
gabalo be rumbą išsukinėto 
smailyn einančio vamzdžio.

\ Reproduktorius: New Columbia 
' No. 6.

Dangtis: Pianinis kabantis ir 
vašais aprūpintas užraktas.

Si “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujausio išradimo 
su puikiausiais pagerinimais. Jos balsas yra švelnus, ty
ras, be jokio ausį draskančio čirškimo, dėlto, kad grojant 

balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą, vamzdelį į apa
čią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į orą 
švelniu, maloniu akordu.

Nekurtose kalbamose mašinose graso kambarėliai nėra 
dedami, per tai kartu su balsu pasigirsta ir aparato-mašine- 
rijos barškėjimas, kuris balsą padaro šiurkščiai čirškiančiu.

Aparatas B. Z. H. neišduoda jokio barškėjimo su juotn 
gali groti, kaip 10 tolinės, taip ir 12 tolinės lėkštes (akor
dus), jis taippat galima užsukti laike grojimo. Ueguleris su
kimosi išduoda maloniausi balsą.

Skrynutė padirbta iš tvirto ąžuolo, didumas: 12% to
lių pločio, 12% ilgio ir 6% augščio. Sveria su visa kuom 
drauge 16 svarų.

(Typas BNWM) Kaina $50
Raudonmedžio

Tai yra geriausias triubinis 
Grafofonas, kokį galima pa
daryti. Nei už pinigus ne

galima atrasti dalykėlio, kurį 
galima butu pagerinti. Dailus, 
tikras, visas iš raudonmedžio — 
skrynelė ir triuba nupaliruotos, 
kaip pianas. Atsargiausiam pit- 
kikui išrodo, kaip $50. Visos 
metalinės daljs yra gražiai nu- 
nikeliuotos. Prie visu aptaisyk 
mu duodama dar adatą.
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Section Two.

Metai XVI

Anglija, Francija ir Belgija formaliai paskelbė karą Vokietijai!
Vokietijos kaizeris atidaro parlamentą ir meldžia atstovų 

pamiršti visokius partijinius nesutikimus karo metu.

Vokiečiai traukia linkon Varšavos.

Kas girdėt Peterburge ir kitose Europos sostinėse.

Vėliausios žinios

PETERBURGAS KARO 
METU.

Pereitoj nedėlioj Peter
burge butą labai daug iš- 
kilmybių, visose cerkvėse 
atlaikyta pamaldos, kad ka
reivi j ai sektųsi, dabartinia
me kare. Pamaldų metu so
bore buvęs ir caras su savo 
šeimyna, paskui nuvažiavęs 
į savo rūmus ir ten nuo bal
kono pasirodęs žmonių mi
nioms. Caras nepaisąs at
sargumo, kadangi gyvento
jai į jį atsinešanti labai lo
jaliai (?).

Pasibaigus pamaldoms, 
žmonių minios vaikščioju
sios gatvėmis nešinos Ru
sijos vėliavomis ir caro pa- 

r veikslais. Kuomet nuo rū
mų balkono minioms buvo
skaitoma caro manifestas i uiingas 
kas link karo, minios labai' v*fSi užimti 
maišiai užsilaikiusios 
paskui ėmusios 
Vokietijai ir Austrijai.

Pats caras į žmones pra
bilęs: Iškilmiai apreiškiu, • 
jog nepadarysiu santaikos 
su priešininkų valstybėmis, 
kol tu valstybių nors vie
nas kareivis rasis Rusijos 
žemėje!

Caras pabaigęs savo kal
bą atsiliepdamas į gyvento
jus ir į visą armiją kas link 
santarvės ir lojališkumo.

Manifestas caro aiškiai 
liudija, kad Rusijoje nėra 
jokios konstitucijos, kad 

g&caras yra patvaldis (auto- 
O^kratas), gi durna, tai žmo- 
Ay:,Wms akiu., muilinimas.

"_______
PRANCŪZAI ALZACI 

JOJE.

Pareina nepatvirtintos ži
nios, kad francuzų kariuo
mene įsibriovus Alzacijos 
provincijon, kurią Vokieti
ja 1870 m. karo metu buvo 

Anglija įsimaišė karan Sikorskis nušautas. Vokiečiai meldžiasi.
,, Karas 
Anglija

Europoje , verda, 
stojo Franeijos ir 
pusėn prieš Aus- 
Vokietiją. Anglijatrijų ir 

visupirmu nusprendžius su
naikinti visus Vokietijos 
karo laivus ir tuo budu ją 
ant vandens išginkluoti. 

darė 
ką 

lyde- 
nusi-

esą

paėmus iš Franeijos.
Franeijos socialistai, ku

rie tiek trukšmo 
prieš karą, už 
net nušauta jų 
ris Jaures, pagaliau 
malšinę ir pasijutę 
francuzais. Savo skaitlin
guose susirinkimuose nu
tarę mesti šalin visokias 
antimilitarines demonstra
cijas ir prisidėti prie tėvy
nės gelbėjimo nuo vokiečių. 
Tą patį padarę ir Vokieti
jos socialistai. Kasžin kaip 
apie tai atsilieps musų so- 
cialistėliai?

PARYŽIUS IŠTUŠTĖJO.

Paryžiaus gatvės esą iš
tuštėjusias, kadangi gyven
tojai nustoję daryti trukš- 

manifestacijaš ir 
mintimis apie 

.šalies apginimą ir gelbėji- 
grumoti Daugybė turčių apleido 

viešosios 
net ir 
gatvėse 
paliko,

' Paryžių. Visos* *■
i vietos pratuštėjo, 
' automobiliai retai 
pasirodo. Miestas 
tarsi, išmiręs.

Valdžia visiems 
kliams aštriai uždraudė 
branginti valgomus produk
tus be svarbios priežasties. 
Prasižengusieji busią pa
traukti karo teisman. Spe
cialiais traukiniais iš visų 
pusių gabenama valgomi 
produktai į Paryžių.

Paryžiui pritruko an
glies, todėl naktimis gatvė
se tamsu. Atsarginių šeimy
noms išmokama dienojo po 
28 centus kiekvienam as
meniui. Visi pradėti staty
ti namai sulaikyta.

m r-

KAS GIRDĖT BERLY
NE?

Vokietijos vidaus dalykų 
ministeris paskelbė parėdy-

Laukiamas baisus mušis.
Ligšiol tau europiniu ka

ran jau įsimaišiusios: Vo
kietija, Francija, Anglija, 
Rusija, Austrija, Serbija, 
Belgija ir Černogorija. Vi
sų kareivių skaitlius išne
ša 17.000.000. 

mą, kad iš Vokietijos viso
kie siunčiami laiškai į už
sienius turi būti rašomi tik 
vokiškai ir pirmiau tuos lai
škus privalo perskaityti 
krasos valdininkas. Kitaip 
laiškai negali būti siunčia
mi. Telegrafus ir telefonus 
paėmus Į savo rankas ka
ro žinyba.

Vokietijos judėjimas Ber
lyne perpus sumažėjęs, ka
dangi didžiuma konduktorų 
ir motormanų pašaukta 
karan.

Berlynas pilnas kariuo
menės. Iš miesto kareiviai 
siunčiami i pasienius kiek
vienuose namuose galima 
sutikti kareivius.

MUŠIS MORAVOS KLO
NYJ.

Austrijos .150 tuktantinė 
armija, persikėlusi per Du
nojų ties Semandria, ir, nu
ėjusi 20 mylių Serbijos gi
lumon upės Morava kloniu, 
susidūrė su serbų kariuo

MW/

i 1- AUSTRIAN CANNON Qti WAY TO FRONTIER FORT ^r6ERWAN.^OLPJER&.ON
RUSSIAN BORPCR _________ . . _________________ __

Viršuj parodoma, kaip austrai gabena didžiulę kanuolę į Serbijos pasienius. 
Apačioj matosi vokiečių kareiviai miške ties rusų rubežium.

mene, kuri ten kelias die
nas austrų laukusi. Prasi
dėjęs baisus mušis, apie ku
rio pasekmes tuo tarpu nie
ko nežinoma. Tik žinoma, 
kad austrai labai daug žmo
nių toj kovoj pralaimėję ir 
negali eiti priekin, kadangi 
serbai nusprendę jų toliau 
iš ten neleisti.

MILIJONAI KAREIVIŲ 
MOBILIZUOJAMA.

Šiais laikais sumobilizuo
ta ir dar mobilizuojama se
kantis skaitlius kareivių:

Austrija — 2.000:000 
Vokietija — 5.200.000 
Anglija’ — 730.000
Rusija — 5.500.000 
Francija -J 4.000.000 
Serbija — 400.000
Belgija — 300.000
Tų visų kareivių pusė 

jau mušasi, kiti dar mobili
zuojami ir tuojaus bus pa
siųsti karo laukan. Kaip 
matome, jų yra 18.300.000. 
Bet jei dar to neužtektų,

Bu 

minėtos visos valstybės dar 
galėtų sumobilizuoti 12.- 
550.000 kareivių!

Visokio tipo karo laivų 
valstybės turi:

Austrija — 148 
Vokietija — 359 
Anglija — 693 
Rusija — 283 
Francija — 584

Serbija ir Belgija neturi 
jokių karo laivų.

AUSTRIJA PRALAI
MĖJUS?

Austrija skubinai praša
lina visą savo armiją iš 
Serbijos ir traukia aną į 
Galiciją, kur rusai įsiveržę. 
Juokdariai tvirtina, kad 
Austrijai jau dabar norė
tųsi taikinties su Serbija.

Bet Serbija, sakoma, ne
norinti taikinties, nes jai 
labai gerai jau ėmė sek- 
ties. Tikra likimo ironija!

Londono “Daily 
press” sužinojęs iš 
šaltinių, kad Šiaurės 
einanti smarki kova 
laivynų, nes girdžiami ap
linkiniuose uostuose šaudy
mai.

Ex- 
tikrų 
jurėj 
karo

Vokiečių armija įsiver
žus Holandijon ir tuo budu 
sumindžiojus tos šalies neu- 
trališkumą.

25.000 francuzų kareivai 
perėjo Vokietijos sieną ties 
Belgija.

Visoj Francijoj ir Algie- 
re paskelbta karo stovis. 
Franci jos socialistai Pary
žiuje savo susirinkime pri
pažinę karą reikalingu, nes 
reikią ginti tėvynę.

Italijoje paskelbta abel- 
noji kariuomenės mobiliza
cija. Manoma, kad Italija 
stosianti Vokietijos ir Aus
trijos pusėn.

Londone apturėta žinia, 
kad Berlyne pasikėsinta 
ant Vokietijos ąpsto įpėdi
nio gyvasties, bet pasikėsi
nimas nepasisekęs.

Rusijos kariuomenė nuo
lat siunčiama į Vokietiją, į 
Prusus. Vienoj vietoj vo
kiečiai kazokus sumušę.

Iš Serbijos pranešama, 
kad Austrijai labai prastai 
sekasi Serbijoje, nes serbai 
austrų šalies gilumon nelei
džianti ir skaudžiai mušanti

Anglija ir Belgija forma
liai paskelbė Vokietijai ka
rą. Dabar prieš vieną Vo
kietiją kariauja: Rusija, 
Francija, Anglija ir Belgi
ja.

Vokietija sukonfiskavo 
20 milijonų dolerių aukse, 
kurie per Vokietiją buvo 
gabenami Rusijai.

Kaizeris šį antradieni a- 
tidarė Vokietijos parlamen
tą ir oficialiai pranešė apie 
dabartini nelemtą Vokieti
jos stovį, kad Vokietija tu
ri grumties išsyk su kelio
mis valstybėmis. Kaizeris 

Vokietijos kareiviai rug
pjūčio 5 d. nušovė Rusijos 
garsų aviatorių Sikorskį, 
kuomet jis ties Lemberg, 
ties rusų-vokiečių siena, 
buvo perlėkęs Vokietijos 
pusėn savo milžinišku lak-

parlamento atstovų prašė 
pamiršti partijinius daly
kus ir išvien dirbti tėvynės 
labui. Karo reikalams pas
kirta $1.250.000.000.

Anglijos parlamentas ka
ro reikalams paskyręs $525.- 
000.000, gi Francija — $1.- 
025.000.000.

Belgija prieš Vokietiją 
sumobilizavo 300.000 ka
riuomenės.

Su v. Valstijų kongresma- 
nas Harrison iš valstijos 
Mississippi įnešė kongresai! 
bilių, idant visiems tiems, 
kurie iš Su v. Valstijų šiais 
laikais kaliau j a į Europą 
karan, butų užginta sugrįš- 
ti į Su v. Valstijas.

Kumštininkas čampionas, 
nigeris Jack Johnson, kuris 
pabėgo iš Suv. Valstijų į 
Paryžių ir ten paliko Fran
cuos piliečiu, su kitais f ran- £1 
cuzais pašauktas stoti ka- I i 
ran., fll

Suv. Valstijų presidwR 
tas Wilson paskelbė prckle- ’ 
maciją, jogei Suv. Valstijos 
akiveizdoj karo Europoje 
palieka neutralėmis.

Vokiečiai grumiasi su 
francuzais ir su rusais. Len
kijoj vokiečiai užimanti | 
miestus paskui miestus ir 
traukianti Varšavos linkon.

Iš Paryžiuas pranešama] 
kad Franci jos karo laivy^ 
nas andai mušyj nuskandi
nęs vieną vokiečių karo lai
vą, o du paėmęs.

Iš Peterburgo praneša, 
kad Liepojaus uostas nuo 
vokiečių bombardavimo ma
žai nukentėjęs, nes sugriau
ta tik viena jurininkų ligo
ninė ir nei vienas žmogus 
neužmušta. Bet reikia at
minti, kad tos žinios paeina 
iš rusų valdžios.

Vokietijos caro laivynas, 
sumušęs rusų karo laivyną 
ant Baltiko jūrės, pasidaręs 
sau kelią į Rusijos tvirtumą 
Kronštadtą ir patį Peter
burgą.

stytuvu. Su Sikorskiu žu
vo ir du rusu oficie.riu.

Vokietijos kaizeris įsa
kė visoj Vokietijoj rugpj.
5 dieną pašvęsti maldoms 
del pasisekimo armijai ap
galėti savo priešininkus, ~

Hr Nuo rugpjūčio, 6 d. ty. nuo šio ketvirtadienio “KATALIKAS” iš
eina dienraščiu. Prenumerata metams $5.00, pusei metų $3.00 
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10 . KATALIKAS

Socialistų išrody 
mų tvirtumas.

Špęiąlįstai be paliovos l(lan1' 
kalba ir rašo apie darbiniu-1 
kų išiiauiiojimą. Kad taipl 
yra, kad darbininkai yra iš- 
nąudojąmi daug' vietų, apie, 
tą ųėrą ginčų. liet kad so
cialistai nebūtybių pripasa
koja ir klaidingų išvedimų 
pridaro, tai kitas dalykas, i 
Štai jie nusitvėrė Fordą,

mas, sako socialistas, yra 
išnaudojimo laipsnis.

Atsiminkime čia Fordą ir 
Smith’ą. Pas Fordą pride

damoj i vertybė augo ir au
go ir todėl vis labiau išnau

dojo darbininkus. Pas Smi- 
th’ą pridedamosios vertybės 
gal ir buvo kiek, bet paskui 
ji visai dingo, ųęs jo biznis 
smuko. Taigi, socialisto su
pratimu, Smith nebuvo iš

imi udotojas, dąrįiinįųkąms 
pas jį buvo labai gerai, jie 

i savo darbo 
vaisių, nes Smith neturėjo

kurs valdo didele antonio- gaudavo pilną
• k. i u

bilių dirbtuvę. .
nįn tėra indėjęs $28.000, o ; pelno. O paskui, kuomet jo 
dabar jis yra vertas daug 
milijonų. “Appeal to Rea
son ’’ sušuko: “Tik pagal
vok! Henry Ford su sąvo 
sėbrais indėjo automobilių 
bizniu vos tik $28.000, o pel
no jis padarė $59.000.000”. 
Tuomi pasakymu socialistas 
nori nukreipti donią į tai, 
kad tas visas pelnas yra 
vien ačįų Fordo darbinin
kams ir kad per tai jie bu
vo nuskriausti.

Kad parodyti socialisto 
apsirikimą pakanka paimti 
antrą pavyzdį. Antai Smith 
sumanė įsteigti automobiliu 
dirbtuve ir indėjo tau biz
nių ne $28.000, bet $58.000. 
Jo darbininkai lygiai buvo 
gabus ir darbštus, kai]) ir 
Fordo, bet biznis pakriko 
ir Smith’o visas i mietas ka-

į biznis ėmė smukti, tai jis 
tikras buvo darbininkų prie- 
telius, nes nors jis 
mušė ‘ darbininkams 
bet užtat jis ėmė 
jiems algas iš savo 
kapitalo, taip mokėjo, kol 
tik įiesubankrutijo. O su- 
bankrutijęs tai darbinin
kams suteikė pilną laisve, 
išstūmė juos gatvėn. Fordas 
gi ligšiol tebeišnaudoja dar
bininkus, ypač pastaruoju 
laiku prirakino juos prie sa
vęs, kuomet žymiai pakėlė 
algas ir dalijasi su darbi
ninkais pelnu.

Tai prie kokių juokingų 
nesąmonių prieini, kuomet 
išaiškinimui gyvenimo apsi
reiškimų pasigriebi socialis
tų mokslo.

Čia nenorima nuteisinti 
kapitalistų sistemos, arba 
kad kapitalistai neišnaudo
ja darbininkus. Norima tik 
nurodyti, kame klysta socia
listai savo išvadžiojimuose. 

Ex-sociąlistas.

ir mi

mokėti
iudėto

siin, kad skundu keltojai pa
lis esam ir kaltininkais, pi 
prie to syki priėjus, jau rei
kia stverties, kad kaltinin
ko vardą nuo savęs nusikra
tyti, ty. netinkamą, sunku 
gyvenimą, daryti sau tinka
mu, lengviu gyvenimu. Bet 
kad prie to prieiti, reikia 
pradėti nuo savęs. Pradėti 
nuo savęs, tai reikią visupir- 
miausiai pasiklausti savo 
darbų, kas mes esam ir kul
nies esam. Mes esam žmo
nės, gyvename ant žemės, 
užtai turime žiūrėti, kad 
musų darbai palaikytų mus 
visados žmonėmis., kad ne- 
skendėtumėm gyveninio 
klampynėse, bet stovėtiimėm 
ant tikro žmoniškumo pa
mato ir taisytumėm savo 
gyvenimą tokiuo, koks jis 
mums, žmonėms, turėtų pri
gulėti. Taigi pirmiausiai pa- 
sisverkim patįs save, o pas
kui stokime į savo gyveninio 
darbą, nes atminkime, kad 
mus pasveria tik musų dar
bai, o kokie esame mes, toks 
yra musų ir gyvenimas.

A. K. L—s.

kindami, jos šalininkus iš
juodindami, bet pritrauk
sime tik savo prakilnumu, 
gerais darbais.

Dabar, jei ištinka, kur 
muštynės, tai socialistas 
bėdą verčia ant katalikų, o 
katalikas ant socialistų. To- 
kuo budu paskui laikraš
čiuose kįla ginčai, atitaisy
mai ir atitaisymų atitaisy
mai. Kas-gi nauda skaity
tojams iš tokių ginčių?

Tai-gi norėdami švares
niais ir teisingesniais bųti 
ir teikti skaitytojams gerą 
skaitymui medžiagą, kore
spondentai turi vengti vi
sokius prikaišiojimus ir ne
kaišioti nereikalingų žo
džių, kurie nieko nereiškia.

Prikaišiojimais ir juodi
nimais užsiima visų laikraš
čių korespondentai. Vieni 
daugiau, kiti mažiau. Rei
kėtų prisilaikyti bešališku
mo rašant korespondenci
jas.

. ■ J. R.

milijonus, o Smith liko be 
cento. Jei vien tik darbinin
kai sudėjo Fordo milijonus, 
tai kodėl Smithui jie nesu
dėjo? Čia ir pasimato, pasi
rodo visas socialisto išrody
mo klaidingumas ir silpnu- 

bmąs._
< Ford kilo ir pralobo, o 
Smith smuko ir nusibankru- 
tijo del to, kad Ford yra vy
ras su didesniais gabumais, 
apsukrumais, mokėjo tvar
kyti ir vesti visą biznį. Ford 
pats reiškė veik tiek pat 
kaįpir jo kapitalas. Smithui 
gi truko tų visų gabumų ir 
apsukrumo. Ford žinojo, 

f kaip sutvarkyti darbą dirb
tuvėj, kaip geriausią me

džiagą supirkti ir kai]) su 
didžiausiu pelnų parduoti 
automobilius ir jo biznis ki
lo, plėtojosi. Pas Smith’s 
buvo netvarka, nors gabus 
darbininkai dirbo sąžinin
gai, bet biznis smuko, algos 
darbininku buvo sumažintos' 
ir galop visas biznis įšilo.

Šičia galime sugrįšti prie' 
klausimo apię darbininkų, 
išnaudojįmą. Kuris, ari 
Ford, ar Smith yra didesnis 
darbininkų išnaudotojas? 
■Ragai socialistų mokslą iš-lan^ jo paties gyvenimo laip- 
eina, kad Ford yra didesnis sn,°-
išnaudotojas darbininkų, I Mes gerai žinome, kad 
negu Smith. Tą socialistų koks yra darbas, toks jo ir 
mokslas išrodys su pagelba vaisius. Taigi, kokie žmo- 
taip vadinamos pridedamo-' £'aus darbai, toks jd ir gy- 
sios vertybės teorijos. lenimas. Juk mes gerai su- 

' įprantame, kad gyvenimas
k og ia is as są o, ad Havttįmi nesitveria, ne- 

dailMlavis mokas .lailoinn- įsltval.ko „ei illaSj nei 
km uz darbą mažiam negu h| h „es jis vra a|.|as. 

negyvas; jis reikalauja, kad 
jį kontroliuotų tas, kuris 
jame gyvena. Žmogus gy vė
jini ant žemės ir jis valdo vi
są savo gyvenimą; žodžiu, 
viskas gyvenime priklauso 
nuo paties jo valdytojo — 
žmogaus. Todėl skųsties sa
vo gyveųįinu yientik del to, 
kad jis yęą sunkus — yra 
tiesiog neišmintinga. Reikia 
pirmiausiai pasižiūrėti į pa
čius gyveninio tvėrėjus, ty. 
patiems į save, o painaty-

Mus pasveria mu
sų darbai.

Pažinti žmogų kuomi jis 
yra mes galime tiktai iš jo 
paties darbų. Žmogaus gy
mį mes pažįstame užmetę 
ant jo savo akių žvilgius: 
matomojo veidą, matome jo 
žydrias akis, matome jo 
plaukus, žodžiu, matome jo 
visą kimo išvaizdą. Mes, pa
žinę žmogaus gymį, žinome, 
kad tas sutvėrimas yra žmo
gus, bet koks, kokios dva
sios yra tas žmogus — 
mums jo gymis nepasako; 
tą mums pasako vientik jo 
paties darbai. Žmogaus dar
bai ne tik ką parodo, koks 

lyra patsai žmogus, bet jie 
ip|<lar parodo, koks yra žmo

gaus gyvenimas ir ką žmo- 
įgus gyvenimui atneša. Že
idžiu, žmogaus darbai pasve
ria patį žmogų — pastato

tas jo darbas yra vertas. 
Darbdąvis todėl gaunąs tam 
tikrą dalį naudos, kuri jam 
nieko nekainuoja. Šita ne
va nemokamoji dalis, uždy- 
ką plaukianti darbdaviui ir 
yra socialistų vadinama, 
pridedamoj i vertybė.

Juo ta pridedamoji dalis 
yra didesnė, juo geriau 
darbdaviui ir juo mažesnė, 
juo yra geriau darbininkui 
ir Upgiau kapitalistui, l’ri 
dedamosios vertybės didu-

Korespondentas
Kas tai yra koresponden

tas ir koks jo tikslas? Ką jis 
mano berašydamas kokią 
žinią? Ar tai daro tikslu 
parodyti žmonėms, kas yra 
veikiama jo apygardoj, ku
rioje jis gyvena, ar tik pa
juokti, išjuodinti tą, apie 
ką rašo? Gal tik parodyti, 
kad moka plunksną vadžio
ti ant poperos.

Kad korespondentai rašo 
žinias iš vietų, kur gyvena 
tai tas labai pagirtina. Bet 
pirm rašant kokią žinią, rei
kia pirmiau ištirti tos žinios 
teisingumą, kad paskui ne
būtu skaitytojai klaidina
mi.

Dauguma korespondenci
jų iki šiam laikui yra neti
kusiai rašoma. Taip yra vi
suose laikraščiuose. Pas ko
respondentus turi but ma
žiau partiviškunio. Reikia, 
kad nebūtų tie išvardiji
mai partijų prie kiekvie
nos progos, prie kiekvienos 
korespondencijos. Ką-gi ko
respondentas ,nori atsiekti 
išvardydamas partijas? Ži
noma pažeminti, pajuokti 
asmenis sau priešingos par
tijos.

Paimk bile koki laikraštį 
ir pamatysi visuose tokią 
pat klaidą. Tas matosi vi
suose aprašymuose — ai
tai lošimų, ar prakalbų, ar 
kitokių pramogų. Yra gera 
žinoti ir malonu matyti vi
są lietuvių judėjimą, visus 
nuotikiųs lietuvių tarpe; 
gera žinoti ar kas gero, ar 
blogo yra daroma. Bet tas 
negerą, kad tokiuose ątsįti- 
inuose esti būtinai išvar
dintos partijos, npažvalgos. 
Tai nedailu ir nckulturiš- 
ka.

Žmonės negali turėti vie
nokias pažvalgas, negali 
būti visi vienos partijos. 
Tegul jis sau turi savo paž
valgas, tegul priguli prie 
partijos, kuri jam tinka. 
Kiekvienas turi protą ir 
širdį ir tegu eina kur jam 
jo protas nurodo, kur šir
dis traukia jį. Negalime no
rėti, kad visi vienaip ma
nytų. O. prie savo partijos, 
prie pažvąlgų pyitrauksime 
ne priešingąją pusę panie

Kiek karas atsieina.
Kuomet ėjo karas aut 

Balkanų, tai anuo laiku 
stiuku buvo užinoti tikrus 
žmonių ir pinigų nuos
tolius. Dabar jau tas pati
krinta ir žinoma. Tai-gi pa
gal tikriausius šaltinius pir
mame kare su turkais Bul
garija neteko 80.000 karei
vių ir $300.0,00.000. Serbi
ja neteko 30.000 kareivių 
ir $160.000.000. Graikų bu
vo užmušta 10.000 ir išleis
ta pinigų $70.000.000. Čer- 
nogorija neteko 8.000 karei
vių ir $4.000.000.

Antrame kare, kuomet 
talkininkai susipešė besida
lydami grobį, bulgarų kri
to 60.000 ir išleista $180.- 
000.000. Serbija žudė 40.000 
kareivių ir Graikija 30.000, 
o pinigų abi išleido $150.- 
000.000.

Neskaitant turkų, tik ma
žosios Balkanų valstybės 
žudė 300.000 kareivių ir $1.- 
000.000.000.

Čia nepriskąitoma bėdos 
ir vargai našlių ir sužeis
tieji. Nepriskąitoma pensi
jos sužeistiems. Nepriskai- 
toma armijų užlaikymas 
taikos metu. Nepriskąitoma 
kokie nuostoliai sekė pir- 
klybai, pramonijai, žemdir
bystei.

Kąrąs nešą dideles nelai
mes, naikina, nusilpnina 
tautas. Tik pažvelgkim, kas 
su Francija dedasi. Pran
cūzų tauta ėmė išsigimti. O 
tai del nuolatinių karų. 
Kaip nesvietiškai iščiulpė 
tos tautos spėkas Napoleo
no karai! Nuskynė gražiau
sią jaunimą ir dabar tą tau
ta ant išsigimimo kranto. 
Iš po karų liko tik žpiogyk- 
ščiai, silpni kurni, dvasia, 
dora.

Tai-gi karas didžiai nua
lina, nusilpniną, iščiulpia 
tautos spėkas.

Dabar matome, kaip Eu
ropa virto mūšių lau
ku. Nebuvusios skerdynės 
ištiko.

Tai-gi lengvą įsivaizdinti, 
kokie nuostoliai galės būti 
tautoms. 

——————— — * *-^9 .

Sidabro kasyklos Kony- 
sberge, Norvegijoj, operuo
jamos jau suvirs 300 metų 
ir ligšioį ten sidabras neiš
semiamas. -ii

Draugijoms Pranešimas
Dąuguųiui Chicagos lietuvių yra žinomas puikus daržas pik- 
ninkąms Reisig’s Grove, Riverside. Dabar ta vieta vadinsis 
Tautiškas Daržas arba “National Grove”. Šitas,daržas 
bus patogiausia vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos drau
gijos teturį tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama La 
Grange gatvekariais važiuojant Desplaines A v.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas suteikiama:

“Kataliko” Redakcijoj
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

arba Darže pas Plarozą, daržo užveizetoją.

RUSIJOS DŪMAI IŠ
SISKIRSČIUS.

Ketvirtoji Rusijos dilina 
jau pabaigus savo antrąją 
sesiją ir atstovai išsiskirstę 
vasaros atostogoms. Čia 
nors trumpai pakartosime, 
ką ši durna gero šioj sesijoj 
nuveikė ir iš to pamatysi
me, ar ji Rusijai, kaipo į- 
statyindavystės įstaiga, rei
kalinga ir naudinga ar ne.

Jaigu pažvelgsime i įsta- 
tymdavystės darbą dūmoje, 
tai greitai suseksime labai 
nemalonias ir liūdnas išva
das. Išskyrus senato šio- 
kią-tokią reformą, visi 
svarbesnieji klausimai per 
dimią praleista visu smar
kumu, kad tik kuogreičiau 
nuo jų nusikračius. Viena
me posėdy j išrišama keli 
labai svarbus visuomeni
niam gyvenimui klausimai. 
Išrišama veikiai ir tai]), 
kaip valdžia to reikalauja, 
arba visai paliekama ant 
pačios valdžios rankų. Ne- 
kurie atstovai tuo labai ne- 
užsiganėdino ir ėmė mur
mėti, bet ką keli arba,jų ke
liolika gali padaryti prieš 
didžiumą.

Bet daugiausia durnai 
liuosai darbuoties neduoda 
vyriausybė ir valstybes ta
ryba. Pastaroji taip buvo 
užsiraiigius, taip aštriai pa
sistačius, tarytum, norėjo 
parodyti visai šaliai, kad 
bergždžias darbas manyti 
apie kokias nors reformas 
valstybėje. Nekuriu dūmos 
išmintingesnių nutarimų ta
ryba nęt neskaitydavo, bet 
tiesiog mimczdavo gurban. 
Kitus nutarimus pertaisy
davo savaip ir pasiųzdavo 
ministerių tarybai patvir
tinti be durnos žinios.

Ir pačios vyriausybės 
(caro su niinisteriais) san- 
tikiai su durna nei kiek ne
pagerėjo. Kaip buvo Koko- 
vccvo laikais, taip pasiliko 
ir toliau. Dabartinis pre- 
mieras Goremikin tik atvi
riau ėmė elgties ir viešai 
pradėjo durną varžyti.

Ir taip:
Goreniikin' durnai vie

šai pranešė, kad jis nepri
verstas atsakinėti į duoda
mus jain paklausimus du
rnoje. Mat, jis esąs nepalie
čiamas kai kad Romano
vas.

Vidaus dalykų ir apšvie
tus ministerial įsakė savo 
žinyboms, kad jos neturi 
teisės be tam tikro leidimo 
suteikti kokių nors žinių 
durnos komisijoms ir atsto
vams.

Vyriausybės varjn du
rnai pranešta, kad ji. netu

“KATALIKO” REJENTALISKAS BIURAS
3249 South Morgan Street, Chicago, Ill.

Išdirba Rusiškas Dovierennastis, Pasportus, 
Affidavitus, Kontraktus biznių ir visokius kitus 
Rejentališkus Raštus.

Iškolektuoja vekselines paskolas, dalis ir pini
gus.

Su visokiais reikalais kreipkitės ypatiškai ar
ba per laiškus.

BIURO VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo G i- 
ki 9 vakarais. Nedėliomis nuo 9 iki 12 rytais.

—.................... ■■.u.-.u .- - - - - s;
DU-KART NEDELINIS LAU-’SaŠTIS

“SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Ižeina kas utarninkas ir petnyGla.
------------- -------- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------ - ------

AMERIKOJ f «į Epušei
EUROPOJ r R°sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-

L joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 rn.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numeri dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
528-522 W. South Ali., • Mahanoy City* Pa.

- -----------

rinti teisės tverti iš atstovų 
tam tikrų komisijų įstatymu 
projektams išdirbti, jei mi
nisterija apsiimanti pati 
duotus projektus paruošti. 
Su tuo pranešimu durnai 
dar pagrasinta.

Patraukta tieson durnos 
atstovas Čcheidzė už jo kal
bų, pasakytą durnoje: šis 
atstovas kalbėdamas išsita
rė, kad Rusija butų laimin
gesnė būdama respublika. 
Tuomi, girdi, įžeista vals
tybė. Aišku, kad jau net 
atstovams uždraudžiama 
pasinaudoti žodžio Huosybė, 
kokią yra suteikus Rusijos 
neva “konstitucija” ir be 
ko negalimas jokis parla
mente veikimas.

Aiškiai tatai matoma, kad 
durna kuo toliau, tuo la
biau varžoma ir, turbut, 
norima visai ją nusikratyti. 
Net ištikimieji valdžiai at
stovai nepasiganėdinę to
ki no bergždžia dūmos vei
kimu ir iš to nemano ką 
gero šaliai sulaukti.

Tįk vieni juodašimčiai 
atstovai krikštaują, nes jie 
senai reikalauju, kad dmųa 
visai butų panaikinta, nes

jos veikimas neišeisiąs ca
ro gerovei ir garbei, 
juodašimčiams tik ir 
caro likimas.

Iš visako paaiški, 
Rusijos valdžiai
reikalinga. Ji tik 
daugiau išlaidų, k 
sčiokai turi sumokėti.

Grenlandijoj bulvės 
auga didesnės už 
kiaušinį.

Ilgiausias tunelis šioj At- 
lantiko pusėj pradėta kasti 
AlcDonaide, Kanadoj. Tu
nelį kasa geležinkelio kom
panija “ Canadian-Pacific’*. 
Busiąs 5 mylias ilgas.

Visame civilizuotame pa
saulyj, sulyg valdiškų sta
tistikų, esama L700.000.- 
000 gyventojų!

Francijoje nesenai ėjo 
lenktynėmis jtrijaukiųtąs ę- 
relis su ekspresiniu trauki
niu iš Nicejos į ^lacon, ir 
18 mylių tolumą erelis pra-
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Naujanybes.
Naudingi pramanymai, įvairiausių"visokių 
daiktų pagerinimai, lengvi budai pačiam 
visokių daiktų pasigaminti, visokie žmo
nių sumanymo prajovei ir taių toliaus.

'■.f'Vfe.’1 ■’. ' ’■

KATALIKAS

| ,■ '. !■■'•■ • ■'

San Francisco pavojuj. .
San Francisco, (‘ai., sto

vi gražioj vietoj, bet tam 
miestui grasia pavojus Imti 
palaidotam po smeltimis. 
Miesto apielinkės buvo gan 
gražios, dailios, buvo par
kai, miškeliai. Dabar vis
kas čia pavirto i smeltyną. 
Smeltis yra labai smulkios, 
lakios, nepastovios. Vėjui 
papūtus, debesiai ją pakila.

Dabartės smeltis ėmė a- 
takuoti San Francisco prie
miesčius. Be paliovos smcl- 
tis nešasi, laidoja namus, 
medžius, gatves, stulpus. 
Viskas skęsta smėlio pus
nyse. Telegrafo ir telefono 
stulpai taip užpustyti, kad 
vielas gali vaikai pasiek
ti. Pusė priemiesčiu jau pa
laidota. Kas rytas ant tro
pą randama pusė pėdos 
smėlio. Kaikuriose vietose 
šali-gatviai jau guli po smė
lio sluogsniu 10 pėdą gilu
mo.

Puikios vietos,
sodnai, miškeliai nuskendo 
smėlio pusnyse ir šalis vir
sta į tyryną, panašą Į Sa
hara.

ji nedega ir ne eksplioduo- 
ja. Iš jos galima daryti Į- 
vairius indus. Tokie indai 
lengvus, patogus, švarus ir
nerūdija.

Keistumas garso “S.”
Garsas “S” turi viena 

ypatybę, kokios neturi nei 
jokis kitas žmonių kalbą

yra tuonii ypatingas, kad 
jo tinkamai negali repro- 
duktuoti nei fonografas, nei 
telefonas. Tą gali ištirti 
kiekvienas, kalbant per te
lefoną. Tą garso “S” ypa
tybę patėmijo žymus Au

Minėtas mokslo vyras tą 
aiškina taip. Jis ištyrė, kad 
ištariant garsą “S” pasida
ro daugiau virpėjimą se
kundoj, negu tariant koki

puošnus

kite garsą. Ta riant “s” 
pasidaro 1.000 virpėjimą 
(vibraciją) sekundoj. To
kio virpėjimą skaičiaus 
neturi jokis kitas narsas.

Ar atsilaikys miestas 
nuo smarkią smėlio antpuo
liu ar liks visas miestas pa
laidotas? Turbūt sujus mie
stiečiai ginties ir gal suras 
budus atsigynimo. Bet smė- 

dieiią it 
icriojimo

Nilius teikia egiptijonams 
gausiai žuvies.

iiėtojas. Jis patvinęs, apne-
š;i lankus d ■rlingu šlimii.
ji* atvGlina karštą klima-
tą, j įlomi ai šiliuką di.delė

neištiištinamas
uikti varo

Tnrbnt to miesto gyven
tojams smėlio pustymai la
biau parupo, negu japoną 
užplūdimas.

dug-Gazo dūdos ant jūrės 
no.

Norvegijos miestas 
tianSumd guli prie 
ant trijų didoką salą. Pa
sidarė keblumas, kuomet 
reikėjo miestą apšviesti ga- 
zu, nes salos yra gan toli 
viena nuo kitos. Taip-gi 
vietomis yra labai gilu, 
kaikur yra 85 pėdos giliai. 
Tuomet liko sumanyta pa
statyti vieną gazo dirbtuvę 
ir nuo jos juro tiesti dūdas. 
Ta gazo dirbtuvė buvo pa
statyta ant kranto, nuo ku
rio salos dunkso su namais 
ant ją už 2y2 mylią tolu
moj. Tai-gi ilgos dūdos tu
rėjo būti. Dūdos buvo labai 
rūpestingai padarytos ir jas 
išklojo ant jūrės dugno 
tarp sali! narai.

pasižymi gerumu. Ji yiia 
minkšta, suglebusi ir atsi
duoda dumblu, kaip Lietu
vos kūdrą karosai.

Lgiptijonai žūklauja ne 
tinklais, bet leidžia palai
dines, kai]) lietuviai ant ly
deką. Del rają panaudo
ja žnvaites arba duoną. Iš 
vakaro prileidžia di< 
daugybos palaidiniu, 
rytojaus vis randama 
laidinės apkibusios.

Ant

Daugelis

Skruzdės neduoda ramy- 
mybės.

Pietinėse! valstijose ko- 
kiuo ten budo liko perga
bentos iš Argentinos ypa
tingos veislės skruzdės. Jos 
ėmė jeibes daryti apelsiną 
ir cukriniu lendrių auginto
jams. Reikėjo išrasti būdą 
apsaugoti savo laukus nuo 
tą bjaurybių,
plantatorių štai kaip apsi
gynė. Aplink savo laukus 
iškasė grabes. Išliejo jas 
cementu. Pripildė grabes 
vandeniu ir nuolatai laiko 
jas pilnas. Taip tai ir nepe
reina per grabes skruzdės. 
Žinoma per grabes reikia 
pereiti ir pervažiuoti. Tai 
per jas padaryta pakelia
mieji tiltai. Kaip reikia 
reiti ar pervažiuoti, tai 
leidžiama, o paskui vėl 
keliama.

Naujo išradimo popera.
Išrasta būdas daryti la

bai ypatingos rūšies pope- 
pera, kuri bus labai naudin
ga. Ta popera yra didžiai 
diržinga, lengva ir neper- 
merkama. Neleidžiasi van
denyj. Galima nulieti i la
bai plonus lapus. Galima 
padaryti taip plonus lapus, 
kad sudėjus 1.270 lapu ir 
suspaudžius juos 
krūvą tik vieno 
rūmo.

Popera išrodo 
Neleidžiasi 
alkoholyj, nei karštame 
vandenyj. Išlaiko karščio 
248 laipsnius F. Per ta po
pera nepersisunkia nei van
duo, nei grazai, nei tankiai;!nius manifestą, paaiškinda-

padarysi 
colio sto-

bespalvė.
vandenyj, nei 

nei 
Išlaiko

pe- 
nu-

Austrijos Impera
toriaus mani

festas.
Paskelbus Serbijai karą, 

Austro-Vengrijos senyvas 
imperatorius, Pranas Juo
zas, išleido į savo pavaldi-

mas savo pasielgimą ir val
džios žingsni. Tame mani
feste, kaip paprastai, impe
ratorius apgailestauja, kad 
pabaigoje savo gyvenimo 
privaląs žiūrėti i karo bai
senybes, bet tiesiog buvęs 
priverstas “ištraukti kardą 
iš raakštų”.

Nekuria manifesto skirs
niai sekančiai skamba:

“‘Norėjau pabaigti gyve
nimą ramybėjt ir sutikime 
su kaimynais ir savo tėvy
nę apsaugoti nuo kariniu 
sunkenybių. Apvaizda ta
čiau kitaip surėdė.

“Nemalonaus musu kai
myno intrigos privertė ma
ne stoti apginiman mano 
monarchijos garbės, jos 
rimtumo ir čielybės, todėl 
turėjau griebties kardo po 
tieko metu ramybės.

“Maiio valdžia Serbijos 
akiveizdoj užsilaikė taip, 
kaip stipresnis privalo už
silaikyti akiveizdoj silpnes
nio ty. nedaryti jam nuos
kaudos, bet dar prigelbėti. 
Mano bočiai pagelbėjo Ser
bijai išsiveržti iš po ilgu 
metą vergijos jungo, ir už 
tai mums šiandie atmoka
ma juoduoju nedėkingumu, 
mu.

“Pastaraisiais laikais 
nuo Serbijos tik reikalavo
me, idant ji savo kariuome
nės skaitliu sumažintu taip, 
kiek privalo turėti ramy
bės metu, idant tarp abieju 
valstybių prigytu draugiji
niai santikiai.

“Serbija teeinu nekuomet, 
neišpildė žodžio, nei mums 
duotu pasižadėjimu, kadan
gi visa savo siela neapken
čia manęs ir mano dinasti
jos, gi tos neapykantos 
liepsnos šauna kaskartas 
vis augščiaii ir augščiau. 
Serbija visuomet apreikš
davo norą išplėšti mums 
į (lotą žemės, kuri, yra he- 
padalinama musu monar
chijos nuosavybe.

“Toliau, toji valstybė ve
dė kriminale propagandą, 
turinčią tikslą sunaikinti 
musą egzistencijos pama
tus, siauzdama ir kursty
dama gyventojus, gyvenan
čius pietinėj šalies dalyj. 
idant sukiltu priešais mus. 
Skiepyta jaunimai! baisi 
neapykanta prieš Austro- 
Vengriją ir lavinta užmu
šėjai ir išdavikai.

“Visa eilės žmogžudišką 
užpuolimą, kokius atliko 
serbai, aiškiai liudija kur
link veda tokia propagan
da.

“Puikiai suorganizuotas 
ir pravestas didžiaserbiu 
suokalbis pasiekė tai, kad 
pastaromis dienomis krau
juos sumirkė mano ir mano 
tautos širdis, gi kruvinas 
kelias veda tiesiog iš Serbi
jos, kur daroma suokalbiai 
ir visokie pasalingumai.

“Visokie atsinešimai mu
są valdžios Į Serbiją, idant 
pamestą šalin tuos pasalin- 
gumus ir gyventi! su mu
mis antikinėje ir ramybėje, 
nuėjo vėjais. Serbija atme
tė visus musu pasini i jimus, 
prašymus ir reikalavimus, 
akiveizdoj ko mums daugiau 
nieko neliko, kaip tik grieb
ties ginklu, idant spėkomis 
išreikalauti savas teises ir 
užtikrinti ramybę.

“Toj iškilmingoj valan
doj visai pilnai atjaučiu sa
vo pareigą ir atsakomybę,

kokios ant manęs krinta a- 
kiveizdoj visagalingojo Die
vo.

“Viską giliai apsvars
čiau, kol ėmiausi neatmai- 
noino žingsnio ir dabar vi
sa nuovoka ir ramia sąžine 
žengsiu takeliu, koki mums 
nurodė historija. Pasitikiu 
savo tauta, kuri visose prie- 
šginybią audrose lojaliai 
vienijosi aplink mano sostą 
ir visuomet buvo pasiruo
šus i didžiausius pasišven
timus, kad ginti tėvynės 
garbę, didybę ir galybę.

“Tikiu Aiistro-VengTU 
didvyriškumui ir pasišven
timui ir pasitikiu Apveizda, 
kad suteiks mano armijai 
pergalę”.

Belgija kas metai išgabe
na i užsienius stiklini!} iš- 
d i rbinin vertės $5.700.000.
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Pirmutinis namas pasta
tytas iš plytą Amerikoje 
prigulėjo W. Penu Phila- 
delphijoje. Tos plytos buvo 
pargabentos iš Anglijos 16- 
82 motais. ,

Tel. Canal 285
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th st., Chicago, Ill.

M. A. Norkūnas
> Vienatinis

Lietuvis 
Išdlrbčjas.

Visokiu 
ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 

, liavu, a n a- 
meliotu ir 
Sadengtuce- 

uloid’u,^ar
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus at
liekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

KNINGYNE
Amer. Liet. Vargcn. Sąjungos
1. Skambančios stygos, M. Petraus-

kio ............................................... 50c
2. Graži gamta. M. Petrauskio .. 50e
3. Lopšine daina. J. Naujalio .. 40e
4. Barkarolė, J. Naujalio ............. 50c
5. Kur bakūžė samanota. S. Šim

kaus ........................................... 30c
6. Dvi daini, S. Šimkaus ............. 30e
7. Apleistas. Koschat ..................... 30c
8. šarka. J. Naujalio ..................... 40c
9. Bailnė, versta iš rusu kalbos. . 30c

P. S. Hektografu atspauzdintos že
miau minėtos Įvairios tautiškos dai
nos • —

Birute, Vilija ič Sudiev Lietuva 
po .....................................  20c

.Juodas varnas. Tolima šalis po 15c
Vaikštinėjo meška. Malūnėlis, kur 

namas mus po ................................ 25e
Maršas dainoriu, Clark ............. 50c
Meldžiame kreipties šiuo adresu:

J. HODELL, Knygius
304 Wharton St., Philadelphia,Pa.

“Aušros” Mokykla
Mokina Anglu kalbos

” Lietuvių kalbos
” Rokundų
’ ’ Knygvedyetės
” Stenografijos
” Typewriting
” Pirklybos Teisiu
” Abelnos Historijos
” Suvienytų Valst. Historijos
” Geografijos
’ ’ Algebros
’ ’ Geometrijos.
” Trigonometrijos
’ ’ Braižymo

MOKINIMO VALANDOS: 
nuo 9 išryto iki 5 po pietų. Vakare 
nuo 7:30 iki 9:30.

3149 S. Halsted St. Chicago 
(31-32-33-34-35)

Michigan 
FIRMOS

George W. Swigart, savininkas Swi
gart vietovės, nori pagarsinti, kad 
Anton Kiedis nėra daugiau jo agen
tu. Visų Suvienytų Valstijų lietuviai 
žino apie Swigart žemes Miehigane. 
Daugelis iš jūsų turi tų žemių ma- 
pas. ši mapa parodo miestus Wells
ton ir Peacock, kuriuos Swigart įstei
gė. Jam priguli didesnė dalis Pea
cock’o ir šis miestas urnai bus lie
tuviškas. Wellston yra 12 myliu į 
šiaurę nuo Peacock ir čia yra jo 
Michigan valstijos kvatieros, užlaiko
ma ofisai ir aštuoni automobiliai del 
aprodymo žemių. P-nas Swigart nu
sprendė pardavinėti žemes pats tie
siog lietuviams, kad viskas pigiau 
atsieitų. Jis daugiausia pardavinėja 
žemių Michigan valstijoj ir kas dvi 
savaiti po čielą vagoną atsiveža kos- 
tomierių aprodyti žemes. Pasiteirauk, 
kuomet ekskursijos atsibuna ir kiek 
kainuoja. Už automobilius nereikia 
mokėti. Galima apsirinkti plotą iš 
50.000 akrų. Jo lietuviškos kolionijos 
Mason, Manistee ir Lake apskričiuo- 
se yra didžiausios Suvienytose Vals
tijose. Jis išpardavė šimtus farmų 
lietuviams ir jie čia apsigyveno ir 
gerai verčiasi. Jei neturi mapų ir 
aprašymų, tai tuoj pareikalauk ir da- 
sižinok apie vietas, kur yra nauja 
Lietuva Amerikoje, kur lietuviai yra 
liuosi ir neprigulmingi. Žemės nuo 
$10 iki $25 už akrą arti ežerų ir upių, 
ir gerų miestelių. Lengvi išmokesčiai 
— nuo $50 iki $200 iš karto,, o paskui 
po $10 kas mėnuo. Kuomet, žemė jau 
pusiau išmokėta, tai jis apdraudžia 
jus be jokios mokesties ir jei mir
tum, tai likusi suma esti išmokėta 
kompanijos, o žemė lieka tavo šeimy
nai. Kuomet žemė yra jau išmokėta, 
tai jis paskolins jums pinigų žemės 
Įiataisymui. Pasiklausinėkit apšviee- 
tcsniųjų lietuvių Chicago j apie žemes. 
Jie jums pasakys apie Swigarto ge
rą stovį, jo teisingumą ir gerą pasiel
gimą su lietuviais per visus praeitus 
metus. Daugiau lietuvių iš daugelio 
valstijų ateina šiemet pirkti žemių, 
negu kitados. Jiems smagu pasiliuo- 
suoti iš kasyklų ir dirbtuvių. Mo
kyklos, geri keliai, telefonai ir tt. 
yra Įsteigti ir dabar manome įsteigti 
lietuvių bažnyčią. Lietuviai čia augi
na visokias žoles, javus, daržoves, 
augina galvijus, avis, kiaules. Mus 
klimatas daug panašus į Lietuvos. 
Atvažiuok ir apsigyvenk didžioj lie
tuvių kolionijoj. Muš sekanti ekskursi
ja apleis Chicagos ofisus 11 vai. prieš 
pietus, rugpjūčio (August) IS d. Round 
trip į Wellston $S.3O, kurie bus su
grąžinti, jei pirksi fariną. Tuoj ra
šyk, ar galėsi su mumis važiuoti. Vis
kas bus atsakyta lietuviškai. P-nas 
Swigart turi savo svarbiuosius dide
lius ofisus First National Bank na
muose Chieagoj.

Adresas:

Swigart Land 
Company

1249 FirstNat’l Bank Bid. 
CHICAGO, ILL.

Gerų Kningų
PILĖNŲ JURGUTIS, apysaka- iš 

tikrų atsitikimų Amerikos lietuvių gy
venimo.

Taipgi turiu daugeli maldakningių:
Dangaus Raktas po 35c.. 65c. ir 80c.

Petlioriams ir perkupčiams nulei
džiu didelį nuošimtį.

A. Kryžanauskas.
2736 E. Venango st., Philadelphia, Pa.

.........
Jei nori žinių iš Anglijos, 

užsisakyk sau metams ar pusmečiui 

‘Išeivių Draugą’
Didžiosios Britanijos vieniu- 
lėlį Lietuviu-Kata!, laikrašti

Einantį kas dvi sąvaiti
Kaina Amerikoje metams $1 
Pusmečiui - - čOc.

Adr. REV. JOS. NORBUT
Mossend, Lanarkshire Scotland. 
......

Ar Sktiiei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ja gauti?

“LIETUVA”
Eina |an 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčla Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Ra lyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstod St., CHICAGO, ILL

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Yra tai labai pui

kus paveikslas Šv. Tė-
vo. Ant paveikslo išro
do kaip gyvas. Apati
niai rūbai balti, o vir
šutiniai raudoni -- pa- 

' veikslo-gi dugnas tam
siai žalias. Žodžiu sa
kant, paveikslas labai 
gražus. Miera jo 18X24. 
Kaina....................25c

Užsisakymo Lapelis
“KATALIKO” Administracija

3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man paveikslą 

sekančiu adresu:
Mano Vardas, pavarde ................................... ■ ■'.........................
Gatve................................................................
Miestas......................................................................................................................
Valstija................................................................... . ................................................

Iškirpkite šitf lapelį ir prislųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Kiekvienas gamtos mokslų mylėtojas būtinai prilova 
turėti šią nesenai išleista kningelę

L. VAILIONIS.

Materijos Keitimosi 
Organizmuose.

(PASKAITA)
Sis didžiai svarbus veikalas yra iš po plunksnos vyro giliai studijavusio 

gamtos mokslus žymiausiuose Europos universitetuose. To veikalo autorius 
yra didžiausias lietuvių gamtininkas. Medegos keitimąsi organizmuose čia 
yra labai aiškiai išguldyta ir parašyta labai gražioj lietuvių kalboj, fiis 
veikalas yra vienas svarbiausių veikalų iš gamtos mokslų lietuvių kal
boj. Čia išaiškinta, kaip medžiai ir gyvūnai maitinasi ir kaip mate
rija ir maistas keičiasi, patekęs j organizmus. Nepaprastai jjplomiai čia 
viskas išdėta. Gilus gamtos klausimai čia gvildenama nuodugniai. ™ 

šitokį veikalą nepakanka perskaityti vieną kartų. Reikia jį turėti 
namie studijoti, skaityti su didžiu atsidėjimu. Tik po tokio išstudijavimo 
tebus suprantami visi čia išdėti dalykai. Todėl tą veikalą kiekvienas pri
valo pirktis. Kaina 30c.

Pinigus siunčiant adresuok:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249 So. Morgan St., CHICAGO, ILL,

c-sr TĖMYKITE
šiais metais — Jubilėjus Lietuviš

kos Spaudos, tai užsirašyk pas mane
“KATALIKĄ” Kaina metams $2.00, 

o gausi šias dovanas.
Paveikslą Jubilėjaus Lietuviškos 

Spaudos, Kalbamokslį Esperanto ir 
maldaknygę Aukso altorėlis 75c.

Tik prisiųsk prenumerata už visus 
metus, o gousi laikraštį ir minėtas 
dovanas.

W. J. PETKON,
73 Porter Ave., Montello, 

Mass.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 1658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir t. t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

HunioraS^Saiyri
Lietuviams laisvo laiko praleidimui ir saldiems juokams.

SURINKO

JUOKU MYLĖTOJO.
Puslapių 151.

Ne visuomet žmogui tinka trati susiraukusiam, kaip kad netinka be 
paliovos “pardavinėti” dantis. Tečiau linksmas upas žmogui BUtei- 
kia sveikatų ir prailgina amžių. Linksmas upas galima žmogui turžtl 
esant linksmoje draugijoje, linksmuose susirinkimuose ir susižjimue- 
se. Bet darbininkas žmogus no visuomet turi progų tokius susirinki
mus lankyti ir laisvomis nuo darbo valandomis tankiausiai višnu 
sau liūdi. Gi nuolatinis liūdnumas tankiai sutrumpina amžių.

Tokiems žmonėms mes mielai patariama nusipirkti kningų varta

kurių beskaitydami atras tiek daug užimančių juokų, kad su ta kala- 
ga nekuomet nenorės skirties. Toje kningoje surinkti juokingiausi 
aprašymai, aforizmai ir visokie anekdotai apie moteris. Talppat ir 
garsingųjų pasaulio vyrų juokingi pasielgimai. Daug prirašyta kurna- 
ro ir iš vaikų gyvenimo.

Kninga turi daugiau pusantro įimto puslapių. Spauda alibi ir vi
siems suprantamai parašyta. Ir visai pigi, nes tik 60 centų. Ta pati 
audeklo apdaruose 75c.

Kas tų kningų HUMORAS IB SATYRA nusipirks, tikrai nesigai
lės išleistų pinigų. Rašykite tuojaus. Užsisakant kningų ii siončiaat 
pinigus padėkite visuomet tokį adresų:

J. M. Tananevičia, 
CHICAGO3249 So. Morgan St,
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| MOTERIŲ SKYRIUS, f

KAI PVYRIŠKIS AP
KARIAUJA MOTERĮ

Ne vienas vyriškis ret
karčiais pats savęs arba ki
tų klausia, kuo tikrai at
kariau jama moteris, geriau 
pasakius, jos širdis?

Tai labai užimantis tema
tąs ir podraug svarbus kaip 
mums, taip ir vyriškiams. 
Turiu pasakyti, kad mes 
mažai laiko pašvenčiamo 
tam klausimui ir todėl ma
žai apie jį suprantame. Vy
riškiai lygiai apie tai ne
pagalvoja tolei, kolei “iki 
ausų” neįsimyli moterių ir 
tik tuomet ima rimčiau a- 
pie tai galvoti ir visomis 
pusėmis mėty ties, kad rasti 
į tą klausimą atsakymą. 
Tečiau atsakymas rasti nė
ra lengva ir moteries prie- 

. tankumas negalima įgyti.
Taip nepasisekus, vyriškiai 
ima laužyti rankas ir šau
kia: “Moteris tečiau visgi 
neturi logikos”.

Bet ne visos moteris už
sitarnauja nelogikos var
dą. Jų didžiuma panašiuose 
atsitikimuose kaip sykis tu
ri logiką, nežiūrint to, kad 
kas apie jas ir prastą turė
tu sąprotavimą.

Abelnai manoma, kad 
mergaitės ima sau persista- 
tinėti vyriškio idealą tuo 
metu, kuomet pirmusyk į- 
sivelka į ilgus sijonus; arba 
paprakai jos sau tuos ide
alus išdirba beskaitant apy
sakas ir romanus, kur pa
sakojama apie vyriškiu kar- 
žygystes.

Tečiau toksai manymas 
yra ne visai teisingas. Vy
riškio idealas pas moterį y- k ra išsidirbęs iš pat pradžios 

F žmonių giminės atsiradimo 
ir kiekviena moteris tą i- 
dealą savo širdyj nuolat ne
šioja, kaipo po motinų 
brangiausius paveldėjimus.

Daile, kuklumas ir aky
lumas bude naudoties žmo
gaus ranka, nėra tai daik
tai, kuriuos galima butų at
siekti locname gyvenime, 
bet tai paveldėjaine nuo tu, 
kurie pirm musų gyveno, 
mokėsi ir užkariaudavo 
mokslą; tai amžių darbas — 
gi musų fundamentaliai 
principai ir idealai stojosi 
musų daly vuniu tokiuo pat 
būdu. Nesivysto jie bėgy j 

^--vieho individualio gyveni
nio — jie gyvavo per am
žius, amžiais jie išsidirbo ir 
tobulinosi.

Į)/ Jei grįšime atgal į primi- I tivį žmonių gyvenimą, rasi
me, kad atskirų giminių 
vadai ir viršininkai buvo 
žmonės, atsižymėjusieji — 
jėgomis. Užkariaudavo, ką 
norėdavo, ir laikydavo, ką 
paimdavo tiktai fiziškomis 
jėgomis. Ėiziškoš jėgos pas 

• juos reiškė valdyti, gi val- 
dyihds reiškė jėgas. Jei pri- 
ūiitivis vyriškis užsigeidė 
moteries, tai ją sau apturė
davo išimtinai tik savo jė- k gomis. Jis galėjo pasirink- I ti kokią norėjo inoterį, bet 

į^dą pas save laikyti galėjo 
Ilk taip ilgai, kol jam pil- 

^Lirnavo jėgos, kol jis i-
■ -įy Bl apginti ir nuo kon- 

Įty apsaugoti tą nuo- 
■ ■

Išpradžių troškimas išim
tinai “įgyti” parinktą mo
terį, laikui bėgant persikei
tė tą moterį “ginti”. Vėles
niais amžiais vyriškis sten
gėsi įgyti moterį ne tik to
dėl, kad ją pavadinti saviš
ke, bet dėlto, idant jai su
teikus apsaugą ir gyvenime 
globą — ir tokiuo budu iš
sidirbo antrasis laipsnis: 
moteris nustojo bijoties vy
riškio, kaipo savo pono ir 
valdovo, bet ėmė jį gerbti, 
kaipo savo apginė ją ir glo
bėją. Toks dalykų stovis 
moterį užganėdino ir ji jau 
tuomet ėmė sau tverti vy
riškio idealą, kurio nuosa
vybe panorėjo pasivadinti.

Laikui bėgant kova tarp 
tvirto ir silpno paliko ne 
tiktai raumenų klausimu. 
Silpnas fiziškai vyriškis 
tuomet stengėsi paleisti 
darban savo proto gabumus 
ir, ačiū savo sumanumui, 
retkarčiais tuo budu užka
riaudavo moterį, patrauk
davo ją savo pusėn; buvo 
kadangi jau nuo moterių ir 
tokių, kurioms proto jėga 
labiau patikdavo už fizišką 
jėgą. Kiti vyriškiai užka
riaudavo moteris būdami 
pilnai apdovanoti proto ir 
fiziškomis jėgomis, kurias 
bendrai tam tikslui panau
dodavo.

Rodėsi, kad toksai vyriš
kių tipas turėjo būti savyje 
tobulas, kad tobulesnio ne
reikėjo būti — bet kur tau! 
Vyriškis, laikui bėgant, sa
vyj įgavo moralę jėgą ir 
pradžiugino tuo moterį, gi 
tasai, kuris taigi turėjo to
kią moralę persvarą, įsteng
davo moterį atimti nuo fi
ziškai tvirtesnio. Tuo taigi 
laiku ėmė paaiškėti, kad 
moteris savo kūnu priguli 
vienam, siela gi — antram 
vyriškiui. Ir šiandie dar 
kalbama, kad vienas turi 
moterį, gi kitas jos širdį. 
Kad taip buvo ir yra, apie 
tai liudija apysakos, roma
nai, kuriuose aprašoma ne
kuriu žmonių tikrasis gy
venimas, atsitikimai, santi- 
kiai ir tt.

Bet šiandie laikai 
atsimainę, papročiai to
li persikeitę, bet nuo
latinis įstatymas neper- 
keistas. Tasai vyriškis, ku
ris yra išmintingesnis, ge
resnis ir tvirtesnis — užka
riauja moterį. Išmintis, mo
ralybė ir jėga, tai trįs daik
tai, kokių moteris lukeriau- 
ja pas vyriškį. Tai ginklas, 
kuriuomi vyriškis užkariau
ją moterį ir pasilaiko ją 
sau, tai fundamentalės iš
lygos, kurios tarnauja tik
slo atsiekimui. Vyriškis ga
li į save patraukti moterį 
šimtais ir tūkstančiais į- 
vairiomi s ‘ ‘ įvairybėmis ’ ’,
gali įgyti jos prielankumą 
mandagumu, meilumu, gali 
ją pralinksminti dovano
mis, bet fundamentalis, 
principialis būtinumas, be 
atžvilgio į tai, ar moteris 
tai supranta, ar ne, visuo
met skaitosi: išmintis, mo
ralybė ir jėga. Be tų sąlygų 
vyriškio negali tikėties, kad 
užkariaus moterį ir įgįs sau 
jos meilę. " 
sau įsidėti

a.

1
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5/PER PENKIAS DESZIMTIS
METU MĖGIAMOJI TABOKA į 

rūkytojų iš daugelio senųjų kraštų—tai pastebėtinas 
Gail & Ax NAVY tabokos rekordas. Šita nunokus, sal
di, kvepianti ilgais pluoštais supjaustyta taboka yra 
lengviausia suvyniojimui į cigaretą—Ir NAVY vynioto- 
jai pasakys jums, kad tai yra geriausi cigaretai. Jie ru
ko šitos iš NAVY vyniotus, šviežius cigaretus visą die
na ir apskritus metus ir sveiki džiaugiasi.

AX' «* ' ■

HAW
> Long Cut Tobacco^

Geriausia Taboka Geriausiame Takelyjc”

® Husą Bernaičiams ir Mergaitėms. ® I,

RUGIAPIUTĖ.

— Viktaruk, tu neik 
bar pas rugius, — tarė 
garieuė savo 10 įlietų 
nui

(In

yriškiai tai turi 
■^on. Agota.

I JĮ Mes vartojame nunokusią, švelnią, 
j lO^^koką sutaisymui NAVY—ir išlai- • Of ikome ilgėlesnį laiką, kad išgavus £

1 |O J malonų švelnumą ir kvapsnį iš 
Burley lapo. Puikios NAVY sko
nies negalima rasti kitose tabokose.

Lengvai gali išmokti suvynioti 
šituos ilgus pluokštus į tvirtus ap- 
iskritus cigaretus—nei truputis ta- 
įbokos nenubirės ir nesusieikvos 
’ Matysi, kad NAVY yra visam 
;kam tinkama taboka—galima iš 
jos pasidaryti cigaretą, galima už- 
sitaisyti pypke ir galima žėbauti 
ilvlrdlf popierėliu kuih'gutė, su kiekvienoi v ynai. 5c. pakeiio.

JTHE AMERICAN TOBACCO COMPANY' 
w < **

ANGLIKĖS DIDVYRIŠ
KUMAS*

išLaikraščiai . praneša 
Vera Cruz apie didvyrišką 
pasielgimą ten viešinčios 
anglikės, Miss Lonergan, 
kurios tėvas yra pramoni
ninkas Meksiko sostinės a- 
pylihkėse. Mergina Loner
gan nukeliavus Meksikai! 
aplankyti savo artimas 
drauges, kad tuo tarpu Ve
ra Cruze kilo susirėmimas 
Su v. Valstijų jurininkų su 
meksikonais. Į namus, ku
riuose mergina Lonergan 
gyveno, pribuvo su jurinin
kais poručninkas nuo karo 
laivo “Essex” ir paliepė 
jai su draugėm tuoj aus eiti 
Anglijos konsuliatan. Po
ručninkas apsiėmė ją paly
dėti.

jurininkų lydimos mote
ris išėjo į miestą, kad staiga 
ant kertės Calle dela Pas
taro pasigirdo arti keli iš 
šautuvą paleisti šūviai. 
Tenpat netoli buvo ir kon- 
suliatas. Moterįs nublanko 
ir sustojo, bet vienas ame- 
rikoniuis jurininkas, ne
koks Haggerty, kuris neto
li stovėjo ant sargybos, su
teikė joms drąsos, tarda
mas: “Eikit toliau, merge
lės, čia nėra pavojaus!” 
Vos spėjo jis tai pasakyti, 
sudūzgė kulipka ir pataikė 
kareiviui tiesiog krūtinėn.

Staiga į tai. atsiliepė . a- 
merikonų šautuvai ir nęuž-

* • », t • * j - ■ : ‘ *

ilgo gatvė * buvo ^apvalyta. 
Anglijos oficierius su mer
ginomis nusinešim) toliau, 
bet Miss Lonergan susilai
kė, sugrįžę atgal, priklaupė 
prie sužeistojo jurininko ir,

nepaisydama į dūzgiančias 
aplinkui,iulipkas, laikė pa
kėlus jam galvą taip ilgai, 
kol neatėjo Raudonojo Kry
žiaus nariai.

KOOPERATINĖS DRAU
GIJOS ANGLIJOJ.

aukso spalvos ta-

nvnram III ■■

X •

G.W.GAILOXJ
• ■—^r-. r ;

BALTI MORE,MD. ;

dendų apturėję $69.398.300.
Abelį la vertė prekių, iš

dirbamų kooperacijų fa
brikuose, išnešant! $69.852.-

su pusryčiais ir 
pilnas ąsuotėlis Vik 
rodėsi visai lengvi. Bet kuo 
tolyn vaikinukas ėto, tuo 
darėsi sunkesni. Galų-gale 
pusryčiai su vandeniu pa
sidarė tokia suūkia našia, 
kad vargais negalais Vik- . 
tarukas atvilko iki rugių. 
Viktarukas keliaiu Anas 
taip iškaito, kad prakaitas * 
nuo jo virvele riedėjo.

Kirtėjai buvo užimti sa
vo darbu ir nė vienas ne
matė Viktaruko ateinant. 
Kad ne Marytė, jis butų ga
lėjęs nepastebėtas net pas 
pačius darbininkus prieiti. 
Bet ta, pamačiusi, sušuko:

— Ana ir ViktarukasaB 
vandens atneša! Galėsite iM 
troškulį nuvaryti.

— Padėk Dieve! — tarė 1 
prisiartinęs Viktarukas.

— Ačiū.
— Ištroškę eikite gerti: 

va, vandens atnešiau. O jei
gu kas išalkote, tai meldžiu 
eiti užkąsti, nes ir priešpie
čiai yra — juokavo Vikta
rukas.

— Kas čia tau norės val
gyti, taip visi ištroškome, 
— tarė tėvas, artindiunasis 
prie ąsuočio.

randelis 
tarukui

du žings- 
seklyčios 

Virtuvėje

Šiandie turbūt jau neras
tum tokio kampelio civili
zuotam pasaulyj, kur ne
būtu žinomos kooperatinės 
(vartotoju) draugijos. Ir 
juo daugiau kurioj šalyj to
kių draugijų randasi, tuo 
labiau tokia šalis ir kultū
ringesne vadinama. Vadi
nasi, šalies kultūringumas 
matuojamas kooperatinių 
draugijų kiekybe*.

Anglija todėl šiandie lai
koma kultūringiausia šali
mi, nes tenai kooperatinių 
draugijų yra daugiau kai]) 
kitur kur ir jų pasekmin
gas veikimas stebėtinai in- 
domus. Nesenai Irlandijos 
sostinėj Dubline atsibuvo 
kooperatinių draugiją or
ganizacijos kongresas, ku
riame dalyvavo 700 delega
tą. Ir štai kokios indomios 
skaitlinės iš 1913 m. atskai
tą paaiškėjo:

1913 m. Anglijoje narių 
skaitlius 1.508 kooperatinė
se draugijose pasididino 

asmenimis ir šiais 
prie tą kooperacijų 

3.011.390 narių, 
kapitalas 1913

metais’ padidė j o. $13.165.900, 
taip kad dabar vise, tų koo
peraciją organizacija val
do $200.107.430 kapitalą. 
Abelna apyvarta 1913 me
tais pasiekus $632.698.860. 
Už tuos metus nariai divi-

Tu kooperacijų krautu
vėse, sandeliuose ir fabri-1 
kilosi* dirba aplink 129.000 
žmonių, kurie gauna dides
nes algas, negu privatinėse 
įstaigose, ir be to jie 
koo pe ra t i n i i1 dra 11 gi j u 
riais.

yra
na-

Ru-
ap-

Sodžiaus darbininkai 
sijoje už dienos darbą 
turinti nuo 27 ligi 45 centų.

1 langiau 100.006 žmonių 
tankiai esti be jokio užsiė
mimo* Japonijos sostinėje 
Tokio.

An
tai*-

Policiantai Londone, 
gi ijoj, iš pradžių savo 
nybos apturi $6.50 algos sa
vaitėje.

Skaitlius elgetų Anglijoj 
ir Valijoj sumažėjo 178.000 
pask utiniais septyneriais 
metais.

194.498 
laikais 
priguli 
Nariu

Pereitais metais visose 
Japonijos dalyse atjausta 
didesnių ir mažesnių dau
giau kaip 1.400 žemės 
bėjimų.

dre-

Laikraštis “London 
mes” rašo, kad visoj 
džiosios Britanijos valsty
bėj 1913 metais nuo gaįsrų 
nuostolių butą tik $18.500.- 
000. Gi tuo pačiu laiku vi
sose Su v. Šiaurinės Ameri
kos Valstijose —* $225.000.- 
000 nuostolių.

Ti-
Di-

sil
kinis rengėsi su kirtė

jais į rugių lauką. — Pas
kui vienas nueisi ir nuneši 
darbininkams vandens at
sigerti ir prieš piečiu.

— Tegu Marytė lieka, o 
aš eisiu.

— Marytė nepajėgs vis
ko nunešti, — kiek rūstes
nių, negu pirma, balsu tarė 
motina ir apsisukusi nuėjo 
i virtuvę.

Nesinorėjo Viktarukui 
likti namieje. Dabar nuo 
ryto dar buvo vėsu, nekepi
no dar tai]) saulė. Paskui 
indienos, saulutė pakils 
augščiau ir paskleis savo 
gausiai šildančius spindu
lius, kurie inkiri kiekvie
nam lauko darbininkui, ir 
koks tada bus malonumas 
nubėgti pas rugių kirtėjus, 
tenai pažaisti, pagėliauti ? 
Bet ką darysi? Motinos vi
suomet reikia klausyti! 
Nors ir nežinojo, bet atsi
minęs šią taisyklę, Viktaru- 
kas daugiau nesipriešino, 
tiktai nuėjo į seklyčią, kur 
nekantriai laukė, kolei mo
tina prirengs priešpiečius 
ir kolei ateis laikas nešti 
juos piovėjams.

Porą valandą palaukęs, 
Viktarukas išgirdo moti
nos balsą:

— Viktaruk, eik jau neš
ti priešpiečius!

Viktarukas tik 
niu padai’ė nuo 
stalo iki durą,
jis vienu akymirksniu pri
šoko prie rišuluko, kur bu
vo motinos sudėstyti prieš
piečiai; rišuluką nutvėręs, 
jis griebėsi už ąsuotėlio su 
vandeniu ir jau buvo be
darąs duris, bet motina va
landžiukei sulaikė, kad pri
dengus ąsuotėlį su vande
niu. Kada ąsuotėlis buvo 
jau aprištas, Viktarukas 
spruko per duris kai]) ku
lipka. Nepraėjo nė minu- 
tos po prieangio durą pokš- 
terėjinio, o jau Viktarukds 
mažais, bet skubiais žings
niais žingsniavo gatve. Sau
le buvo pakilusį jau gana 
augštai. Giedra. Tik kur-ne- 
kur išsiskirstę šliužinėja, 
nuo saulės šalindamiesi, tar
tum bijodami, kad jinai ją 
nesutirpdytą ,nedideli bals- 
ganai geltoni debesukai. 
Vėjelis nė ncdustelėja. Tur
būt, ir jis gėdinasi augšty- 
bių karalienės, kuri lyg no
rėdama pasirodyt pasigirti) 
rugiu pjovėjams, iškilo vi-) 
same gražume ir ėmė sėti-' 
barstyti auksinius spindu-i 
liūs, nuo kurią oras taip) 
inkaito, kad ir pavėsyj lai
vo tvanku. Paukščiukų iiė 
balselio, nebent kur žvirblis 
išsigandęs ■ čirkšteria. Ir 
plunksnuotiems daininin
kams kaitroje nemalonu 
čiulbėti. Tik pilnas oras vi
sokių vabalą, kurie beskra- 
jodami dūzgia, birzgia į- 
vairiausiais balsais. Var
gas gyvuliui, kuriam tokioj 
kaitroj prisieina apleisti 
tvartas: kraugeriai vabz
džiai neduoda nė valandė-

— Ištikrąjų ir užsima
niau gerti — kalbėjo vy
riausioji Viktaruko sesuo, 
dėdama rugiu glėbį ant že
mės.

Atsigėrus tėvui, gėrė se
suo, paskui brolis, samdi
ninkai, vienas kitą arzlnda- 
mi.

Kada dar kiti gėrė, senis 
Žagaris padarė iš pėdų 
pavėsį ir prabilo:

— Na, vyrai, merginos, 
akšiate, pasidrutįsime. Ro
že, (vyresnėsės Viktaruko 
sesers vardas), nešk šian, 
ką turi.

Ilgai nereikėjo raginti. 
Tuoj, merginos susėdo vie
noje pusėje didelio dubens, 
vaikinai sušlijo kitoje pu
sėje ir ėmė visi srėbti šaltą 
rūgintą pieną.

Kolei visi valgė, Viktaru
kas su Maryte vaikštinėjo 
po rugieną ir tarp savęs 
šnekučiavosi:

— Eiva, Viktaruk, aš
parodysiu laukinių bičių 
lizdą, kurį pirma tėtis užė
jo.

— Kur jis?
— Čia, netoli.

— Nueisiva ir žingsniu.
— Šia — tarė Marytė, 

kada prisiartino, rodydama 
pirštu į geltonu sattianų 
krūvelę, apie kurią lakstė 
dvi trįs bitės.

Viktarukas, priėjęs prie 
lizdo, norėjo pradengti ir 
pažiūrėti, bet Marytė, bijo
dama, kad ir jai nekliūtų 
nuo intužusią bičią, suba
rė :

— Kam dabar jas arzį- 
si. Duok joms ramybę...

Viktarukas paklausė 
sesers, ir bičių lizdelio ne
ardė.

— Dabar pas bites ras
čiau medaus. — tarė Vik
tarukas: — Nebloga butą 
iščiulpus vieną kitą korį.

— Nenorėtai tu ir me
daus, kai suleistų kelios bi 
tės tau savo geluonis.
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AMERIKOS ŽINIOS.
Europinis karas ir Ameri

ka.
New York. Didžiųjų Eu

ropos valstybių susirėmi
mas jau atsiliepė ant viso 
pašaukio. Tą pajuto be
veik kiekviena bent kiek 
civilizuota šalis ant žemės. 
Pirmiausia tai žinoma liko 
siiparaližuota pirklyba. 
Milžiniški garlaiviai su 
daugybe visokių prekių ap
sistojo uostuose ir neplau- 
kinėja po plačius vandeny
nus. Sustojo plaukinėję di
džiuliai pasažieriniai gar
laiviai.

Dabartės ypatingame pa
dėjime yra Suvienytos Val
stijos. Be abejones ir šios 
šalies liko pakratytas fi
nansinis stovis. Ir Suvieny
tų Valstijų pirklyba ir kai- 
kurios pramonės šakos iš 
dalies jau atjautė, o toliau 
dar labiau atjaus. Bet iš 
iš kitos pusės Suvienytos 
Valstijos didžiai phsiiiau- 
dos iš susirėmimo Europos 
milžinų.

Pirmiausia Suvienytos 
Valstijos būdamos iieutrąu- 
les ir neįveltos nei jbkih ka
rai!, galės vesti didžią pir- 
klybą. Dabartės del šios ša
lies pirklybos atsidaro nau
jos durįs.

Suvienytų Valstijų pre
kiniai garlaiviai galės nei 
kieno nekliudomi keliauti 
ir plaukti į viso pasaulio 
uostus, kur tik nėra karo 
arba blokados. Europai la
bai, reikės maisto produktų. 
Kai)> sykis Suvienytose 
Valstijose butą šiemet di- 
deliausio užderėjimo. Kvie
čių Suvienytose Valstijose, 
pagal vėliausių apskaitlia- 
vimą, prikulta 930.000.000 
bušelių; tas verta $896.000.- 
000. Komai nepaprastai už
derėjo. To javo bus 2.868.- 
000.000 bušelių verta $1.- 
806.000.000. Kiti javai taip
gi gerai užderėjo. Gausybės 
javų bus gabenta Europon.

Ginklų ir šovinių išdir
bėjai taip-gi sujudo. Pasi
tiki didelių užsakymu iš 
Balkanų mažųjų valstybių. 
Tos valstybės nėra dar i- 
veltos karau, bet vėliau ga
li būti įtrauktos.

Visa bėda, kad Suvieny
tos Valstijos neturi daug 
didelių garlaivių del vedi
mo plačios užjurinės pir
klybos. Dabar kaikurie ra
gina amerikonus imtis sta
tymo naujų garlaivių.

Toliau amerikonams yra 
didžiai gera proga išplė- 
tuoti savo pirklybą Pieti
nėj Amerikoj, Chinijoj ir 
Afrikoj. Nuo senai minėtų 
šalių rinkas tykojo ir sten
gėsi amerikonai kokiuo 
nors budu užkariauti del 
savęs. Bet neįstengė 
laikyti prieš vokiečių 
monininkus. Kaip ten 
rikonai nesistengdavo
kti savo prekius, jiems ne
kaip nepasisekdavo tai pa
daryti. Dabartės, kuomet 
Vokietija įvelta baisiausiu 
karau, jos perklyba visai 
suparaližuota. Ir ameriko
nai puls užkariauti senai 
pageidaujamas rinkas. O 
kai kartą užkariaus, tai pa
sitiki, kad jų rankose liks 
visados.

Žinoma iš pradžios dar
IMtogUg&į^l^okai st»ę-

hacija, stovėjimas ant vie
tos. Bet išrodo, kad čia pra
monė ir vaizba atras nau
jas ir plačias duris.

Sustojo imigracija.
New York. Didis Euro

poj karas uždare ateiviams 
duris. Visų didžiųjų kom
panijų didžiuliai garlaiviai 
nustojo plaukinėti Ameri
kon ir gabenti minias dar
bininkų.

Dabartės galės prasidėti 
net ir atgal keliavimas. Au
stro-Vengrija paskelbė, kad 
jos pavaldiniai grįžtų tėvy
nės gintų. Paskelbta apie 
tai Missouri, Kansas, Ar
kansas ir Oklahomos 
tijose.

vais

Nori suliesėti.
Granite City, Ill. Kelia

tas nutukusiu vyrą, kurie 
visi kartu sveria 5.121 sva
rų, sutvėrė tam tikrą dr-ją 
tikslu sumažinti ant savęs 
nutukimą. Tą vyrą yra 20. 
Iškilmingai pasižadėjo per 
keturias savaites bent po 
10 svaru nusikratyti. Pasi
žadėjo negerti alaus, mėsos 
valgyti tik kartą dienoj, du 
kartu savaitėje bėgti teki
ni tris mylias. Taip-gi kiek
vienas pasižadėjo užsiimti 
kūno mankštinimu.

Palaidojo gyvą.
Calumet, Mich. Vienoj 

kasykloj 5.000 pėdą giliai 
užgriuvo vieną darbininką. 
Gyvasties gelbėtojai smar
kiai dirba, bet nėra vilties 
rasti gyvą.

Mišku gaisrai.
Missoula, Mont. Apielin- 

kėse buvo užsidegę valdiški 
miškai. Sušaukta 200 žmo
nių gesinti ugnį. Miškai 
dega keliose vietose. Pasis
tengimai daroma, kad gais
rai nesusijungtų.

atsi- 
pra- 

ame- 
bru-

Serbai ir Austrai susipešė.
Los Angeles, Cal. Čia gy

venantieji austrai ir serbai, 
išgirdę apie karą savo tė
vynėj ėmė tarp savęs sker- 
sakioti. Paskui ištiko šau
dymais!. Bet nei vienas ne
buvo sužeistas. Policija į- 
simaišė ir viską sustabdė. 
Keliatas austrų suareštuo
ta.

Lietuviai prigelbėjo ser
bams išvyti austrus.

Joliet, Ill. Slaviai laikė 
vienoj salėj susirinkimą. 
Dauguma tarp jų buvo ser
bai. Buvę ten ir lietuviu. 
Serbas laikė prakalbą ir iš
kalbingai išrodinėjo Austri
jos valdžios neteisybes ir 
kaip ji engia slavins. Susi
rinkusieji labai plojo ran
komis. Tas labai įerzino ten 
buvusius austrus. Šie 
švilpti. Tuomet slaviai 
prieš austrus ir ėmė 
laukan. Prisidėjo prie
vių ir lietuviai. Austrų at
sirado arti 100. Iš abiejų 
pusių pasipylė akmenaičiai, 
plytgaliai. Pasigirdo ir šū
viai. Austrai buvo išvyti.

ėmė 
kilo 
vyti 
sla-

KAS GIRDĖT MEKSI
KE?

siąs visą valdžią revoliucio
nistą rankosna be jokių pa
sargų, tai Meksike ramybė 
bus tuojaus įvesta ir ten 
nebusią daugiau jokių sui
ručių, kadangi revoliucionis- 
tai panaudosią visas pas- 
stangas, kad įvedus • teisin
gą valdžią ir išsiskirsčiusius 
gyventojus sutraukus vie
nybėm

Carranza apsiimąs su
teikti amnistiją, bet iš jos 
norįs išskirti plėšikus ir 
žmogžudžius, kurie ėmė da
lyvautą suokalbyj prieš pre
zidentą Madero. Tie niek
dariai Imtinai turį būti nu
bausti.

Pušiai ik i 11 is, kraugeris 
pietinės revoliucionistą ar
mijos vadas, Emiliaiio Za
pata, sutinkąs pertraukti 
karines operacijas sostiiiės 
apylinkėse ir norįs sutik
imai veikti sulyg Carranzo 
pienų. Jis atsisakęs užpul
ti sostinę ir palauksiąs kol 
aną užimsiant! Carranzo 
kareiviai.

Suv. Valstijų karo sekre
torius Garrison įsakęs Ve
ra Cruz komendantui, ge
nerolui Funston, iš to mies
to prašalinti Fredą Boaltą, 
anglų laikraščių korespon
dentą, už melagingas jo ko
respondencijas apie Suv. 
Valstijų kariuomenės stovį 
ir elgimosi Vera Cruze.

Iš to visko paaiški, kad 
rasi Meksike ir įvyks se
nai pageidaujamoji tvarka.

Tomis dienomis Meksiko 
revoliucionistą vadas, gene
rolas Carranza, pranešęs 
Suv. Valstijų valdžiai, kad 
kuomet laikinas Meksiko 
ptezidgptflfi- -Carbajal pave-

PASIKESINIMAS ANT 
EGIPTO KEDIVO.

Andai Konstantinopoly j 
Egipto kedivui išėjus iš di
džio veziro busto, nežinia 
koks žmogus prišoko ir pa
leido i kedivą tris šūvius, 
sužeizdamas jam veidą ir 
petį. Kedivo seserėnas. Dje- 
lal Ferid, kuris su juo ėjo, 
pašautas kojon.

Žmogžudį tuojaus
vietos nušovė kedivni drau
gaujantis vienas oficierią. 
Nušautasis vadinusis Mah
mud Muzzafer.

ant

IR GI PASIRINKO 
LIZDĄ.

Tikrai esu sužinojęs, kad 
socialistu laikraštėlis 
“Pirmyn” norima perkelti 
į Worcester, Mass. Vietos 
social istėliai renka Šerus, 
gamina vietą ir jau esą su
rinkę tuo tikslu aplink 
$400. Tik dar klausimas, ar 
tas pasiseks jiems atsiekti ? 
Man rodos, “Pirmyn” čia 
atkraustytas greičiau savo 
pantaplius pakratys, kai 
kad padarė neprigulminga 
parapija, kurią musų socia
listai ištvermingai rėmė ir, 
galima sakyt, vieni ją pa
laikė. Ir štai kodėl taip ga
li atsitikti. Viena, Worces- 
teryj randas labai mažai 
musų “draugų”, gi antra 
— p-nas M. Paltanavičia 
jau tuoj išleis savaitraštį 
vardu ' “Amerikos Lietu
vis”, kurio pakraipa bus 
grynai . tautinė ir bus ne
brangus užsisakyti. Naujo 
laikraščio redaktorė bus p- 
lė P. M. Aviečiutė, baigus 
augštesnius mokslus Švei
carijoje.

Todėl butų geriau, kad 
“Pirmyn” verčiau butų 
perkeltas kur ant Marso, 
nes ten, rasi, rastą sau rui- 
mingesnę vietą savo gai
džių /Svajonėms.

iimunas;

Parsiduoda Namai!
Labai Pigiai

PARSIDUODA puiki farma, 80 akru, arti geležinkelio (tik l'/2 my
lios), tarpe dvieju miestų — Wandelia ir Newberg, Michigano 
valstijos, Cass couuty. Ten yra 65 akrai puikios žemės, apie 30 
akrų ariamos, o kita — labai puiki giria— ąžuolynas. Medžiai 
labai dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima 
gauti iki $5000. Viduryj tos fanuos puikus, 15 akrų didumo, eže
ras. Geriausia vieta del auginimo paukščių prie gilaus ir tyro 
vandenio. Žemė labai derlinga prie patogiai augštų vietų. Žemė 
yra molis su žvyru. Geriausia farma del auginimo rugių ir kvie
čių. Apačioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, drba 
kokio metalo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be gi
rios už $2500 už cash arba ant lengvų išmokesčių, Intęresųojan- 
tiesi tokia vieta kreipkitės laišku ar asmeniškai į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių yardas su arkliais, vežimais, žeme ii 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas j trumpą laiką, nes 
savininkas turi du bizniu ir vieną iš jų turi parduoti. Reikia par
duoti arba anglių yardas arba duonos kepykla, nes neparanku 
tuodu bizniu valdyti. Duonos kepykla randasi Chicagoj, o mi
nėtas yardas randasi Roselaride. Galima pigiai vieną iš tų biznių 
pirkti. Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti j TANA
NEVICZ SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.

PARSIDUODA pigiai barzdų skutykla arti šv. Jurgio bažny I 
čios. Sena vieta, išdirbta per 15 metų. Ši vieta parsiduoda ant 
labai lengvų išlygų, ty. ant lengvo išmokėjimo. Su mažais pinigais 
galima prasidėti bizni. Atsišaukite į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK, 3249 So. Morgan st., Chicago, Ill.
EXTRA parsiduoda pigiai 2 lubom puikus namas. Namas randasi 
ant kampo, 3200 S. Ashland avė. Taipgi parsiduoda saliuno fik- 
čieriai su namu. Šis namas yra geriausioje tvarkoje ir intaisytas 
sulyg dabartinio reikalavimo del dviejų šeimynų. Pragyvenimas 
viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kaina 
$7250.00. Kreipkitės į TANANEVICZ SAVINGS BANK, 3249 So. 
Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA PIGIAI 6 rūmų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už jį-moka į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes j trumpą laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka 
daugi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kįla. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia paimti 
spulką mokėti be; jokių kitų kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą. 
3131 Wentworth avė, arba j J. M. Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rendos moka $25.00 į meneSąį, prekė $2300.00

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per menesį $18.00 prekė 
$1800.00.

PARSIDUODA ant W. 23rd Pl. del dviejų šeimynų mūrinis 
namas arti Oakley Ave. Priežastis pardavimo — savininkas išva
žiuoja j Lietuvą. Prekė $3,000.00.

EXTRA parsiduoda pigiai biznes Lotas ant Wallace St. ir 
33 gt.; prekė $750.00.

Atsišaukite į J. M. TANANEVIČIAUS BANKĄ laišku arba 
ypatiškai.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI trįs (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 GATVĖS, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami 
kampai tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra ant 69 gatvės ir Artesian Ave. Ant Loto 
puikus staldas; prekė $2500.00.

Antras šiurvakarinis kampas ir medinis namas ant užpakalio 
Loto: prekė $3200.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
ir 125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

PIGIAI parsiduoda 3 Lubomis mūrinis ant Parnell Ave. namo 
frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage išužpaka- 
lio loto. Ranas neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

Pigiai parsiduoda namas su dviem lotias ir saliunas su laisne 
ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznis išdirb
tas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai apgy
venta lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo li
kusiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. Gera 
proga lietuviui arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki
te ypatiškai ar laiškais į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK.

EXTRA parsiduoda pigiai del 3-jų šeimynų medinis namas 
ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai viduje 
randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi būti 
greitu laiku parduotas.

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietoje 
streetai išpilti ir apmokėti; prekė $750.00.

PARSIDUODA ant Halsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas abgyventas Lietuvių. Rendos ne
ša per mėnesį $215.00 prekė $22000.00. *

PARSIDUODA pigiai ant 31 gatvės lotos 50 pėdų pločio 125 
ilgio tai yra kampas tinkamas bile kokiam bizniui tarpe dviejų 
streetų, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00.
.... PARSIDUODA pigiai ant Parnell Ave. 2 šeimynom Medinis 
namas Renda neša in Mėnesį $18.00; prekė $14.50.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba
rius medinis namas Rendos neša $18.00 per mėnesį prekė $1800.00.

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas 
Rendas neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lenvaus išmokėjimą.

PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven- 
toj su laisnais ir lisas duodamas ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 metų prie Saliunu pasirendavo visas namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į J. M. Tananevičiaus Banka.

PARSIDUODA 3-jų lubų naujas mūrinis namas tik vieni me
tai statytas taipgi pars’duoda ir Saliunas su namu. Biznis eina 
gerai. Biznieriaus rendos neša $11Q į mėnesį prekė karti su saliu
tu ir namu $150_0jį.00. , t K _ į. - /

na
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EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 
$85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padare pats paskolą ant pasės sumos arba daugiaus be 
komišina ant 5y2 procento Kreipkitiės j J. M. Tananevičiaus fean- 
ka Laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA 2 lubu mūrinis namas ant Ashland Avė. ir 
greta tuščias lotas taipgi parduodu ir karčiame sykiu su namu vi
są staką arba visus gėrimus pigiai Registeris ir Electrikos pia
nai daug vištų ir viskas kas tik randasi prie tos properties Ren- 
dos neša per mėnesį $125.00 prekė $15000.00.

Parsiduoda: Mūrinis namas 8 kambarių (ruimų.) Kaina — 
$2500.00. Ant Union Avė.

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis, bizniui namas, rendos neša 
$66.00 mėnesiui. Kaina — $6500.00. Ant Wallace St.

Parsiduoda: 2 namu, medinis ir mūrinis po 2 pagyvenimu. 
Puikioj tvarkoj, rendos neša $35.00 mėnesiui. Ant Wallace St. Kai
na — $3500.00.

Parsiduoda biznio namas, 3 augščių, mūrinis. Įtaisytas pa
gal, naujos gadynės. Su elektros ir dujų (gaso) šviesa ir maudy
klėmis. Rendos moka į mėnesį $146. Kaina........ .............. $21006

Parsiduoda: Medinis namas. 10 kambarių Union Avė. ir Kai- 
................................................................................................ $2000.
Parsiduoda pigiai: puiki farma Mizurio 40 akerių. Kai- 
........................................................  $600.
Parsiduoda: 3 nauji mūriniai namai, 2 augščių, su augštais

rūsiais (basmentais). Rendos neša po $24.00. per mėnesį. Kaina
— $3000.00. Ant Racine Ave.

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis namas po 6 kambarius. Viduje 
įtaisytos maudyklės ir gasai. Iš užpakalio medinis namas. Rendos 
neša $40.00 mėnesiui. Ant S. Parnell Av. Kaina — $4800.00.

Parsiduoda: lotas antAuburn Avė. netoli 35 gatvės. Kaina
- $1100.

PARSIDUODA 2 lubomis mūrinis namas; 2 fialai 1; 5 kamba
riai, 1 ; 6 kanib, gasai, toiletai ir maudyklės vidui. Žodžiu sakant, 
šios gadynės reikalavimams pritaikintas. Namas negalima subu- 
davoti be $6000.00, o jo prekė $5.000.00 Minėtas namas randasi 
ant Union Avė.

PARSIDUODA Tinkamas Bizniui mūrinis namas šalę J. M. 
Tananevičio Bankos minėtas namas tinkantis bile kokiam bizniui, 
nes ant Morgan gatvės randasi geriausia vieta del biznio: yra gau
siai apgyventa lietuvių ir lenkų. Prekė $12000.00 Atsišaukite į 
J. M. TANANEVICZIAUS BANKA 3249-53 S. MORGAN ŠT.

Parsiduoda: 3 augščių mūrinis namas, gera vieta dėl saliuno. 
Pryšakis (front) 50 pėdų. Rendos neša $129 mėn. Ant — Emerald 
Ave. Kaina — $14000.00.

Parsiduoda: medinis namas 5 kambarių Įnešti reikia $300.00, 
likusie lengvam išsimokėjimui. Ant Parnell Ave. Kaina — $1600.00

Parsiduoda: 2 mūriniu namu greita viens kito, Vienas iš jų 
biznio namas. Rendos neša $76.00 mėn. Ant 32 PI. Kaina — $7300.- 
00.

Parsiduoda: puikus namas Ant Parnell W. Pullman. Kaina — 
$2500.00.

Parsiduoda: 2 augščių namas ir bučerne visai pigiai, turi bū
ti parduotos greitu laiku. Savininkas serga ir negali toliau bizniu 
užsiimti. Tas viskas randasi miestelyj Cicero (Grand WorH) *1 
Kaina — $4500.00.

PARSIDUODA pigiai ant Lowe Ave. ant 4 šeimynų po 4 j 
kambarius-pusė muro; pusė medžio namų Rendos neša per mėne
sį $40.00. prekė $3500.00.

PARSIDUODA pigiai ant 52 ir Halsted mūrinis naujas na
mas 4 storai Rendos neša $100.00 per mėnesį prekė $11000.00.

PARSIDUODA ant Morgan St. 2 lubom mūrinis namas tinka
mas bizniui. Prekė tik $4000.00 geroj vietoj prie 33 gat. arti J. M. 
TANANEVICZ BANKOS.

PARSIDUODA ant Union Avė. Lotai po $700.00 ir po $750.00.
Parsiduoda karčema: Su namu ir laisniais, geroje vietoje. 

Savininkas laikė biznį per 10 metų. Biznis gerai išdirbtas. Lie
tuvių apgyventoj kolionijoj. Parduodama dėlei nesveikatos. Kai
na — $9,500.00. Atsišaukit į J. M. Tananevičiaus Banką.

Parsiduoda: medinis 1 augščio (Cottage) namas 3204 S. Ash
land Avė., ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio. Kaina — 2500.00.

Parsiduoda: lotai ant 33 gatvės arti Ashland Avė. Kaina — 
$575.

Parsiduoda: 2 augščių mūrinis biznio namas 3200 S. Ashland 
Avė. Dėl 2 šeimynų, krautuvė ir lotas 30 pėdų pločio ir 154 ilgio 
Kaina — $8000.00.

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas ir krautuvė, yra du 
butu (pagyvenimu). Labai geroj tvarkoj. Lotas 30 pėdų pločio 
ir 154 ilgio. Kaina — $5000.00.

Parsiduoda: Lotas River Side. Kertė Pine ir West Ave; 50 
pėdų pločio ir 132 V2 ilgio. Puiki vieta del biznio, bei rezidenci
jai. Kaina — $1200.00.

Parsiduoda: duonos kepykla su namais, arkliais, vežimais ir 
kitokiais įrankiais. Parsiduoda pigiai, Savininkui prasidėjus ki
tą biznį.

Parsiduoda pigiai farma: Raylander, Wis. 40 akerių. Be hu- 
dinkų. Kaina — $600.00.

Parsiduoda pigiai: 2 augščių medinis namas 19 kambarių. 
Rendos neša $40.00 mėnesiui. Kaina — $3000.00. Ant Emerald 
Avenue.

Parsiduoda namas: 2 augščių. Pusiau mūrinis, pusiau medi
nis. Del 5 šeimynų. Geroj tvarkoj. Ant Emerald Ave. Rendos 
neša. $42.00 mėnesiui Kaina — $3600.00.

Parsiduoda: naujas mūrinis namas. Ant Union Avė. Įtaisy
tas sulyg šios gadynės reikalavimų: maudyklės, elektra ir puikus 
pavietis (gftradžas) del Automobiliaus. 2-ms šeimynoms po 6 
kambarius. Laundry ir baismonte. Kaina — $7000.00.

Parsiduoda: 2 augščių medinis namas. Ant Union Avė. Gi
roj tvarkoj 7 pėdų. Bassemontas. 4 butai, 4-rioms šeimynoms. 
Rendos neša: $32.00 mėnesiui. Kaina — $2500.00.

Parsiduoda: medinis 1 augščio namas (Cottage) Ant Emerald 
Ave. 2 butai po 6 kambariams. Rendos neša: $18.00 į mėnesį. Kai
na. — $1600.00.

Parsiduoda: ant Union Avė., 3 augščių mūrinis namas, 3 butai 
po 6 kambarius, gasai, maudyklės, geriausiai įtaisyti. Laundry 
del plovimo drapanų. Kaina — $7500.00.

Parsiduoda: ant Lowe Ave., 3 augščių, mūrinis namas, 6 bu
tai po 4 kambarius gasai ir tailetas. Tas namas negalima pastaty- J 
ti be $12000.00. Jo kaina — $7200.00. Turi but parduotas į truing 
pą laiką, nes savininkas turi farmą ir išvažiuoja ant jos gyventų^®

Atsišaukit |

Tananevicz Savings Bajfl
3?«3St, CHICAGMB
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DARBININKŲ SKYRIUS.
Ar bus didesnė bedarbė 

karui ištikus Europoj.

Del didžio karo Europoj 
vienoj pramonijos ša- 

>.! Amerike turės apsisto- 
ja bent susimažinti iš

vystė. Tai-gi ir bedarbių 
skaičiui! gali pakliūti nema
na darbininkų iš tokių ap
sistojusių sričių. Bet iš ki
tos pusės reikia žinoti, kad 
lig karui Europa vedė ap
sčią pirklybą ir daug vie
tų konkuravo su Amerikos 
pramoninkais. Dabar Euro
pos pirklybai užduota mir
tinas smūgis ir tas atveria 
platų kelią Amerikos pir
klybai. Tai-gi ne vienoj pra
monijos šakoj žymiai pasi- 
didys veikimas. Tad netikė
tina, kad apskritai imant, 
sumažėti] darbai Amerike. 
Atpenč galės pasigerinti.

Toliau reikia atminti, 
kad imigracijai dabar atė
jo galas. Iš Europos nepri- 
buva, gal ir negreitai teims 
pribūti imigrantų. Tai-gi 
dabartės nesididys šioje ša
lyje darbininkų skaičius, 
kaip kad ligšiol. Nebus to
kios kompeticijos, kaip kad 
ligšiol. Ir reikia, todėl, vil
ties, kad bedarbių eilės ims 
retėti.

Priegtam reikia atminti, 
kad dabar Amerike yra ar
ti 1.000.000 vyrų, kurie y- 
ra atėję iš Europos šion ša
lin ir kurie turėtų stoti 
kariuomenėn, jei jie butų 

Jxji tebgyveną. .Tūkstančiai 
yra vokiečių, franeuzų. an
gių, kurie pasirengę grįžti 
atgal Europon ir stoti ka
riuomenėn ir apgynimai! sa

vo tėvynės. Daug tūkstan
čių ir plauks į tėvynę.

Pagal 1910 meti! cenzą 
Amerike yra 1.278.000 vo
kiečių, 773.000 ateivių iš 
Rusijos, 713.000 italų, 59.- 
500 franeuzų, 765.000 atei
vi ii iš Austro-Vengrijos, 10.- 
000 iš Bulgarijos, 4.500 iš 
Černogorijos, 28.000 iš Ru- 
minijos. 3.331 iš Serbijos. 
Po tų meti! nuolatai dar vis 
didinosi minėtos skaitlinės. 
Galima spėti, kad gerokas 
būrelis leisis atgal per van
denyną.

Tad parėtos darbininkų 
armija Amerike, sumažės 
bedarbė, o gal net ir pri
trukti čia darbininkų.

Dabar kilius prieš atei- 
vystę amerikonai gali mes
ti gurbai! arba perimi.

Kiek beraščių yra Suvie
nytose Valstijose.

Tauta, kurioj yra daug 
beraščių, ty. nemokančių 
nei skaityti, nei rašyti, ne
gali eiti pažangos keliu. Ne
mokėjimas skaityti rašyti 
yra didelė pažangai klintis.

Pažvelgę į tautas, pa
matysime. kad juo kultū
ringesnė tauta, juo mažiau 
joj yra beraščių.

Visuotinas Suvienytų 
Valstiją! cenzas 1910 m. pa
rodo, kad šioj šalyj nemo
kančių skaityti rašyti yra 
5.516.165 asmenįs. Tau 
skaičiui! neina asmenįsĮ 
jaunesni, kaip 10 metų. Tas 
skaičius sudaro 7.7% visų 
gyventojų.

Žinoma, tarp Amerikos 
beraščių daugumo yra atei

viai. Ateiviai sudaro didi 
beraščių skaičių. O tarp tų 
ateivių, kurie pripildo be
raščių eiles, ne paskutinę 
vietą užima lietuvių tauta. 
Daugiau, kaip pusė lietuvių 
yra beraščiai. Tai-gi dides
nė mušti tautiečių dalis tu
no,ja tamsybėje, prietaruo
se.

Suvienytų Valstijų vai-, 
džia rūpinasi, kaip čia su
mažinus beraščių skaičių. 
Keliata kiliu buvo įnešta 
kongresai!, kad reikia sut
verti kokią nors komisiją, 
kuri ištirtų tą dalyką ir su
rastų budus, kaip sumažinti 
skaičių nemokančių skaity
ti rašyti.

Kiekviena kultu'ringa ša
lis rūpinasi sumažinti bera
ščių skaičių. Ypač tame da
lyke pasižymėjo Franeija. 
Keliatas metų atgal ten bu
vo 45% beraščių; dabar be
liko tik 5G . Vienais metais 
čielas milijonas suaugusių 
vyrų ir moterių užsirašė 
tam tikrose mokyklose ir 
išmoko skaityti rašyti.

Amerikos lietuviams ne
trūksta progų pasimokinti, 
čia apščiai visokių vakari
nių mokyklų. Veiklesnieji 
suranda vietą, turi laiko ir 
progos pasimokinti, čia te
reikia vieno tik mažmožio 
— noro.

Iš Darbo Lauko
Straikuoja.

San Jose, Gal. Sustraika- 
vo darbininkai dirbtuvės, 
kur garinama konservuoti 
vai. Sustraikavo tik 100 
darbininkų. Darbdaviai; kad 
pagąsdinti straikininkus ir 
apskritai, kad pabaugini 
darbininkus, pavarė iš dar
bo dar 500 darbininkų.

Straikininkai gaudavę 
nuo 12^20. iki 17įJ>c. va
landoj. Jie reikalauja 20c. 
valandoj. Dirba po 80 ar 
net 90 valandų savaitėje.

Gali pritrukti darbininkų.
Pittsburg, Pa. Dirbtuvių 

ir kasyklų savininkai susi
rūpinę ar nepritruks dar
bininkų Amerika del ištiku
sio europinio karo. Šitame 
mieste vra arti gOO serbu 
ir arti 500.000 išeivių iš Au
strijos. Penkta jų dalis yra 
buvusieji kareiviai ir turė
tų stoti kariuomenėn, jei 
but namie.

Valdžios visų šalių, ku
rios Įveltos dabar karau, 
pareikalaus, kad atsitarna
vusieji kareiviai grįžtų ir 
stotų k ari u om en ė n.

Juk jei daugelis išvažiuo
tų ir tuo tarpų naujų a- 
teivių nėra jokios vilties 
sulaukti, tai gali ištikti, 
kad pritruks Amerike dar
bininkų. Taigi ėia išnyks 
bedarbe.

Ims tik unionistus.
Walsenbury, Colo. Gar

den kasyklos savininkai pa
sirašė, kad samdysią tik n- 
nionistns. Yra ir danginu 
mažesnių kompanijų, ku
rios sutiko taip-pat samdy
ti tik nnionistns. Didžiosios 
kompanijos, kurios kovoja 
ir nenori unijų pripažinti, 
pasiliks n žpa k a 1 y j.

Pakėlė mokestį.
Middletown, N. Y. Onta

rio and Western geležinke
lių kompanija pakėlė maši
nistams algas ir 
darbo 
landoj 
ligšiol.

pagerino 
sąlygas. Mokės va
de. daugiau, negu

Organizuoja uniją.
Elizabeth, N. J. Vietos 

vežimų dirbėjai rengiasi su
tverti uniją. Visi tam pri
taria. Ūmu laiku imsis par
terį.

NAUJI JAUNUOMENĖS 
KELIAI.

Apie tai, kokiais keliais 
šią laikų jaunimas ima ei
ti, randame Chieagos lai
kraštyj “Tribune”, edito- 
rialiame straipsnyj, nedčli- 
niame numeryj liepos 19 d.

Štai ką sako autorius:
“Europos ir kitų kraštų 

jaunuomenės idealai per 
pastaruosius penkiolika ar 
dvidešimt metų glūdojo 
gamtos moksluose ir racio
nalizme. Darwin, Spencer, 
John Suart Mill buvo stul
pais del vienos jaunuome
nės dalies per vieną., gent- 
kartę. Saint Simon, Karl 
Marx ir Henry George bu
vo pranašai del kitos. An
trosios dalies devyniolikto
jo šimtmečio jauni vyrai 
stovėjo už liberalizmą. Jų į- 
dealai buvo socializuoti i- 
dealai. Kasių ir tautų ri
bos giliau glūdojo, 
žmoniškumo siekai.

Dabartės Europoj 
anuos aplamius, abelnus 
žmonijos idealus, kilo reak
cija. Europoj dabar pilnai 
įsisiūbavo idealai siauro 
nacionalizmo. Šita reakcija 
apėmė labai žymią gyvento
jų dalį. Nors socializmas su 
savo šauksmais apie inter
nacionalizmą dar tebsilaiko 
tarp darbininkų, bet nacio
nalizmas apėmė vidurines 
klesas. Ir tas tautinis judė
jimas su savo smulkmeno
mis tai]) pasklido, kad vie
nas autorius pasakė, jog 
Europa organizuojasi į dvi 

HPffll

dideli pusi — socializmą ir 
nacionalizmą.

Užmušėjas ir kėsinęsis 
užmušti Austrijos Įpėdini 
Praną Ferdinandą ir jo 
žmoną, yra tai aiškus žen
klas kįlančio nacionalizmo 
Europoj. Jie parodo aiš
kų skirtumą tarp jaunuo
menės idealu praeities ir 
dabarties. Panašumas da
bartinio užmušimo su už
mušimais pereitos gentkar- 
tės yra tik tas, kad tai a- 
biejuosc atsitikimuose buvo 
jaunuomenės, pilno entu
ziazmo darbas. Užmušėjas 
Priūži]) yra jaunikaitis 18 
metų. Kėsinęsis užmušti 
Gabrinovics turi 21 metus. 
Bet tuo tarpu kaip praeitos 
gentkartės nihilistai ir na- 
narchistai užmušėjo kara
lius, kai]) jie sakė, kad prą- 
platinti, padidinti laisvę, o 
užmušėjas Austrijos įpėdi
nio geidžia, taių sakant, į- 
gyti karalių tik jau karalių 
iš savo tautos. Anarchistai 
praeities žudė karališkas 
gimines, kad sulaužyti so
cialius ir ekonominius bar- 
jierus. Tautinis užmušėjas 
šių dienų nori sustiprinti 
tautinius har,jiems.

Sentimentalis naciona
lizmas, kuris buvo įkvėpi
mu užmušime Austrijos į- 
pėdinio, užviešpataus bent 
nekuriam laikui. Tautiniais 
idealais bus vadovaujamasi 
jaunuomenės bent šios

Valstijose, mes susidursime 
su klausimais to sentimen- 
talio ųacionalizmo. Nes di
delė dauguma ateiviu at
kanka šion šalin iš šalių 
kur tas nacionalizmas ypač
isivvraves. SuailKUakolliza- į Maliavojume Automol ilins, karietas ir vežimus.

, . I ; senų padarome kaip naujus.
V1DH1S toklŲ fttojVHl Darbą gvarantuojame.

lengvas darbas”. Taut. 5315 So. Ashland Ave., CHICAGO.

442 garlaiviu 1.417.710

Hamburg American Linl
Didžiausia garlaivių kompanija avie" 

te, užlaikant 74 įvairius patarnavi
mus.

950 pėdę ilgas gi. Vaterland 58.000 
tonų.

919 pėdę ilgas gi. Imperator 52.000 
toną.

Tiesioginiai plaukinėjimai tarp
New York ir Hamburg
Philadelphia ir
Boston ir
Baltimore ir
Halifax ir ’»•..........

Pigiausios kainos iš ir J senąjį svie
tą.

Ypatinga domu kreipiama 1 lietuvių
Puikus išrengimai tarpdėvyj ir tre- 

čiojoj klesoj, Kajutes su 2, 4 ir 6 lo
vomis, valgomaisiais kambariais, mau
dynėmis, skalbyklomis ir t. t.

Del smulkmenų rašyk '

Hamburg American Line
New York, Philadelphia, Boston 
Baltimore, Pittsburg, Chicago, 
Louis, Minneapolis, New Orleans, 

San Francisco.
Arba pas vi'tinlus Agentus.

st

Telephone Tardė 6870

K. J. FILLIPOVICIUS

©
Parduoda ui labai le
mas kainas (prekes) 
namus, lotus ir fer
mas. kuriu turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
niiiiis geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
propertę dirba visokias 
reikalingas popleras ir 
parūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose Chieagol 
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukkčiaus. Taip
gi turi ant pardavimo biznių ir biznierių 
namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja 
žmonių gyvastis pašalpa ligos ir nelaimia 

atsitikimuose. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančių antrašu:

838 W. 33rd St., Chicago, Ill. Telefonas 
Drover 2250. arba Tananevlcz Savings 
Benk. 

«****** **** ************M 
2118* * * * * * M*

*.
**
* 
M 
*t

Tel. Canal

Dr. A. L JUŠKA 
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-<>s gtv.

**************************

Tek Yards 785

A. T. Bielski Broliai

Kas yra svarbiausia žinoti kiekvienam žmogui?
Kiekvienam žmogui svarbiausia yra žinoti ir susipažinti su šios šalies teisėmis! 
Todėl, mes rekomenduojame savo skaitytojams įsigyti sekančią kningą:

eisiu Vadovas ir Patarėjas

SKAITYTOJŲ DOMAI!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų “Kataliko" skaitytoją 

paėmus atvirlaiškį, arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, arba iškirpus šią blapkelę, iš
pildyti, kaip nurodyta, ir mums atsiųsti. Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir 
stengtis užrašyti teisingai. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltoji rodyk
lei).
Senas adresas:
Vardas pavardė ....................................................................................... ............................................... . ...........

Iš anglų kalbos verte V. J. Juristas.
Miestas

Šioj kningoj telpa sekanti skyriai
1) . Kontraktai. Paaiškinimai apie kontrak

tus. Kontraktų darymo būdas. Laišku ar
ba telegrafu -daromi kontraktai. Apie 
priemones, kokias suteikia teisės, idant 
priversti ką laikyties teisotai padarytos 
sutarties. Kontraktų panaikinimas ir per
mainymas.........................................................

2) . BENDROVĖS................................................
_‘3),- PATENTAI. Suvienytųjų Valstijų pa

tento legale reikšmė ir vertė. Svarbiausie
ji įstatymų apie patentus dėsniai.......
COPYRIGHT (Spaudos Teisės)...............
TRADE MARKS (Apsaugos Markės). ... 
BANKRUTIJIMAI. Savanoris bankruti- 

jimas. Priverstinas bankrutijimas. Bank
roto turtų užžiurėtojas. Susitaikymas del 
atsilyginimo su kreditoriais. Paliuosavi- 

mas (Discharge)............................................
AGENTŪROS .......................................................
VEKSELIŲ teisės. Paskolos teisės. ...............
SAVININKAS ir nuomininkas..........................
MOTERYSTĖS teisės............................................
DARBININKŲ įstatymdavystė. Boikoto, Juo

dojo surašo ir prievartos teisės. Aštuonių 
valandų darbo dienos teisės.................

4).

6)

IMIGRACIJOS teisės. Kam uždrausta įvažiuo
ti. Prieš anarchistus. Tardymo komisija. 
Informacijų skyrius. Suvienytųjų Valstijų 
pilietystės teises. Kas gali pasilikti Suvie
nytųjų Valstijų piliečiu. Kas negali pasi
likti naturalizuotu Suvienytųjų Valstijų 
piliečiu. Kada pirmosios popieros nėra rei
kalaujamos. Kada Suvienytose Palstijose 
nereikia išbūti penkis metus. Kaip įgyti pi- 
lietystę. Pirmųjų popierų išsičmimas. An
trųjų popierij išsiėmimo teisės. Apie nau
jas teises, išsiimant antrąsias popieras pas 
teisėją. Kas reikia žinoti, norint palikti 
Suvienytųjų Valstijų piliečiu. Apie valsti
jas. Miestą vyriausybė. Pavieto valdinin
kai. Prisiega, priimant pilietystę. Pasta
bos. Klausiniai anglų kalboje. Teismo 
klerko užduodami klausimai, į kuriuos rei
kia atsakyti po prisiega. Naujos teisės. .. 90

ĮPĖDINYSTES teisės........................................
KAS galima atsivežti į Ameriką. Pasportai.. 
KRIMINALIŲ tetisių pamatai. Mirties baus

mė..........................................................
KAS reikia daryti, palikus sužeistu darbe ar

ba tramvajui sužeidus. Kaip galima vel
tui gauti žemę. . . .................................

SUVIENYTŲJŲ Valstijų Konstitucija.............
132
13fi

Užsisakymo Lapelis
“KATALIKO” Administracija

3249 South Morgan Street, Chicago, III.
Čia prisiunčiu 11.00 Money Orderį ir meldžiu išsiųsti man kningą: 

TEISIŲ VADOVAS IR PATARĖJAS, sekančiu adresu:

ano vardas, pavarde
Live.........................

išitą lapelį ir prisiimkite mums su savo užsakomu
L Į > ■

K , . ■ L .. . A :

Valstija .................
Naujas adresas:
Vardas pavardė ..
No................. gatvė Miestas
Valstija ........................................................................

Tik taip užrašytą adresą prisiimtus, galite tikėt ies, 
raščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

Su pagarba

jog neatsitiks jokią nesusipratimų Įnik- 

“KATALIKO'” ADMINISTRACIJA.

Chicagiečių sąkeleivis
arba

Naujas Chieagos Gatvių Surašąs
Su Chieagos miesto planu‘Kataliko’ Kning

3249 So. Morgan St

KAS neiškeliauja iš savo buveines, tas tik nepripažino reikalingumą šios kningeles.
Bet kuris nors ne dažnai važinėja po Chicagą tas tikriausiai sakys, jog tai drau

gas geriausias. Jis žino išanksto, išplanoja sau namieje, kokiomis gatvėmis jam 
reikia važiuoti, kad suradus reikalingą vietą, ir kad nesugaišinus daug bereikalingai 
laiko, jis išsirenka arčiausią, parankiausią kelią.

Nauda šios kningeles neabejotina, o kaina tik 25c
Visiems lietuviams, kurie dabar vasaros laiku važiuoja į pikninkus, kaip tik reika
linga turėti ši kningele. Kreipkitės:

Kataliko Kningynan, chicago,3249 South Morgan Street
ILLINOIS

■ .
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ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TĖS.

ŠV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

3245 S. Morgan St., 
Juoz, Mickeliunas, Vice-prez.

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Bastin.

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

1710 So. Wood St.
Mart. Kadzievskis, Kas.

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

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Av.

K. Stanišauckas. vice-pirm. 
4525 S. Paulina St.

Fr. Rauba, prot. rašt. 
6064 Lafayette Ave., 

J. Kahtauckas, Fin. rašt. 
4304 S. Wood St.

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

P. P. Baltutis, užveižėtojas organo 
*3261 So. Halsted St.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviče
273 Stanton St.

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt.
462 E. South St.

Ant. šeškeviče, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

Petras Acviče, 2-sai Fin. Rašt.
60 Sheridan St.

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

yra 
yra

13- 
na-

ši Dr-ją (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka 
po priežiūra valstijos Illinois ir 
vedama pagal tiesų valstijos.

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

Su godone,
Ben. Butkus. Prezidntas 

840 IV. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

3151-53 Lime St.

Pajieškau savo švogerio Ądolfo Ma
čiulio ir Jurgio Burausko. Abu pir
miau gyveno Londone, o dabar Ame
rikoje. Jeigu kas žino arba jie pa
tįs prašau atsišaukti šiuo adresu:

Antanas
23 Alma str.,

Hoxton,
(31-32-33)

Daniseviče,
New North Road, 
N. London.

S. L. R.

Kaz.
184

DMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO.

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažia Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, iFn. Rašt.,

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rašt. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.

K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.
Vaškevičius, pirm.
New York Ave., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
. 245 Devoe St. 
Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
' LAURINO.

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, Pirm.

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St. r
J. Polekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas, 
2447-49 W. 45th PI.

ŠV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm.
184 New York Ave.

V Newark, N. J-
M. Skeberdis, Vice-pirm. 

186 13th Ave. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So.
Newark, N.

J. Kinsis, Fin. 
152 Adams 
Newark, N.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Ave. 

Newark, N. J.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna siiče- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6j4 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

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

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

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidntas, 

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

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards

M. J. Tananeviczc, Kasierius. 
670 W. 18th St.

FARMOS! FARMOS!
•15000 akrų žemės Arkansas valsti

joje del pardavimo arba mainymo ant 
namų ir miesto properčių. Taipgi tu
rim ir išdirbtų fannų, su namais ir 
gražiais sodais, arti prie geležinkelių 
ir didelių miestų. Žemė yra juodžemis 
su moliu; klimatas malonus; vanduo 
sveikas. Parduodam pigiai ir ant len- 

žiniugvų išmokėjimų. Del visokių 
ateik patsai arba rašyk:

ARKANSAS LAND, 
John D. Simanowski, 

2J9 Railway Exchange Bldg..
Chicago, III.

TANKUS PLAUKINEJ1MAI.
Puikus 3 klasos ir tarpdėnio Urea 

girnai dideliuose ir greituose gulai 
vliioee. ‘

North German Lloyd’o
1’ 1 G I OS *K AI NOS.

Del išplaukimo dienų, tikletų ir ki 
tų smulkmenų kreipkis arba rašyk pat 
OELRICHS anda CO., General agents 
5 Broadway, New York, uba pas vie 
tinius teiaotua agentui.

su

2716

8th

5SS3SSK5S3ESSB5SE5253S

Memorial Bells a Specialty. 
MoShaae Ball roan0»'4[ CassBaMaorat

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis, 

26 Washington st.

ELIZABETHPORT, N. J. 
D. Boezkus 

211 First St.

NEWARK. N. J, 
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičius 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St. .

VYRAMS kasdien; MOTERIMS kas 
sereda nuo 8 ryto iki 6 v. vak.

908-10 W. 14th St., Chicago.lll
2 blokai nuo Halsted St.

A. J. Plochocki
87 Grand St.

CLEVELAND, OHIO. 
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.

Pajieškau savo brolienės, Marijos 
Mitkevičicnės, kurios paveikslą čia’ 
talpinu. Ji išvažiavo iš Clevelando lie
pos 2 d. ir negrįžo. Jos vyras labai 
sielvartauja ir bus labai dėkingas 
tam, kuris praneš kur ji randasi. Kas 
ją patėmytų, meldžiu duoti žinią ad
resu :

Jos. Samuolis,
1905 Broad wav Cleveland, Ohio.v *

1905

Krc. ir Zubek
FIRMOS KLIASOS SALIUNAS

• IK BOWLING ALLEY 
Winai, Likieriai ir Cigarai.

Canalport Ave., CHICAGO,
Phone Canal 1591.

ILL.

Nauja Lietuviška Aptiekę.
Gaunama visokios gyduoles ir žo 

les, heišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatišk'Ji arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vėdusieme 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAV1ČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, Hl
... ..._________ AM ' ' ----

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, ’

28 Murdock St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
J. B. Miskevicz

2135 Sarah St. S. S.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 

LEE PARK, WILKESBARRE, PA.
Adomas čikanauskas, Pirm. 

78. Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb. 

78-Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Rašt.

R. F. D. No. 1 Box 172
Alex čerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave. 
Frank Zatautis. Kas.

R. F. D. No. 1 Box 171.

st.
J. 
sekr. 
st.
J.

NARIŲ DOMAI.
Dr-stė šv. Stanislovo V. ir K. lai

kys savo mėnesini susirinkimą nedė- 
lioj, rugpjūčio 9 d.. 1 vai. po pietų, 
šv.'Kryžiaus parapijos Svetainėje, ant 
46 ir Wood gat. Taigi kiekvienas na
rys privalo pribūti 
sirinkimo, nes yra 
lų apsvarstymui.

Pajieškau savo brolio Ignaco Dijo
ko, kuris apie 20 metų kaip Ameri
koj. Paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Gimbučių kaimo. Kas sužinos 
kur jis gyvena arba jis pats praneš
kite šiuo adresu:

Elena Dijokaitė,
19 Vinstel Ave., East St. Louis Ill 

(31-32)

ant viršminčto su- 
daug dr-stčs reika-

Su pagarba
Fr. Rauba. Raštininkas.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE. PA.
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Rašt. 

;■ 238 Slocum Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO

Bcn. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
St. Stonevičc, Vice-Prez.

858 — 33rd St.^ 
Nikodemo Overlingas, Rašt. Prot., 

3245 S. Morgan St. 
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin. 

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

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

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Ginčas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St., 

Kazim. Deltuva, Fin. Sekr. Im
96 Logan St.,

Jonas. Liaukus, Fin. Sckr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kas, 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ 
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS’ 

DR-JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.

173 N. Frecmont Ave.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt., 

173 N. Freemont Ave.
P. K. Zakarovičo, Turtų rašt.

316 Wisconsin st.
A. Aleliunas, Išdin.
308 N. Chicago St.

Išdo užveizėto jai:

DAI-

DIDELIS METINIS PIKNINKAS.
■ V. ir 
atsibus 
16 d.,

ir Winchester
Ave. Pradžia 2 vai. po pietų.

Taigi kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti ant to puikaus pik- 
uinko, nes bus puiki muzika, kuri 
grajis visokius šokius. Muzika bus 
po vadovyste J. Kazlausko. Visus 
kviečia

Dr-stė šv. Stanislovo 
rengia pikninką, kuris 
lioj, rugpj. (August) 
Slavia darže, ant 47

Kan. 
nedė- 
1914.

Pajieškau savo sesers sunaus, Sta
nislavo šimučio. Paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Zansina sodžiaus. Iš
važiavo jis nuo manęs liepos 15 d. 
1914 m. Turiu pas jį svarbų reikalą. 
Norėčiau, kad kas man praneštų kur 
jis yra, už tai busiu labai dėkingas. 
Praneškite šiuo adresu:

Peter Zaramba 
2111 Jackson st., Scranton, Pa.

Paieškau savo brolio, Petro Urbona
vičiaus. Apie 12 metų kaip pribuvo 
šion šalin. Pirmiaus gyveno St. Loui
se. Prašom atsišaukti laišku arba kas 
kitas apie ji žino pranešti -šiuo adresu:

K. Urbanovicz,
1023 So. 7th St., Cedar Rapids, Iowa.

M.

D.

Viršulaitė, 
313 Quince St. 
Grabaliauskaitė, 
52 Pleasant St. 
Bagdouaviče, 
564 Dayton St.

KOMITETAS.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA.
J. Laukis, Pirm. 
404 Park Ave

J. Stanciką, Viee-Pirm. 
57 Oak Lane 

S. Pickis, Prot. Sekr., 
462 E. South St.
J. Daušys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr., 

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., 

New Grove St.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. 
840 W. 33rd St.

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-Pirm. 

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

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

3247 Emerald Ave. 
Jonas Bijanskas, Iždo. 

840 W. 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

Jonas Klimas, Pirm. 
1853 W. 45th St. 

Franciškus Petraitis, Vice-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, III.

Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt. 
4558 S. Paulina St.

, Jonas Kantauskis, Fin. Sekr.
* 4304 S. Wood St.

Vin. Jasulaitis, Kasierius, 
4559 S. Hermitage Ave.

Kastantinas 
i 4520 ’S 
BUudvikasJ

ikšelis, Gvardijos Gen. 
hermitage Ave.

Gvard. Marš.
' 'Bttli St.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd St. 
W. Eringis Vice-Prez.

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretoris 

3339 Emerald ave.
Juoz. Ridikas, Kasierius. 

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

3416 Auburn Ave.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St.

Juozas Vaičėliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av. 

Mat. Rauga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SUNŲ 
LIETUVOS VAKARUOSE.

Zig. Kakalius, pirmininkas, 
2134 W. 25th St.

A. Kudrevičius, vice-pirm.
1700 So. Union Ave.

Simonas Skudas, prot. rašt., 
732 W. 19th St.

B. Nanartouis, finansų rašt.,
1710 Ruble St.

M. Tumas, kasierius,
1302 W. 51st St.

Ignas Žilinskas ir Jonas Tibira, 
prižiūrėtojai kasos.

Kazimieras Matulionis, maršalka.

PASARGA: “Už korespondencijas, 
apgarsinimus “Kataliko” Redakcija 
neatsako”.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki- 

Imas atsibuna kas ketvergas 8-tą vai. 
F—’—■- ...... —x~inėje 325^

ktves.
vakvre Woodman sv 
■^^BLkampas 3:tčioj|

PIKNINKAS.
Nedėlioj, rugpjūčio (August) 

1914 m. atsibus Leib Gvardijos 
K. Algirdo linksmas pikninkas. 
Bergman’s Grove, Riverside, Ill. 
džia 9 vai. ryte. Įžanga 25c. porai.

Atsilankykite kuoskaitlingiausiai ant 
to gražaus pikninko.

Kviečia
KOMITETAS.

D. L.

Paieškau Petro Bagdono. Paeina iš 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., Gu
delių valsčiaus. Bubautiškių kaimo. 
Prašau atsišaukti ar kas apie jį ži
no pranešti šiuo adresu:

Matjošius Makareviče,
255 Wallace st.. New Haven, Conn.

30-31.

IR

9 die-

DR-STĖS DRAMŲ. DAINŲ 
ŠVIESOS PIKNINKAS.

Nedėlioj, rugpjūčio (August) 
ną, 1914, A. Blinstrupio darže
Grove, Willow Springs, III. atsibus dr- 
stčs Dramų, Dainų ir Šviesos pikuin- 
kas. Pradžia 9 vai. ryte; įžanga 25c.

Širdingai užkviečiame visus lie
tuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiau
siai atsilankyti i šitą pikninką, nes tai 
bus puikiausias pikninkas, kokio dar 
mieste Chicagoj niekados nebuvo. 
Gros puikiausia lietuviška orkestrą .vi
sokius lietuviškus ir angliškus šokius, 
taipgi bus visokių gėrimų, užkandžių 
ir visokių žaislų. Taigi, gerbiamieji 
lietuviai ir lietuvaitės, nepatingėkite 
atsilankyti j šitą pikninką, o komite
tas iš savo ■ puses pasistengs kiekvie
ną visame užganėdinti.

Su pagarba
KOMITETAS.

PAIEŠKOJIMAI.

Paieškau savo brolio Juozo 
kevičiaus, kilusio iš Naujininkų 
mo, Mockavos gm., Kalvarijos 
Suvalkų gub.

Kas 
pats

Mic- 
kai- 

pav.,

jis

99

sužinos kur jis gyvena, 
praneškite šiuo adrestt:

Peter Makovic,
Palmerston ave..

Toronto Onta.
Canada.

29-30-31

arba

PAJIEŠKOJIMAS.
Pajieškau savo brolio Kaulo Valpn- 

tukevičiaus. Pirmiaus gyveno New 
Haven, Conn., o dabar nežinau kur. 
Paeina iš Vilniaus, gub., Trakų pavie- 
H^^Meškinčs parapijos, Utickos so- 

neseki pribuvęs iš Lietu- 
svarbą reikalą..

'• S •' ' n' 11 i z i 11 t > r a 11 < ■

Paieškau brolio, Kazimiero Petru- 
naičio, paeina iš Kauno gubernijos, 
Seredžiaus miestelio, ir brolių Juoza
po ir Viktoro Urbanavičių, kurie pa
eina iš Kauno gub.. Surmantų so
džiaus. Meldžiu jų pačių atsišaukti 
arba jei kas apie juos žino pranešti 
šiuo adresu:

Tony Urbanaviče.
112 Mill River st., New Haven, Conn.

ANT PABDAVIMO.
PARSIDUODA.

Parsiduoda saliunas geroj vietoj, ne
toli lietuviškos šv. Jurgio bažnyčios; 
biznis gerai išdirbtas. Norintieji pirk
ti atsišaukit šiuo antrašu:
3201 Auburn Ave., Chicago, Ill.

30-31-32

PARSIDUODA PARMOS.
Illinoijaus valstijoj parsiduoda ge

ra derlinga žemė nuo 5 iki 40 akrų, 
o jei kas nori, ir daugiau. Žemė la
bai gera del daržovių ir javų augini
mo, 40 mylių nuo Chicagos į North- 
West šalį, pusė mylios nuo geležin
kelio stoties ir netoli nuo didelio eže
ro.. Labai gera ir sveika vieta., že
mė yra užsėta javais, kurie išrodo 
labai gražiai, ir be triobų. Aplink gy
vena geri žmonės, tarp jų jau yra 
ir kelios iletuviškos šeimynos. Parsi
duoda už prieinamą kainą ir ant len
gvų išmokesčių. Taipgi turime pigios 
žemės ir Wisconsin valstijoj. Kas no
rės pirkti geros žemės, atsišaukite 
adresu:

J. K. Orvis, 
111 N. Dearborn St., Chicago, III.

Tel. Central 2542 
(30-31-32-33)

BUČĘBNĖ PARDAVIMUI.
Parsiduoda bučeruė ir grosernč lie

tuviai.1: apgy Ventoj vietoj. Biznis iš
dirbta daugiau kaip per 3 metus. Prie
žastis 
žiuoja i

1430 8.

pardavimo — savininke išva-
Lietuvą. Atsišaukit.e:

Barbora Javinskieuė,
50th et., ' ’ Cicero, III.

Parsiduoda A’ųičernė i 
geriausiais Jį Įftaujauąįą

rosernė su
btaisymais,
& pardavi-
Mdatesnių

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusų cenzūra “DRAUGį” į Lietuvą Inleldžia
“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą S1.50

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

Telephone Drover 6114

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. ROZRON pard

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalaitis, 

71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND.
A. Šimanskis,

2 Etna St.,

Įsitemyk šį

SSBSBESESESESEKSSBS^^
Telephone Čanal 4052

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

Chicago, III.

“KATALIKO” AGENTAI, kurio 
užrašynėja “Kataliką” ir renka pre
numeratą.

Keliaujančiais “Kataliko” agen
tais yra:

Juozas Oiurlonis 
po Connecticut valstija.

V. Gaižauskas, po Chicago apielinke, 
Anicetas Linkus, ” >>
A. Martinkus
Ign. Saudargas, ” ”
Chas. Shaskus, ” ”
Juozas Stankus, ” ' ”

D. Judis, 
2321 W. 22 PI.

P. Vaitekūnas, dabar lankosi Penn- 
sylvanijos valstijoj.

B5SE3BS3S3

BURNSIDE, ILL.
Apšvietos Draugija,

1036 E. 93 st., cor. Dobson ave.

Kartais gali gauti 
garsaus pain ex- 
peller pamėgzdžio- 
jimua be jokios 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žiuržk į 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25c. ir 50c. pas 
visus pasitikėtinus 
aptiekininkus.

F.A.Richter&Co. 
74-80 Washinton St., 
New York, N. Y.

J. W. ZACHAKEWICZ
KOTAKAS

Ištiria abstraktus perkantiems na
mus ir padirba visus kitokius le- 
gališkus dokumentus: Amerikoniš
kus ir o Europiškus. Asekuruoja 
namus nuo ugnies ir ciklono ir 
skolina pinigus ant pirmo morgi- 
čio.

Kreipkitės prie tautiečio, kurs 
yra atsakantis, o visados gausite 
teisingą patarnavimą. Prieš šv. 
Jurgio bažnyčią.
908 W. 38rd St., Tel. Yards 5423

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

rištai bu ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose ir 
džiova.

Valandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Nedėliomis 10 — 12:30 A. M.

Ofisu

1153 E. 63rd Street
Kampu University Ave. Chicago, Ill. 

Teh Hyde Park 1319.
Galima atsilankyti bile kada

Dr. G. Ęf. Glaser
fiiuomi apreiškia pagubdotai vi- 

suemeniai, jog esu seniausias gydy
tojas ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą į savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St KertS 32-ros gatvSs. 
Telefonas Yards 687.

Mano ofisu aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiamą publiką 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 

speciš^Kas ligose vaikų, ihd- 
ųžsendintoM ligdąęį

tį,

Pas šiuos žmones galima 
nusipirkti 'Katalikas' 

už 5c kas savaite.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaškas, 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL. 
Juozas Drazdauskas 
10806 Wabash Av.

CHICAGO, ILL.
M. Duda 

3815 S. Kedzie St.

Stasys Kruzas. J
10561 Edbrooke avė.

D. Galininas 
8 W. 59th St.

OIOERO, ILL.
Zenonas Stogis 

1447 S. 50th Ave.
V. Stulpinas 

4943 W. 15th St.
“Naujienos”

1841 S. Halsted St.,
J. Raslavičius 

3308 Wallace St.,
M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Av.

KENSINGTON, ILL.
M. G. Valaskas 

345 Kensington Av.

ROSELAND, ILL.
Juozas 
10806

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika

320 E. 14th St.

Drazdauskas 
Wabash Av.

ROCKFORD, ILL.
K. Masalskis 

1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

BRIDGEPORT, CONN.
Jonas Saueiunas,
41 Johnson St.,

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MĄSS.
A. Ramanauskas

101 Oak St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius 

437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO, MASS.
B! P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W: 4th Si.

ĮE^, MASS.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
Petras Burneika 
320 E. 14th St.

ROCKFORD, ILL.
C. Miklas 

1408 Sb. Main St.

8T. CHARLES. ILL.
M. Tarabilda 

Box 16

TOLLESTON ir GARY, IND.
Jonas Vaitkus 

1709 W. 15th Av.
NEW HAVEN, CONN.

K. Makarevičia,
255 Wallace St. J

WATERBURY, CONN. I
K. Ch. Kazemekas I 

785 Bank St
BALTIMORE, MD. ■

Ant. Hurelaitis H
604 W. Lombard St. H

LAWRENCE, MASS. ■
A. Ramanauskas, 

101 Oak st.
MONTELLO, MASS. j

W. J. Petkon, \
73 Porter ave.

SOUTH BOSTON, MA!
Paulius Mikalauskas!

248 W. 4th st. į
WORCESTER, MASl

M. Paltanavičius,'^ 
15 Milbury st. 1 

DETROIT, MICHI
J. J, Bajorinas, I 

176 Čardoui Avė.'

M. Vaičiūnas.
143 Delmar Ave.

NEWARK, N. J. 
Vladas Leščinskas, 

196 New York avė.

AMSTERDAM. N. Y.
Mikolas Strikulis, 

198 E. Main st.

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis, 

1383 E. 30th st.
P. Szukys, 

2118 St. Clair ave.

FOREST OITY, PA.
Juozas Dzikas, , 

Box 453. j

KINGSTON, PA. 
Jonas Kučinskas J 
238 Slocum ave]

SCĘANTON,
j. Potriky:

1314

Norintieji 
turą kreipkij
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Vokietijos Kaizeris pasiuntė ultimatumą Italijai
Tūkstančiai vokiečių užmušta ir sužeista; J 

Belgai sunaikino du vokiečių ulonų regimentu.
Belgai 50.000 vokiečių atmušė ties 

Liege; belgams pagelbon eina francuzai
Vokietijos 100.000 armija sulaikyta nuo ėjimo Paryžiaus linkon.

LONDONAS, rugp. 6. — 
Čionai apturėta žinia, kad 
Vokietija pasiunčius ulti
matumą Italijai, pareika
laudama i 12 valandų atsa
kyti, ar Italijos valdžia sto
sianti Vokietijos ir Austri
jos pusėn, ar ne.

LONDONAS, rugp. 6. — 
Suvėlintas pranešimas parė
jo iš Middlesborough, kad 
Anglijos karo laivynas ant 
Žieminių jūrių paėmęs du 
vokiečių skraiduoliu.

NEW YORK, rugp. 5. — 
Western Union povandeni
nio telegrafo stoty j po pie
tų apturėta žinia, kad ne
žinomi karo laivai subom
bardavę bevielio telegrafo 
stoti Glace Bay, N. S.

LONDONAS, rugp. 6. — 
‘ ‘ Evening Standard ’ ’ pra - 
neša, kad ant žieminių jū
rių prasidėjęs Vokietijos ir 
Anglijos karų laivų mušis.

BRUSSELIS, rugp. 6. — 
Vokietijos armijos ėjimas 
Belgijos gilumon sulaikytas 
su dideliais vokiečiams nuo
stoliais. Vokiečiai buvo už
puolę Belgijos miestą ir 
tvirtumą Liege, bet belgai 
juos atmušė. Tūkstančiai 
vokiečių užmušta. Katrie 
tik vokiečiai inėjo fortuos- 
na, tie neišėjo gyvi. Vokie
čiai atsipeikėję išnaujo puo
lėsi ir prasidėjo mušis. 800 
sužeistų vokiečių belgai pa
ėmė savo globon. Mūšio me
tu belgai sunaikinę kelis a- 
eroplanus su lakūnais.

VISAS KARAS SUPUO
LUS ANT BELGIJOS.

Londonas, rugp. 6. — Di
deli mūšiai jau prasidėjo 
ant Belgijos teritorijos. Vo
kiečių armija, 
greičiau pasiekti Francijos 
pasienius, nieko nesiklauz- 
dama pasileido į sumanytą 
vietą per Belgija 
miau buvo nuspn 
simaišyti tan eui 

i orėdama

kuri pir- 
įdžius ne- 
binin ka-

ran. Belgija todėl prieš tai 
užprotestavo. Kaizeris į tą 
protestą atsakydamas pa
skelbė Belgijai karą. Už 
Belgiją stojo Anglija, na, ir 
dabar tenai prasidėjo mū
šiai. Belgams pagelbon 
Francija pasiuntė 100.000 
kareivių, gi Anglija suma
nius siųsti 150.000. Visomis 
pusėmis vokiečiai mušami.

MILIJONAS KAREIVIŲ 
Į VOKIETIJĄ.

Paryžius, rugp. 5. — 
Francijos valdžia oficialiai 
paskelbė, kad Francijos ka
ro laivynas Algiero pakraš
čiuose nuskandinęs vokie
čių skraiduoli “Panther”, 
gi kitu du karo laivu paė
męs su viskuom. Pasklydo 
gandas, kad Francija trum
pu laiku į Vokietiją pasių
sianti net milijoną kareivių.

S. V. MOBILIZUOJA.
Washington, rugp. 5 d. — 

Suvienytos Valstijos mobi
lizuoja savo armiją ir lai
vyną. Mobilizacijos tikslas 
yra apsaugoti neutralitetą.

Visas karo laivynas yra 
atšauktas iš Meksiko pa
krančių. Įsakyta viską lai
vyne turėti didžiausioj tvar
koj. Visas laivynas išstaty
ti Atlantiko pakrantėse.

Pasiųsta 2.000 kareivių 
prie Panamos kanalo. Išvi
so dabar ten bus 20.000 ka
reivių.

Atšaukta visi kareiviai iš 
Vera Cruz. Jie bus pasiųs
ti į drutvietes palei Atlan
tiką.

Amerikos karo laivai 
plaukinės pakrantėmis ir 
žiūrės, kad susipešusios 
valstvbės nelaužvtu S. V.v 1 *■

neutraliteto.

“VATERLAND” KETINA 
PLAUKTI PER AT

LANTIKĄ.
New York, rugp. 5 d.— 

Didžiausias pasaulyj vokie
čių garlaivis “Vaterland”, 
kurs stovi dabar New Yor- 
ko uoste, ketina rizikuoti ir 
bandyti, ar nepasiseks jam 

perplaukti per Atlantiką ir 
išvengti susitikimo su prie
šų karo garlaiviais.

“Vaterland” butų 
dirbtas į karo garlaivį.

Tą pat ketina daryti ir 
antras vokiečių garlaivis 
Kronprinz Wilhelm.

per-

LIEPIA SUGRĄŽINTI 
AUKSĄ.

Washington, D. C., rugp. 
5. — Kuomet karas buvo 
paskelbtas Europoj, tai vo
kiečių garlaivis Kronprin- 
cessin Cecilie su $10.000.- 
000 Amerikos aukso plaukė 
per Atlantiką. Gavęs žinią 
per bevielį telegrafą apie 
kilusį karą, pabūgo, kad ne
patektų į priešų rankas ir 
pasuko atgal į Ameriką, ir 
saugiai pribuvo į Bar Har- 
bore, Me. Auksas buvo ga
benamas nuo New Yorko 
bankininkų Paryžiaus ir 
Londono bankininkams. Da
bar Washingtone daroma 
padavadijimai, kad auksas 
savininkams butų sugrąžin
tas.

Vėliausios žinios
BIELGRADAS, rugp. 6. 

— Austrai stengėsi pereiti 
upę Savą ties Avala, 9 my
lios nuo Bielgrado ir Obre- 
novac, 16 mylių i p.-vaka- 
rus, panedėlyj nepasisekė. 
Serbų liuosanoriai perėjo 
per upę ir iškėlė serbų Vė
luvą Delarme. Serbų virši
ninkai sako, kad austrų ka
riuomenei pereiti >į serbų 
žemę stojo negalimu daiktu.

LONDON, rugp. 6. — 
Standard’o korespondentas 
iš Liege praneša, kaip belgų 
lakūnas Fornau ir vokiečių 
lakūnas vedė dvikovą. Šau
dėsi iš revolverių, beskrajo- 
dami padangėse. Galop abu 
nusileido žemyn.

LONDON, rugp. 6. — Te
legrama į Exchange Tele
graph sako, kad belgai įvei
kė vokiečius ir pastarieji 6. — Cunard linijos garlai-

PORTLAND, ME., rugp.

-.‘fe.-,

Kas vakar dėjosi 
ant karo lauko.
Vokiečių armija, suside

danti iš trijų korpusų — 
dešimto, septinto ir šešto, 
skaičiuj daugiau kaip 100.- 
000, vadovaujant gen. von 
Emmich, kėsinosi Įsigrūsti 
i Franciją, per Belgiją. Bet 
sutiko didį pasipriešinimą 
iš belgų pusės, ko vokiečiai 
visai nesitikėjo. Buvo at
mušti ties miestu Liege.

Vokiečių traukinys, ku
riame buvo kareiviai, su- 
sprogintas. Tūkstančiai žu
vo vokiečių, tūkstančiai su
žeista. 800 sužeistų vokie
čiu paimta nelaisvėn, ,

Prancūzų armija pasku
bo belgams pagelbon ir jau 
randasi arti Liege. Prane
šama, kad iš Anglijos sku- 
binantįsi pagelba belgams.

Vokiečių kareiviai apvo
gė ir išdegino keliatą so
džių.

Belgijos karalius Albertas 
paliko vadu belgų ir fran- 
cuzų armijų.

Iš Rusijos pranešama, 
kad vokiečių kareiviai, įsi- 
veržusieji į Lenkiją, yra 
vejami atgal. Vokiečiai at
sitraukdami degina viską ir 
naikina. Ant didelių platy
bių išdeginta sodžiai.

bėgo ir perbėgo i Holandi- 
ją. Belgai nesivijo jų toliau.

MIDDLESBROUGH, An
glija, rugp. 6. — Du vokie
čių garlaiviu paimta šiau
rinėj jurėj.

LONDON, rugp. 6. — Te
legrama Standard’ui iš Bru- 
selio pranešama, kad 500 ar 
600 sužeistų vokiečių gabe
nama Belgijos sostinėn. He- 
roe, Pepinster ir Remou- 
champs turi paėmę vokie
čiai, bet stipri belgų kariuo
menė pasiųsta jų išvyti. Iš 
Namur, Belgijoj, Standar- 
d’ui pranešama, kad 20 ar 
30 belgų buvo užmušta ta
me mieste, kuomet vokiečiai 
bombardavo miestą.

Vokietijos povandeninis 
telegrafas, jungiąs ją su A- 
merika, liko perkirstas. Da
bar Vokietija neturi susinė
simų su išlaukiniu pasauliu, 
išskiriant Austriją.

Todėl žinių iš Vokietijos 
veik negalima gauti. Nebent 
per bevielį telegrafą ir per 
pabėgusius iš Vokietijos.

Viena didžiausių tą dieną 
vokiečių nelaimių buvo tai 
garlaivio Koenigin Luise 
nuskandinimas. Tas garlai
vis prigulėjo North German 
Lloydui, bet karui prasidė
jus kaizerio valdžia jį bu
vo paėmus ir perdirbus į 
mininį garlaivį. Nuskandino 
jį Anglijos skraiduolis Am- 
phion. Žuvo su garlaiviu ar
ti 400 žmonių.

Patvirtinta, kad Vidurže- 
minėj jurėj nuskandinta 
tris Vokietijos skraiduo
liai ir kad keliatą prekinių 
garlaivių paėmę francuzai 
ir anglai.

Baltikoj patėmyta, kad 19 
vokiečių karo garlaivių 
plaukia linkui Finlandijos 
užlajos, kurioj guli drutvie- 
tė Kronštadtas ir gale ku
rios stovi Peterburgas.

Visose jūrėse sumažėjo 
garlaivių plaukinėjimai. Iš 
New Yorko išplaukė tik 
Lusitania, La Loviaine 
francuzų ir mažas graikų 
garlaivis.

New Yorke stovi vokie
čių milžinas “Vaterland”.

vis Lusitania, kaip čia pa
aiškėjo iš sugautų žinių, y- 
ra gaudomas dviejų vokie
čių skraiduolių. Todėl fran
cuzų garlaivis pasuko atgal 
ir dums i Portland ar Bos
ton. Vėlesnė atėjusi žinia 
paaiškina, kad Anglijos 
skraiduolis paskubo pagel
bon ir pataręs Lusitaniai 
pilnu greitumu plaukti į ar
čiausi uostą.

COPENHAGEN, rugp. 6. 
— Buvo girdėtis didis ka- 
nuolių dundėjimas įvairiose 
Šiaurinės jūrės vietose. Da
nija negali susinešti su ki
tomis valstybėmis; jos gar
laiviai neplaukinėja ir net 
geležinkeliai sustojo.

SHANGHAI, rugp. 6. — 
Kaip tik Anglija paskelbė 
Vokietijai karą, tai japo
nai tuoj pasakė galį su 10.-

30.000 NETEKO DARBO.
New York, rugp. 5. — 

Ištikus europiniam karui 
užsidarė šitame mieste bir
ža ir apsistojo pirklyba. Del 
to 20.000 su viršum darbi
ninkių neteko darbo. Birža 
turėjo 9.800 narių. O biržoj 
uždarbiavo bent arti 20.000 
žmonių. Daug klerkų, tele
grafistų neteko darbo.

Pirklyba sumažėjo, atei- 
vystė sustojo, tai uoste, mui
tinėj ir kaslegarnėj daug 
darbininkų neteko darbo.

Didžiumai tai tik trumpai 
tereikės bedarbiauti; urnai 
atsidarysianti birža ir nu
siauti gyviau eiti pirklyba.

SEIMAS ORGANIZACI
JOS KNIGHTS OF 

COLUMBUS.

St. Paul, Minn., rugp. 5. 
— Minėtos organizacijos 
rugp. 4 d. prasidėjo seimas. 
Delegatų yra arti 600. Su
važiavo iš visų Valstijų, Ka
nados, Kubos, Meksiko ir 
Filipinų salų. Yra tai di
džiulė katalikų organizacija.

000 kareivių atakuoti Tsing- 
Tau ir 10.000 sustiprinti an
glų garnizoną Tien-Tsine ir 
Pekine.

BRUSELIS, BELGIJA, 
rugp. 6. — Sugauta du per- 
sirėdžiusiu vokiečių oficie- 
riu prie Ostend. Juodu be
turį daug karinių notų ir 
pienų didelės svarbos. Juo
du bus sušaudytu.

TOKIO, JAPONIJA, rug
pjūčio 6. — Ateina žinios, 
kad Chinijoj revoliucionis- 
tai ėmė judėti. Karo bangos 
Europoj atsimušė ir į juos.

Vokiečiai Lenkijoje degina mieste 
ir sodžius. I

VARŠAVA, rugp. 6. — 
Rusijos patroliai, stovinti 
Vokietijos pasieniu, atmušę 
vokiečius, norėjusius įsiver
žti Lenkijon ties Biala. Nu
vyta vokiečiai atgal toli už 
sienos. Ta pati rusų pasie
nio sargyba sunaikinus vo
kiečių geležinkelį ir stotis 
Borjinen ir Biala. Šalimais 
geležinkeliai taippat sunai
kinta.

Prezidento žmona 
ant mirties 

patalo. f
Washington, D. C., rugp.

o. — \\ ilsoniene, Suvienytų 
Valstijų prezidento žmona, 
baigia savo amžiaus dienas 
ant šio pasaulio. Kas valan
da laukiama jos mirties.

Sirguliavo per keturis J 
mėnesius. Nervų negalės, Į 
inkstų liga, nenuilstantis 1 
veikimas galutinai pakirtoj 
jos spėkas ir iščiulpė joe gte-J.' 
vingumą.

Jos tris dukteris ir gi 
nes nuolatai sėdi prie šalies® 
nusilpusios “pirmos šalie^M 
ponios” mirties patalo/TBe-į 
zidentas visose1 atliekambfee J 
valandose sėdi prie s:\ol 
žmonos. Prezidentas, sėdė- 4 
damas prie šalies savo ser- K 
gančios gyvenimo draugės, I 
rašė atsišaukimus Huropos k 
valdovams susilaikyti nuo I 
karo, iš ten siuntinėjo m>- 
rodymus apie pergabenimą^ 
amerikonų iš susivaidijusi^ 
Europos. Kumpinis kar.l . 
Meksiko reikalai, namini ■! 
reikalai labai ai - -liepi* i I V 
tį prezidentą. ■p

NEBUS STRAIKO®| 
Washington, D. C.,

5. — Vakarinių geležinkeli 
darbininkų straiko nebii 
Tai įvyko ačių paties pil 
zidento įsikišimui. Kuomi 
tarpininkavimo komisil 
neįstengė sutaikinti abi 
si, tai tuomet preziden® 
Wilson pasikvietė abi pH 
pas save. Sutartis padai® 
18-kai mėnesių. PrezidenB 
sakė, kad straikas b® 
“tautos nelaimė” ir kvi® 
abi pusi statyti patriotizB 
augščiau už medžiagiiĮ 
dalykus. ■

Įsiveržę vokiečiai i 
kiją deginanti ten ml 
liūs ir sodžius. Jie ja 
ėmę ir miestą L o 
Traukianti Varšavos i J 
Užimanti visus gelJ 
liūs, einančius į v| 
Jei jiems pasisektų 1 
vą paimti, manoma, j a 
tusi ir link Lietuvoj 
Baltstogę, Gardiną, I 
ir Kauną. I
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NuoRedakcijos.
“KATALIKAS” — DIEN 

RASTIS.

vaisius išduos tasai konku
rentas. “KATALIKAS” 
dienraščiu virtimą atidėjo 
toliau, gi podraug ir south- 
bostoninis laikraštėlis užmi
go.

Tečiau “KATALIKO” 
redakcija ir administracija 
uoliai darbavosi ir šiemet 
metų pradžioje nutarė 
“KATALIKĄ” būtinai pa
versti dienraščiu ir nevė
liau spalių m. 1-mos dienos.

Bet štai netikėtai Euro
poje kįla baisus karas, ka
ras toks didis, kokio musų 
pasaulyj ligšiol dar nebūta. 
Kas aršiausia, kad tan bai
siau karan intraukta Rusi
ja ir po jos letena vargstan
ti (mtusų Tėvynė Lietuva. 
Lietuvos žemė jau šlaksto
ma kraujais, žemė dreba pa
matuose, visą Europą apė
męs karo ugnekalnis. “KA
TALIKO” skaitytojai trok
šte-trokšta kasdien naujų 
žinių iš karo lauko, nori ži
noti padėjimą kaip visos 
Europos, taip ir Lietuvos. 
Tečiau “KATALIKAS”, 
tik syki išeinąs savaitėje, 
lietuvių to troškimo negalė
jo užgesinti. Reikėjo kas 
nors nepaprasto veikti, pri
siėjo lietuvių didžiam no
rui 
del 
pp. 
čia
nutaria šiuo ketvirtadieniu, 
rugpjūčio 6 d., pradedant 
* ‘ KATALIKĄ ’ ’ padaryti
dienraščiu. Vadinasi, aplin
kybės. Europoje karas ir 
lietuvių reikalavimai, pri
vertė ‘‘KATALIKĄ” būti
nai palikti dienraščiu.

Ir štai išeina pasaulin šis 
pirmas “KATALIKO” — 
dienraščio numeris. Tą pa
čią dieną išleidžiama savai
tinio “KATALIKO” pas
kutinysis numeris ir po
draug ‘ ‘ KATALIKAS ’ ’
dienraštis.

Smagu mums apie tai 
pranešti savo gerb. Skaity
tojams ir prieteliams ir, ma
noma, kad šis pirmutinis 
lietuvių dienraštis Ameriko
je visų lietu viii džiaugsmin
gai bus sutiktas ir visur 
platinamas, kaipo nenuil
stantis kultūros nešėjas. Ti
kime, kad dienraštis “KA
TALIKAS” atsiras kiekvie
nuose lietuvių namuose, gė
rėsis juo kiekviena lietuvių 
šeimyna.

Ant galo turime pabrėžti, 
kad dienraštis “KATALI
KAS” seks savo pirmtaku - 
no laikraščio “KATALI
KO” pėdomis — bus bepar- 
tyvis.

užgana padaryti — to- 
“ KATALIKO” leidėjai.

J onas M. Tananevi-
ir S. P. Tananevičia,

KAT ĮKAS

Bet matyt nekiek apie tai 
rūpinasi.

Kaikurie žinovai nurodo, 
kad Vokietija turi pamatą 
nepaisyti kaimynų antpuo
lių.

Vokietija nustelbsianti pa
saulį savo galingu oro lai
vynu. Buvo spėjama, kad 
Francija oreivystėje užima 
pirmą vietą. Bet žinovas sa
ko, kad tame dalyke Vokie
tija žymiai stovi augščiau, 
negu Francija ar kokia ki
ta šalis.

Vokietijos orlaiviai dau
giau reiškią, negu Franci
jos aeroplanų laivynas.

Lenktynėse ore francuzai 
ligšiol imdavo prizus. Bet 
ir vokiečiai nesnaudė.

Vokietijos orlaivis,
nutiesta geri
Geležinkeliais, 
automobiliuose

jin,

ka-
su-

VIRŠUJ PARODOMA JŪRES, KUR ATSILIKS DIDŽIAUSI LAIVYNŲ SU- 
SIREMIMAI. —------

NASSAU 
WESTFALEN 
RHEINLAND

POSEN.

VOH.MRTAHN

rainiai 
gaii-

Nuo šios rugpjūčio 6 die
nos “KATALIKAS” apsi
taiso nauju rubu ii’ pasiro
do dienraščiu — pirmuoju 
liatuviu dienraščiu Ameri- 

ę. kurio jau senai šioj 
^j gyvenantieji lietuviai 

štroškę. Pirmutinis lietu- 
ienraštis Amerikoje, 

uo ’clabar pasirodo 
AT ALIKAS” — Ameri

kos lietuviams tikrai neiš
pasakytoj i, didelė naujiena, 
nes ligšiol nei vienas iš se- 

, niausiu net lietuvių savait
raščių nenužengė tokio 
smarkaus progresinio žings

nio, kaip “KATALIKAS”. 
Bluk neseni laikai, kiekvie- 
Mįs musų gerb. Skaitytojų 

■Ii atsiminti, kaip “KA- 
BlLIKAS” iš mažo savait- 

f|Wčio ėjo vis didyn, iš ketu- 
£3® puslapių kelių metų bė- 

.Wisaugo i milžiną šešioli- 
•Wwpuslapiu laikraštį. Toks 

laikraštis buvo lei- 
^Kiamas kuone ištisus me- 
Is, ir galų-gale pasirodė, 
.■d lietuviams toks didelis 
■vaitraštis nėra praktiš- 
®s — vienu žygiu viename 
Wmeryi perdaug skaitymo, 
n aršiausia — kai kurios 
■rbesnės žinios susivėla- 

^Hios. Patyrus tuos daly-
■ ■•■■.■(. norėta tuoj paskubėti

■ WAT ALIKĄ ’ ’ padaryti
■nraščiu. bet, deja, tech
niniu žvilgsniu nebuvo 
įįma tas tikslas atsiekti.
■nais metais, kuomet A- 
Wkon buvo atsilankę pir- 

^Hji svečiai iš Lietuvos, 
Wiles” dr-jos Įgaliotiniai, 
■T ALIKAS” pasiskel- 
■’virsiąs dienraščiu, jei 
■ūksią keliolika tuks- 

■'/</■-'‘■i ėmėjų, jei. atsiliepsią 
■; ■pritarėjų. Tečiau tuo- 

■kaip visiems žinoma. 
■iiĮcms už akių “KA- 
KUI'1 užbėgo vienas 
Wells, leidžiamas So.

nors tas laikraštė- 
■ W’i nei nemanyta dien- 
■ pavergti. Kuomet tas 
■o. “KATALIKAS”

■ : ■nciė su dienraščiu pa-
lr pažiūrėti, kokius

k

Vokietija nusteby- 
sianti pasaulį.

tai 
šarvuotis ore. Francijos ae
roplanas — skautas-skrai- 
duolis ore.

Kaip sako žinovas, Vo
kietijos orlaivis gali paimti 
su savim 25 tonus nitro-gli- 
cerino šovinių. Su tiek šovi
nių trumpu laiku galima 
didžiausią miestą paversti į 
griuvėsius.

Orlaiviu galima
skriesti oru ir juo 
ma ore sustoti. Ski 
oru, orlaivio negirdėsi už 
700 pėdų. Tai-gi naktį juo- 
mi galima atskriesti ant 
kiekvieno miesto.

Vokiečiai turi pienus, 
kaip atakuoti iš oro Pary
žių ir Londoną. Temstant, 
orlaivis gali iškilti oran ir 
skriesti iš Vokietijos mies
to Metz į Londoną ir pri
būti jin prieš vidurnaktį. 
Ir į kelias valandas tas di
džiausias pasaulyj miestas 
butų sunaikintas. Beto Lon
done nėra švyturių, kuriais 
nušviečiama padangė ir ma- 

I tomą orlaivis. Vokietijos 
miestai esą aprūpinti ge
riausiais švyturiais.

Vokietija turi 16 tokių 
milžiniškų orlaivių ir dar 
veik tiek pat mažesnių.

Francija turi šišioliką 
orlaivių, bet jie esą kitokios 
konstrukcijos ir negalį su
silyginti su vokiečių.

Rusai dar menkiau tega
lėsią koptis su Vokietijos 
oro laivynu.

Vokiečiai ant savo orlai
vių turi po kelintą kulka- 
svaidžių, kuriais gali labai 
gerai pataikinti ir terįoti 
priešų kariuomenę.

Tai-gi vokiečiai parody
siu didelę galybę.

Kitų šalių oro laivynai 
negalį įsiveršti į Vokietiją.

Kaip tas viskas ištiktų
jų pasirodys, pamatysim 
netolimoj ateityj.

Ar ilgai tęsis visuoti
nas europinis karas.
Šiais laikais karai veda

ma visai kitoniškai, negu 
kelios dešimtis metų atgal. 
Anuomet imdavo ilgą lai
ką surinkti kariuomenę ir 
nugabenti ją pasienin. Ir 
mūšiai būdavo su ilgomis 
pertraukomis.

Dabartės kitaip dedasi. 
Visos valstybės gali labai 
umu laiku sumobilizuoti 
didžiausias armijas. Grei
tumu pasižymi ypač Vokie
tija. Tik Rusijai ima bent 
porą savaičių sumobilizuo
ti savo armiją. Veik viso
se šalyse yra daugybės ge
ležinkelių, 
vieškeliai, 
vieškeliais
didžiu greitumu galima di
džius barius kariuomenės 
nugabenti pasienin.

Vokiečiai, sako, gali už
klupti priešingą šalį žaibo 
greitumu ir trenkti 
kaip perkūnas audroj.

Dabar susitikusios 
riuomenės ueatidėlios
sirėmimą, bet tuoj didžiu 
smarkumu kibsis. Todėl di
džiulės armijos kareivių į 
kelias dienas bus išskers
tos, išteriotos.

Ir išrodo, kad mirtinieji 
smūgiai vienai ar antrai 
valstybei ūmai turi pasiro
dyti ir vesti prie pabaigimo 
karo.

Iš antros pusės ilgas ka
ras grasia didį krizį visai 
šaliai. Didžius turtus ka
rai prageria dabartės. Kas 
svarbiausia, tai maisto pri
statymas.

Šiame europiniame kare 
iš medžiaginio atžvilgio blo- 
giausiame padėjime yra Vo
kietija. Maisto gabenimas 
jai iš visų pusių užkirstas. 
Tiesa, iš Austrijos, savo tal
kininkės, galėtų gabenti, 
bet ir ta parsibaigus. Kol 
kas dar Baltikas Vokietijos 
rankose. Galėtų gabenti 
maišto produktus iš Švedi
jos. Bet ir ten ne kiek tu
rima. O gal ūmai Vokieti
jos laivynas bus sunaikin
tas ir tuomet nebus galima 
iš niekur gauti maisto pro
duktų. Savo naminiais pro
duktais Vokietija neilgai 
teprasimaitys — puse, o 
gal šiaip taip ir visus me
tus. Bet neilgiau, kaip vie
nus.

AUSTRALIA

COLOSSUS

HERCULES

ORION

LION

LTHUNDERER

•ZEALAND .

XING GEORGE

Ad AX
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Apačioj matome kariaujančiųjų valstybių laivynus, išskiriant Francijos. Laukia
ma mūšių Šiaurinėje jure j (North sea) tarp Anglijos ir Vokietijos laivynų. Dalis 

— Vokietijos laivyno artinasi linkui Finlandijos užlajos.-'’

Eugenetikos kur
sai.

Tėvas ir gimnazistas.
Parvažiavo namo ant Ve

lykų švenčių 5-tos klases 
gimnazistas.

Tėvas jo klausia, kokias 
jis turįs mokslo žymes.

Gimnazistas pasigyrė 
ras turįs.

Tada jam tėvas sako:

Yra įstabu, kaip Vokieti
ja neatboja dabar, kuomet 
iš visų pusių visos valsty
bės ėmė jais badyti į pašo
nes ir lipti ant kulnų. Ji 
riečia nosį ir išrodo nieko 
nepaisanti. Nepaiso, kad — Už pusantros bačkos 
prieš ją kilo šiaurės įneš- i kalkių užmokėjau pusantro 
kinas, kerštinga Francija, i rubliaus, tai kiek reikia rub- 
galinga Anglija. Nepaiso,! lių užmokėti už septynias 
kad jai grūmoja savo mažuIbačkas? 
pirštu Belgija, HolandijaJ Gimnazistas tyli. 
Danija. j _ ya sakvk!

Yra įstabu, kad ji likusi — Pusvienuolikto 
be prietelių taip drąsiai i liaus atsako gimnazistas, 
griebėsi kardo ir ėmė juo-; Tėvas palingavo galva ir 
mi švaistytis. Dar moja iš tarė: 
dalies Turkijai ir Italijai,

g<-‘

rub-

— Jus ten mokina tik rai
kai] laikytus prie jos šono, dės ėsti, bet ne sąprotauti.

tintis. Francija taipgi. 
Maisto produktai jai gali 
but pristatoma iš Ameri
kos, nes jos uostai pirkly- 
bai atdari.

Mūšiai ištiks ūmai, nes 
visos šalis yra prisirengu
sios. Ilgas užtęsimas grasia 
badumi. Todėl reikia spėti, 
kad karas neilgai tesitęs. 
Tris mėnesius, gal pusę me
tų. Pagal kitų nuomonės 
karas prasitęsiąs ištisus 
metus, o gal ir du. Išausto 
sunku nuspėti. Ir nežinia 
kokios valstybės bus ka
ran įveltos. Vienok, iš visų 
prisirengimų matosi, kad 
diena už dienos ištiks svar
biausieji susirėmimai ant 
žemės, aut vandens, po van
deniu ir ore.

WASHINGTON, rugp. 6. 
— Daktarai pasakė, kad 
Wilsoniene truputi pagerė
jus. Prezidentas neatsitrau
kia nuo jos lovos^

Išmanymas gimdyti svei
kus ir gražus vaikus, taip- 
pat sugebėjimas parinkti 
tam tikslui vyriškius ir mo
teris, vadinasi eugenetika. 
Jaunas tasai mokslas, turįs 
paskui save tik vieną kon
gresą Londone, trumpoj a- 
teityj nužengs žingsnį pir
myn, kuomet Paryžiuje bus 
atidaryta išimtinai jam vie
nam pašvenčiama mokyk
la. “Augštesnio socialiu 
moksli > n lokykli > j ’ ’ įvesta 
katedros 1 a i k rasti n in k y st e i, 
politikai ir praktikinei gy
venimo pažinčiai. Prie šios 
pastarosios katedros atei
nančiais mokslo metais bus 
įvesta ir eugenetikos kur
sas.

Abelnosios franeuzų sta
tistikos direktorius paskai
tysiąs pirmą lekciją ir skai
tlinėmis prirūdysiąs, kad 
rases ateitis ir kiekybe pri
klauso išimtinai ir vientik 
nuo to naujo mokslo propa
gandos. Antrą lekciją skai
tysiąs naturalės historijos 
muzėjaus direktorius, kuris 
išaiškįsiąs gyvuojantį ryšį 
tarp eugenetikos ir biologi
jos. Medicinos profesorius 
trečiąją savo paskaita pa
judinsiąs mirtingumo klau
simą, gi sociologijos profe-

sorius apkalbėsiąs visuome
ninę eugenetikos vertę.

Tolimesniu lekcijų užduo
timi busią nustatymas tai
syklių. kokiuo budu pride
ra leisti už vyrų arba, abel- 
nai imant, tuokti jaunimas, 
kai Į) reik gyventi moterys
tėje, idant apturėjus kuoge- 
riausias iš doros ir kuno pa
sekmes. Paskutinę lekciją- 
paskaitą paskaitysiąs sena
torius Paulius Donmer apie 
eugenetikos intekmę į atei
tį ir rasės kiekybę.

Paryžius, visuomet ženg
damas pažangumo ir nauja- 
uybių priešakyj, tikisi — 
rašo angliški laikraščiai — 
jogei trumpu 'Jajiku visur 
bus įsteigtos panašios mo
kyklos, gi busimosios žmo
nių kartos, apart skaitymo 
ir rašymo, mokinsis kaip 
reik gyventi, kaip auklėti 
vaikus ir juos apvezdiuti, 
kad tuo budu susilaukus ra
sėj, tautoj ir šeimynoj kuo- 
sveikiausiu žmogaus esvbiu.L O • «-

Anglija. Dabar su Vokieti
ja nei už centą negali pirk
liauti pietinė Amerika.

O Europos valstybės ve
dė labai apsčią prekybą su 
pietine Amerika.

Štai truputį skaitlinių.
1912 m. tik Brazilijon iš

gabenta prekių už $308.243.- 
73(5, o jos išgabenimai sie
ke $3(52.794.84(5. Su Suvie
nytomis Valstijomis tais 
metais buvo tokia apyvar-

PROGA AMERIKAI IŠ
PLĖTOTI SAVO 

PREKYBĄ.
Labai sujudo Amerikonai 

pasinaudoti gera proga iš
plėtoti savo prekybą. Pieti
nė Amerika vedė apsčią 
prekybą su Europos valsty
bėmis, ypač su Vokietija ir

na Valstijosna įgabenta 
prekių už $141.914.885; gi 
į Braziliją Suvienytos Vals
tijos nusiuntė tik už $48.- 
109.316. Tuo tarpu Anglija 
įgabeno Brazilijon prekių 
už $77.615.54(5; Vokietija už 
$53.018.079; Francija už 
$27.751.094. Taigi Suvieny
tos Valstijos buvo trečioj 
vietoj.

Iš Anglijos Brazilijon ga
benta bovelniniai išdirbi
niai, iš Vokietijos plienas, 
geležis, muzikaliai instru
mentai, indai, stiklas ir tt. 
Dabar ta visa prekyba su 
minėtomis valstybėmis ap
sistojo ir amerikonai suvir
pėjo ir trina delnais iš 
džiaugsmo, 'kad pakišti sa
vo išdirbinius.

LOKDON, 
rugp. 6. - 
skelbė žij 
kad voki 
Sveaborw

ANGLIJA, 
Daily Mail pa- 

. iš Copenhagen, 
iai bombarduoją 

Finlandijoj.
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Iš Chicago.,
Geri prieteliai virto 

priešais.
Ties Huntington, Ind. 

Juozas Lutkus ir vokietis 
Curt Hannes valdė ukius ir 
gyveno kuogražiausia. Iš
girdę apie karų Rusijos su 
Vokietija, juodu ėmė gin- 
čyties. Vokietis sumanė 
grįsti Europon ir stoti ka
riuomenėn. Lietuvis prita
rė. Atvažiavo prekiniu trau
kiniu Chicagon, pernakvo
jo policijos nuovadoj ir ant 
rytojaus atsisveikinę, nuė
jo pas konsulus.

75 francuzai išvažiavo.
Iš Chicagos išvažiavo 75 

liuosnoriai francuzai. Fron
tenac salėj jiems buvo iš
keltos išleistuvės, kur daly
vavo Franci jos konsulas ir 
"500 francuzų.

Vokiečiai ir austrai negali 
grįsti tėvynėn.

Daug vokiečiu ir austru 
buvo atsilankę pas savo 
konsulus, siulindamiesi grįs
ti tėvynėn ir stoti kariuome
nėn. 5.000 austru padavė sa
vo vardus konsului. Bet vo
kiečiu ir austru konsulai 
pasakė, kad nėra galima jų 
pergabenti ir patarė stoti 
vėl prie savo užsiėmimų.

Lietuvių kalbos darkymas.
Chicagoj yra apsčiai lie

tuviškų spaustuvių, kur dai
liai atliekama visokie spau
dos darbai. Lietuviškose 
spaustuvėse ir kalba yra ge
rai ištaisoma, jei paduoda
ma koks netaisyklingai pa
rašytas pagarsinimas at- 
spauzdinti.

Atsiranda, vienok, lietu
vių, kurie su spaudos dar
bais kreipiasi pas žydelius, 
įžydelių spaustuvėse, žino- 
inia, lietuvių kalba buna 
^bjauriai sudarkyta. Štai ne- 
Įsenai man įbruko šitokį pa
garsinimų :

‘ ‘ Svarbus Praneszimas 
Del Visuinenes Didelis Isz- 
pardavineimas Lotu Har- 
vy, III. ant 155-tos Gatves ir 
Ashland Avė. ir iki Lencol 
Gatves ir 155-ta Gatve aina 
labai puikus bulvarą j e ir 1 
bloką iki gatvekariu katrais 
galama davazeoti visas da
les mesta Chicagos, taipgi 
labai arti visos vietines 
dyrptuves kurios randase 
Harvy, III.”

j/akaks tiek. As, gavęs 
jtokį plakatų, tuoj sudras
kau ir nekuomet neskaitau.

> Mano nuomone, visiems 
i reikėtų taip daryti su to- 

■ kiais pagarsinimais. Tuomet 
įjie greit išnyktų. Nes visi 
(kreiptųsi su spaudos dar- 
jiais į lietuviškas spaustu
ves.

S aug imasi pirmąsias pi
lietybės poperas.

Sulig pranešimų ateiviai 
■usijos ir Austrijos sku
binasi pirmųsias piliety- 
«>peras. Tas prasidėjo, 
bk Europoj ėmė dary
biniu. Ėmimas poperų 

p...bii<) 100%. Praneša- 
ne kuomet dar iic- 

bma tiek pilietybės 
blip dabar.
b'itros pusės pasi- 
b’isai nedaug vo- 
bcuzu ir serbą 
bbės popej a;~.
■rasė pa rope

R__ ĮĮiĮĮiRl. .'■I

Suvienytoms Valstijoms 
būti įveltoms karan su Mek
siku, tai reikalavimas pope- 
rų žymiai buvo sumažėjęs.

Francuzai ir vokiečiai grįž
ta namo.

Būriai vokiečių ir fran
cuzų atsarginių panorėjo 
grįžti namo ir stoti tėvy
nės apgynimam Prancū
zams garlaivis New Yorke 
jau yra gatavas. Juomi iš
plauks francuzų atsarginiai 
iš Chicagos ir kitų vakari
nių valstijų. Pirmas francu
zų garlaivis su atsarginiais 
išplaukė iš New Yorko sere- 
doj liepos 5 d., o antras iš
plauks pėtnyčioj liepos 7 
d.

2.000 austrų atsarginių 
apreiškė savo konsului no
rį grįžti ir stoti tėvynės ap
gynimam Bet konsulas pa
sakė, kad Austrija nėra 
sairupinus juos gabenti 
per jurę.

Iš aplinkinių miestų vo
kiečių atsarginiai važiuoja 
Chicagon, daro regimentus 

ruošiasi grįžti namo.ir

Iš ko gimė karas.
Serbija, mažas vyrukas, 

supykino Austrija, didelį 
vyrų; Austrija reikalauja 
atlyginimo; Rusija, antras 
didelis vyras, tarė: “Ne
užkabyk mažojo vyruko!”

Austrija kreipiasi prie 
kito didelio vyro, jos talki
ninkės, Vokietijos, Vokie- 

Franci jos ir klausia:

si ja kišis, aš tave parem
siu”. Tuomet Rusija krei
piasi prie kito didelio vy
ro, 
“Ar tu man pagelbesi, jei 
Vokietija pagelbės Austri
jai?” Franci ja atsakė: 
“Šiur!” Nes ji pasitikėjo 
pagelbos nuo kito didelio 
vyro Anglijos.

Ir taip tai tie vyrai vie
nų antrų pasidrąsindami, 
kibosi už čiuprynos.

IŠDEGĖ MIESTAS.
Newton, Kan., rugp. 5. — 

Išdegė šio miesto bizniavo j i 
dalis. Sudegė ir kotelis. Mo
tely j buvusieji išbėgo lau
kan naktiniuose marški
niuose. Nuostolių $500.000. 
Traukiniu buvo atvažiavę 
gaisrininkai iš Wichita.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Joplin, Mo., rugp.
Baisus reginys buvo, 
met traukinys smogė 
zolininį vagonų. Abu smar
kiai lėkė priešais vienas an
trų. Gazolininis vagonas bu
vo sudaužytas it poperos 
kubutė. Gazolino mašina 
sprogo ir tuoj kilo gaisras.

Vagone buvo daug žmo
nių; jie buvo sužeisti ir jų 
drabužiai degė. 'Iš po ske- 
veldų buvo girdimi balsai 
prašant, kad juos pribaigtų.

Ant vietos žuvo 38, su

UŽDARĖ KASYKLAS.
Kansas City, Mo., rugp. 

5. — 25 kasyklos užsidarė 
visoj Kansas valstijoj. Už
sidarė del to, kad angleka- 
siai pametė darbą. Mat, jų 
kontraktas su darbdaviais 
pasibaigė liepos 31 d., o nau
jas nebuvo padarytas.

katalikasoumuįui
fflBKHBBBi

KARO PASEKMES

(Iš Chicago American)

Šisai paveikslas parodo tikras karo pasekmes. Matosi nuliudusi motina ir jos užmuštas sūnūs. Įsivaizdink, kad šimtai tūkstančių bus 
šiemet tokių paveikslų Europoj ir suprasi tikrą karo baisumą. Šnekama apie šlovingas kare pergales, apie didvyriškus darbus. Bet tik

ras karo paveikslas yra šis. .

•777-
A:

irilfnntWMt

Kiek liks po karo

kuo-
i ga-

- , -w. -*■. k,” f.

(Iš Chicago American) į ", •? : » ' ’ i ’

Kai nustos kanuolės kriokti, kulipkos zvimbti, kasžin kiek vainikuotų galvų liks Europoj? Yra tai klausimas, apie kurį Europos vai
nikuotieji gal užsimąstę. E %

Nepažino savo kojų.
Jurgis, važiuodamas per 

miesteli, rado ant gatvės gu
lintį savo pažįstamų Petrų.

Jurgis: — Petrai, atsiimk 
savo kojas, nes su važinė
siu!

Petras (galvų pakėlęs ap
sigraibė kojas): — Tai ne 
mano kojos. Mano buvo su 
batais, o čia plikos. Gali 
sveikas važiuoti!

Pajuokavo.
Ūkininkas (į bernų):

Jonai, išbaltink trobų.
Jonas: — Tai kad penze- 

lio nėra.
Ūkininkas: — Nueik į 

tvartų, nupjauk karvei uo
degą ir bus penzelis.

Jonas: — Ar visų?
Ūkininkas: — Gali ir vi-

“Kataliko” dienraščio ge
nerates agentūros Chicagoj. 
Pas šiuos agentus galima 
gauti dienraščio pavienius 
numerius:

M. J. Tananevieia
670 W. 18th St.,

są.
Po keliatai minučių atei

na Jonas su karvės uodega

'A. L. Zachareviela
2336 S. Oakley Ave. ' - ” v: •

J. J. Polekas
1802 W. 46th St.

nupjauta lig pat strėnų ir 
sako:

— Tiesą sakei, nereikės 
nei koto.

WTtflU. • r _
M. Vatulas

1700 N. Ashland Av.
‘U fru

M. G. Valaskas
349 Kensington Av.

SIUSKITE PRENUMERATĄ PIRMAJAM LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIUI AMERIKOJE “KATALIKUI”.

‘‘KATALIKE” bus, kaip galima aiškiai ir plačiau nušviečia
mas Lietuviu, o ypač Amerikos naujokynuose gyvenančiu, S. Val
stijų ir kitų šalių gyvenimas, paduodama kuonodaugiausia žinių iš 
Europos karo ir visuomenės gyvenimo.

“KATALIKE” dienraštį žinios tilpsi daug greičiau ir plačiau: 
į visus pajudintas musų gyvenime klausymus kuonoplačiausia at
siliepsime.

“KATALIKAS’’-dienraštis stengsis atstoti lietuviams anglų 
ir kitose kalbose leidžiamus dienraščius.

Todėl kreipiamės į musų draugus ir pritarėjus, kad pasku
bintumėte užsisakyti Katalikų dienraštį.

Katalikas kainuoja metams >.•................. . .............
pusei metų -....................................

Trim mėnesiam v.-...............................
Europoje metams ....................

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:
“KATALIKAS”

.. 5 dol.
.. 3 dol.
1.75 dol.
.. 7 dol.
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Į iSzokiai Namie Prie Puikios Muzikos= 1 -  -.. .. ..- - - . . . . . . .. ....... . —---- -- -- ,- - _ _ Sol
II! . .
| i Galite pasišokti pirmamjam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu1

I IL f
M i Įfe

JS jHl
Č turite namie muziką. O gali pagrot jums viso svieto geriausi

1IBf • muzikantai, kada nusipirksite naujausio išradimo ‘Columbia” * ir ll

g®B Grafofoną. i

Sig
n 1 f i į Pilni Namai Linksmybes iš Vieno Grafbfono,

Šokiai, Dainos, Orkestrą, Deklemacijos, Juokai. i®

No. 10 šnekamoji mašina 
Kaina $17.50 

4

No. 10 šnekamoji mašina pasirodė krautuvėse del to. kad žmonės 
reikalavo tokios mašinos, kuri talpina savyj pamatinius princi
pus geriausių instrumentų, bet parduodamų už kainą, kuri visiems 

prieinama.
No. 10 šnekamoji mašina yra aprūpinta dailia ąžuoline skrynute, 

turinčia 13% colių platumo, 13% ilgumo ir 6% colių augštuino. Yra 
dailiai nupaliruota, gražiai išveizdi, yra gražiu kambario papuošalu.

No. 10 šnekamoji mašina yra aprūpinta triuba su astuoniais la- 
------pais, blizgančiai ujipaliruta ir turi aukso drinžles. Reproduktorius rū

pestingai padarytas, tobulas yra darbas ir principas. Turi labai gerą 
sprenžinos motorą; galima užsukti mašinai einant. Vienodumas eise
nai yra būtinai reikalingas del gerumo reprodukcijos ir No. 10 mo
toras yra padarytas taip, kad jo eisena yra absoliučiai vienoda visą, 
laiką. Pavarvino ir sustabdymo prietaisas, nupaliruotas ir nunikeliuo- 
tas, yra gerai ir patogiai priešakyj pritaisytas ir veikia tiesiog ir grei-' 
tai be jokio trukdėsio. No. 10 groja rekordus visokiausio išdirbimo ir 
visokiausio didumo, ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai 
esti aiškus, švelnus, malonus, tyri.

“Eclipse” kaina $25.

Siame “Eclipse” už $25.00 mes pasiūlome geriausią 
žemos kainos instrumentą, koksai tik gali būti pa
gamintas.
Visoje savo konstrukcijoje ir savo tono kokybėje “Ec

lipse7’ yra Columbia ir tokis, kurį mes dedame pirmutinėn 
vieton šiame kataloge, iš dalies ačiū jojo kainai ir iš dalies, 
kadangi mes didžiuojamės juom.

Dėžė: Raudonmedis arba ketvir- 
tuotas auksinis ąžuolas.

Didumas: 15% colių platumo per 
15% colių gilumo.

Metalo užbaigimas: Visos ati
dengtosios metalo dalis sun
kiai nikeliu pavilkta (pla
ted).

Motoras: Dviejų sprenžinų va
rymas nesiįvairuojąs, be dre
bėjimo. Groja tris rekordus 
vienu užsukimu. Motoras yra 
pastatytas ant naujos meta
lines motorui lentelės.

Aprūpinimas adatomis: 200 pil
no tono adatų ir ingaubtas 
adatinių taurelių.

Tono kontrolė: Columbia toną 
kontroliuoja lakštai, valdomi 
su pagelba guziko priešakinė
je piliastroje; taipgi su pa
geliai adatų įvairumo.

Balso rankena: Nauja bayonet 
joint balso rankena iš vieno 
gabalo be rumbų išsukinėto 
smailyn einančio vamzdžio.

Reproduktorius: New Columbia 
No. 6.

»•«.

“Betrubinis” kaina $15.

Si “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujausio išradimo 
su puikiausiais pagerinimais. Jos balsas yra švelnus, ty
ras, be jokio ausį draskančio čirškimo, dėlto, kad grojant 

balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apa
čią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į orą 
švelniu, maloniu akordu.

Nekurtose kalbamose mašinose graso kambarėliai nėra 
dedami, per tai kartu su balsu pasigirsta ir aparato-mašine- 
rijos barškėjimas, kuris balsą padaro šiurkščiai čirškiančiu.

Aparatas B. Z. H. neišduoda jokio barškėjimo su juoin 
gali groti, kaip 10 colines, taip ir 12 tolinės lėkštes (akor 
dus), jis taippat galima užsukti laike grojimo. Reguleris su 
kimosi išduoda maloniausi balsą.

Skrynutė padirbta iš tvirto ąžuolo, didumas: 12^4 co
lių pločio, 12% ilgio ir 0% augščio. Sveria su visa kuom 
drauge 10 svarų.

“Improved Champion” (Typas *“sina $2S “Jewel” ‘Premier
SIS yra tikrai didžios vertės grafofonas už mažą kainą. Yra pilno 

didumo, pilnas ir tikras visose smulkmenose. Didokoj, dailioj, 
ąžuolinėj skrynelėj yra begarsis dubeltavos sprenžinos motoras, 

kuls yra stiprus, galingas ir teisingas, kaip laikrodis.
Greitumas yra reguliuojamas tam tikru šriubu, kuriuo galima 

pradėti ir sustabdyti. Prie pilno ištaisymo duodama ir adatų.

kaina $35

(Typas BNWM) Kaina $50
Raudonmedžio

ęLalop jus galite pirkti
tikra. Columbia grafo- 

uolą, pilnai apdarytą, aprn- 
pintą dangčiu, su visomis moderniškomis skritulinės Grafono- 
los įrengimo smulkmenomis, už $35.00.

šioji nauja Grafonola “Jewel” turi tikra Columbia toną, 
kuris padarė. Columbia garsinga — pilną, skambų ir natū
rali. .Jisai duoda tikrą dainininko balsą, tikrą orkestrus to
ną. Gvarancijos kvitą gerume išduodama su kiekvienu in
strumentu.

Tai yra geriausias triubinis 
Grafofonas, kokį galima pa
daryti. Nei už pinigus ne

galima atrasti dalykėlio, kurį 
galima butų pagerinti. Dailus, 
tikras, visas iš raudonmedžio •— 
skrynelė ir triuba nupaliruotos, 
kaip pianas. Atsargiausiam pir
ki ku i išrodo, kaip $50. Visos, 
metalinės daljs yra gražiai nu- 
nikeliuotos. Prie visų aptaisy- 
mų duodama dar adatų.

i:Sė Parinktas ketvirtuotas auk
sinis ąžuolas.

Didumas: 1(1% colių 
pini prie dugno, 
augštuino.

Metalo užbaigimas: 
dengtosios daljs 
keliu apvilkta.

Motoras: Dviejų sprenžinų vary- 
nesii vairuojąs, be dre- 

Groja tris rekordus 
yra 
mo-

keturkam- 
11%, colių

Visos ati- 
sunkiai ni-

mus, 
liejimo.
vienu užsukimu. Motoras 
pastatytas ant metalinės 
torui lentelės.

Motoro kontrolė: Greitumo
guliatorius yra operuojamas 
ant laipsniuoto ciferblato su 
pradėjimo ir sustabdymo 
prietaisa.

re-

ingaubtas adatines 
2 laipsniam adatų 

adatom.
Columbia tonų 

lakštai, valdomi 
guziko priešaki- 

taipgi su

Aprūpinimas adatomis: 200 pilno 
tono adatų. Dėžės viršus tu
ri tris 
taureles
ir vartotom

Tono kontrolė: 
kontroliuoja 
su pagelba
nėję piliastroje; 
pagelba adatų įvairumo.

Balso rankena: Nauja bayonet
joint balso rankena iš vieno 
gabalo be rumbų išsukinėto 
sinailyn einančio vamzdžio.

Reproduktorius: New Columbia 
No. 6.

Dangtis: Pianinis kabantis ir 
vašais aprūpintas užraktas.

- 1 4|ar~-

Visus tuos nuostabius instrumentus galima gauti musų krautuvėj su lietuviškais, angliškais ir kitų kalbų rekordais

“KATALIKO” KNINGYNE, 3249 South Morgan Street Chicago, II

Į
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