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Caras žada žydams 
: : laisvę Rusijoje.

s

. Vokiečiai užimą Belgijos sostine Bruselį. . .
Kaizeris su sunais iškeliavęs karo laukan. Tą pati padarysiąs ir Rusijos caras.

Iš Lietuvos šiandie jokią žinių nėra.

Didelis mušis 
Belgijoj jau 

prasidėjo.
• Londonas, rugp. 18. — 
Daily Express rašo: “Mažai 
tėra abejonės, kad didelis 
mūšis Belgijoj tarp vokiečiu 
ir talkininku jau prasidėjo. 
Mus korespondentas trum
poj telegramoj praneša iš 
Ghent, kad vokiečiai briau- 
jasi į Waterloo lygumas ir 
kad dalykai dedasi didžiau
sios svarbos.”

Iš Bruselio Daily Mail 
gauna tokią žinią: “Smar
kus susirėmimai prasidėjo 
nuo pirmadienio ryto.”

Mūšiai einą lygumose į 
pietus nuo Namur. Sako, vo
kiečiu kariuomenė papuolus 
tarp francuzų ir belgu kava
lerijos. Čia vokiečiai labai 
nukentėjo.

Vokiečiai nuduodant! ei
ną linkui Diest ir erzinanti 
belgu kariuomenę, paliktą 
prie Louvain, vokiečiai da
bar ėmė nuduoti einą tie
siog į Bruselį. Tie skrajo
janti būriai susideda iš ka
valerijos ir artilerijos.

Su didžiausia paskuba da
roma apkasos aplink Bruse
lį.

Šauni mažutė Belgija jau 
prisirengė perkelti savo sos
tinę į Antwerpa. Nėra kitos 
vietos, kurios vokiečiai taip 
geistu, kaip šito miesto. Bet 
jei jie išmanys jį paimti, tai 
turės bent pusę milijono ka
reiviu pasiusti del to mies
to paėmimo.

Ateivių skaičius 
mažėja.

Washington, D. 0. Oficia
liai pranešimai rodo, kad a- 
teivių skaičius sumažėjo 
perpus nuo to laiko, kuomet 
karas užsidegė Europoj.

Lenkai džiau
giasi pro
klemacija.

■ —________

Peterburgas, rugp. 18. — 
Proklemacija, kuria len
kams prižadama autonomi
ja, sukėlė tarp lenku ir ru
su didelį džiaugsmą.

Pranešimai iš Varšavos 
sako, kad proklemacija su
kėlus didelį entuziazmą. 
Viename susirinkime vienas 
lenkas išsitaręs, kad šis at
sišaukimas esąs pirma rusų 
armijos pergalė. Daugelis 
rusą apsiverkę iš džiaugsmo 
beskaitydami proklemaciją.

Per kelias pastarąsias die
nas Rusijos oficialiuose 
sluogsniuose buvo svarsto
ma apie proklemacijos len
kams išdavimą. Mobilizaci
ja lenkuose labai gerai nu
sidavė. Tvarka ir susivaldy
mas gyvavę ir kalboj ir dar
be pas lenkus. Ypač lenku 
atstovų kalbos durnoj pa
drąsino rusus. Todėl ir nu
sprendė rusų valdžia per 
vyriausiąjį rusų armijos va
dą išleisti į lenkus prokle
macija.

Su gražiais pažadais pro
klemacijos buvo išleistos 
lenkams Vokietijoj ir Aus
trijoj.

Rusai, net ir tie, kurie ne- 
kęzdavo lenkų, pritaria pro
klemacij ai.

Lenkai nepasitiki vokie
čių ir austrų valdžiomis. To
dėl jiems geriausia buvę tai- 
kinties su rusais ir pasitikė
ti jų prižadams.

Lenkų vadovai ir durnos 
atstovai Durowski ir Dym- 
sza sako, kad lenkai dabar 
laiko rusų pusę.

Nuo rugp. 1 d. iki 14 d. į- 
leista šion šalin 20.986 atei
viai, o pernai per tą laiko
tarpį įleista 56.470.

Francuzų lai
mėjimas.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Telegrama iš Paryžiaus pra 
nešama, kad Francijos ka
riuomenė užėmus miestą 
Schimbreck, pusaštuntos 
mylios už Saale, Alzacijoj. 
Ji paėmė 12 kulkosvaidžių, 
12 vežimų su amunicija ir 
8 greitai šaujamas mašinas. 
Francuzų kavalerija prisiar
tino prie Muelbach ir Lut- 
zelhausen.

Priegtam francuzai paė
mė daug nelaisvėn. Susirė-
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mime prie Schimreck daugiu 
žuvo vokiečių. Pilnos apka
sos besančios lavonais išklo
tos.

Graikai bai
mėje.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Oficialės telegramos sako, 
kad Graikija gavus informa
ciją. jogei turkų kariuomenė 
perėjo Bulgarijos rubežius 
ir per jos teritoriją eina lin
kui Graikijos. Del tų žinių 
sujudinta Graikija apreiškė

Žydams tei
kiama laisvė.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Paryžiaus korespondentas 
sužinojęs, kad šiomis dieno
mis rusų caras žada pasira
šyti po proklemacija, tei
kiančia žydams Rusijoj ly
gias teises su kitais pavaldi
niais. Teisės bus suteiktos 
civilės ir politikinės.

Turkijai, kad jei tos žinios 
bus patvirtintos, atsakanti 
rėngimaisi bus padėti armi
joj ir laivyne.

Vėliausios Žinios iš 
Karo lauko.

LONDONAS, rugp. 18. — | jogei ji sugrąžįs Chinijai 
Kiao-Chou ir kad tas forma- 
lis pažadas išblaškys neri
mastį Suv. Valstijų ir Aus
tralijos.

Telegrama iš Mainz, kurs 
guli už 115 mylių nuo Stras- 
sburg, sako, kad vokiečių 
kaizeris su savo trimis su- 
nais, tarp jų ir įpėdinis, 
pribus tan miestan.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Telegrama iš Bruselio pra
nešama, kad Belgijos sosti
nė perkeliama į Antwerp. 
Vokiečių kavalerija gali ne
tikėtai užklupti Bruselį.

WASHINGTON, D. C., 
rugp. 18. — Suv. Valstijos 
priima už teisybę prižadus 
užlaikyti Chinijos neutrali
tetą. Bet stengsis, kad di
džiosios valstybės užlaikytų 
visiems atdaras duris Toli
muose Rytuose.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Pranešama, kad francuzų 
spėkos labai nukentėjo, kuo
met susirėmė su vokiečiais 
ties Namur ir Dinant. Pran
cūzai puolė ant vokiečių li
nijos, perlaužė liniją ir iš
blaškė kaizerio kariuomenę.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Keliatas austrų korpusų į- 
siveržė į rusų teritoriją. Ru
sų žengimai pirmyn Galici
joj ir i š.-rytus nuo Lem
berg taipgi apstabdyta.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Anglijos oficialė presą sako, 
kad japonų karinis veiki
mas apsirubežiuos Tolimais 
Rytais. Japonija veikianti 
prieš vokiečius tik chinų pa
krantėse.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Daily Mail sako, kad Japo
nija davus formali pažadą,

ROMA, rugp. 18. — Te
legrama iš Cetin j e patvirti
na, kad Prancūzai Adriati- 
koj nuskandino keturis aus
trų karo laivus.

NEW YORK, rugp. 18. — 
Pranešama iš Santos, Brazi
lijoj, kad vokiečių garlaivis 
Santa Catharina su $1.000.- 
000 vertės prekių, pagautas 
anglų skraiduolio ir nuga
bentas prie Trinidad salos, 
prigulinčios Anglijai.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad holandų garlaivio kapi
tonas matęs Trondhjeme 
vieną sugadintą vokiečių 
šarvuotį. Tos žinios patvir
tinimo nėra.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Iš Konstantinopolio prane
šama, kad Rusija pareikala
vus iš Turkijos praleisti per 
Dardanelius jos Juodosios 
jūrės laivyną. Mat, ligšiol, 
pagal sutartį, turkai nepra- 
leizdavo rusų laivyno.

PETERBURGAS, rugp. 
18. — Caras nusprendęs va
žiuoti į karo lauką. Busiąs 
armijoj per visą karą.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Telegrama iš Bruselio pra 
nešama, kad belgai labai rū
pinasi sustiprinti kariuome
nę, paliktą saugoti Bruselį. 
Mat, aplinkui skraido būriai 
vokiečių kavalerijos ir gali 
netikėtai užatakuoti sosti
nę.
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bos apie santaikų, kaip ilgai 
žmoni  jų smaugs militariz- 
mas ir užgrobimai. Kaip il
gai vieha valstybė tykos 
antrųjų nuskriausti, paverg
ti, kaip ilgai bus skriaudžia
mos silpnesnės tautos, taip 
ilgai pasaulyj negalės būti 
ir nebus santaikos. Santaika 
pasaulyj įvyks tik tuomet, 
kuomet visa valdžia pereis 
į žmonių rankas, ty., kuomet 
išnyks monarchijos, gi jų 
vieton užgims respublikos.

Daug pinigų išleido Car
negie savo tiems Santaikos 
Bumams ir santaikinės pro
pagandos pienams. Deja, 
pamiršta tuose pienuose, 
tame programe įsprausti 
reikalingumų biudžeto, sa
kysime, nors kelių dolerių, 
kurie labai reikalingi atpra
tinti žmones nuo piktadary- 
binio instinkto ir juos dva
siškai patobulinti nors tiek, 
kad jie pagaliau pamylėtų 
visokių teisybę, kad sveti
ma nuosavybė ir žmogaus 
gyvastis butų gerbiama. Ka
dangi tas svarbiausias daly
kas buvo pamirštas, tatai 
Santaikos Bumai ir visas jų 
tarptautinis tribunolas pa
virto į niekus.

Prasiplatinusi visur vil
tis, kad dabartinis karas 
Europoje — busiųs paskuti
nis žmonijos karas. Taip a- 
pie jį kalbama, vadinama jis 
— paskutiniu. Argi jis bus 
paskutinis? Basi, šis karas 
valstybes taip nualsįs, taip 
sunaikys, kad ilgas laikas 
nebus iš ko ginkluoties ir 
todėl naujas karas nebus ga
limas. O gal tuo metu vėl 
apšviestesnės tautos, pama- 
čiusios pragarinius žmonių 
nuo karo kentėjimus, susi- 
spies krūvon ir išras kokias- 
nors priemones karus už
mesti ant visados ir užtik
rinti santaika. Bet vargiai 
tas greitu laiku galės įvyk
ti, nes žmonyse žvėriški in
stinktai nepasiduoda išnai
kinimui. Tik kuomet žmo
nės pasiliuosuos nuo tų in
stinktų, tik tuomet galės į- 
vykti ant žemės iš Seno lau
kiamoji romybė, Dangaus 
Karalija.

Musiipastabos
ŠIS-TAS APIE KARĄ.

Ištuštėjo Santaikos Rū
mai Haagoj...

Apie tai skundžiasi spau
da, tas pašiepiama karika
tūromis. .. Ištuštėjo, ana
chronizmu atsiduoda puikus 
bustas, pastatytas milijonie
riaus Carnegie lėšomis, 
duosniai išpuoštas valsty
bių pastangomis, kurios 

r šiandie pašėlusį tarp savęs 
karų veda. Nusitvėrė už 
sprandų tie, kurie daugiau
sia ir garsiausia apie San
taiką kalbėjo ir nuolat vis 
daugiau ir daugiau ginkla
vosi, apsunkino liaudį. Šian
die jų tos “santaikinės” 
pastangos išduoda kruvinus 
vaisius — ir tai dar Santai
kos Rūmų kaiminystėje. Re
gis, ir tie patįs rūmai nuo 
šio karo turės nukentėti, 
kuomet Vokietija, neturėda
ma kur pasidėti, peržengs 
Holandijos rubežius ir pa
leis į minus kelis kanuolių 
Širvius del didesnio jų pa
žeminimo. Santaikos Rūmai 
apvienėjo ir šiandie jie te
gali būti liudininku, kaip 
skerdžiama žmonės.

Valstybės, valdžios — ki
tos kitoms pasižadėdavo, 
kad visokie jų nesutikimai, 
visokie ginčai turi būti pa
duoti tarptautiniam tribu- 
nalui Haagoj, į Santaikos 
Rumus. Plačiai kalbėtasi ir 
tartasi, kad jaigu kuomet 
nors ir turėtų gimti karas, 
tai kad toksai butų daugiau 
žmoningesnis, nebūtų tiek 
žiaurus, kraugeringas. Tuo 
tikslu net sutaisyta tarptau
tiniai įstatymai. *

Bet šiandie ką matome ? 
Kilus karui visokie pasiža
dėjimai ir pasitarimai pa
miršta, sumindžiota pačių 
valstybių ir užgirtieji įsta
tymai ir žmonių gyvastis bei 
turtai ignoruojami, kaip dar 
nekados to nebūta. Susikibo 
visi priešininkai ir žudoma 
nekalti žmonės.

Dar sykį taigi persitikri
na žmonija, kad niekam gali 
tikti nenatūralių, hipokriti- 
kinių intencijų kombinaci
jos —- šiandie aiškiai mato
ma, kad negali būti nei kai-'

Dabar, kaip žinoma, ka
nalas yra augščiau jūrės 
lygmalos. Kanalo lygmalos 
yra 75 pėdos augščiau jūrės 
lygmalos. Dabar garlaiviai 
turi lipti it trepais į kanalų 
ir paskui antrame gale vėl 
nusileisti. Tas lipimas ir 
nusileidimas užima daug 
laiko. Pasak Buna n-Varilla, 
per 20 metų pasaulio pirk- 
lyba taip išsiplėtos, kad ka
nalas jokiuo budu nespės 
patarnauti. Todėl, sako, rei
kės kanalų gilinti ir suly
ginti jo lygmalų su jūrės 
lyginai a.

Už pravažiavimų kanalu 
imama $1.25 už tonų. Tai
gi už 1.000 tonų garlaivį rei
kės mokėti $12.500. Išrodo, 
kad tai baisiai brangu. Bet 
reikia atminti, kokį pelnų 
iš to turi naudojantieji ka
nalų. Pirmiausia sutrumpi
na kelionę 10.000 mylių. To
kios kelionės atlikimui rei
kėtų bent dviejų savaičių.

Pelno iš kanalo, spėjama, 
bus arti $12.500.000 pirmais 
metais. Kanalo užlaikymas 
kasmet atsieis $4.000.000. 
Taigi $8.500.000 butų gryno 
pelno.

Federacijai turi 
rūpėti kolionizaci- 

jos klausimas.

DEL PANAMOS KANALO 
ATIDARYMO.

Dabartės jau atdaras Pa
namos kanalas ir del didžių
jų garlaiviu. Tad milžiniš- 
kiausias pasaulyj inžinieri
nis darbas liko pabaigtas. 
Keturių šimtmečių svajo
nės išsipildė. Nes Balboa, 
perėjęs per Panamos per- 
smaugų^ rugsėjo 25 d. 1513 
m., ir atsidūręs Pacifiko pa
krantėse, pamatė, kad du 
vandenynu galima suvieny
ti, prakasant kanalų. Bet 
tikras darbas teprasidėjo 
sausio 20 d. 1880 m. Ta dar
bų pradėjo francuzų kompa
nija, vadovaujant De Les- 
seps, kurs prakasė Suez ka
nalų. Francuzų kompanija 
nusibankrutijo ir viskas pa
teko į Suv. Valstijų rankas.

Pereitų šeštadienį, atida
rant kanalų del didelių gar
laivių, buvo atvykęs Bunau- 
Varilla. Jis buvo vyriausias 
inžinierius francuzų kanalo 
prakasimo kompanijos. Bu
liau-Varilla nuodugniai tyri
nėjo kanalų ir prisižiūrėjo 
kaip jis veikia. Inžinierius 
pasakė, kad po 20 metų pa
sirodys reikalas perdirbti 
kanalų. Jisai sako, kad įnik
siu gilinti kanalų.

Chicagoj rengiamasi prie 
L. R. K. Federacijos kon
greso. Kas gi Federacijai 
turi rūpėti šiuo laiku? Bu
dos nereikėtu ieškoti, gal- 
voti naujų sumanymų. Rei
kėtų tik pasižvelgti atgal ir 
pažiūrėti, kas Federacijai 
rūpėjo pernai. Pamatysime, 
kad ten buvo pakelti gy
vieji Amerikos lietuvių gy
venimo klausimai ir neieš
kant kokių naujų sumany
mų, o imties pire vykinimo 
jau pakeltųjų sumanymų. 
Reikia jau padaryti žingsnį, 
antra pirmyn — nuo suma
nymo eiti darban. Galima 
surasti daugybes auksinių 
sumanymų, o jei nevykinti 
jų, tai nebus mus gyvenime 
jokios pažangos.

Vienas svarbiausiųjų 
klausimų tarp Amerikos lie
tuvių bene tik bus kolioni
zacijos klausimas. Tas klau
simas buvo gvildenamas 
pernai Federacijos kongre
se. Ta klausima nuodugniai 
išklojo p. J. Miliauskas sa
vo referate. Štai žymi to re
ferato dalis:

“Į šia šalį plaukia mažaže
miai ir bežemiai, didžiuma 
tikėdamiesi užtiksiu aukso 
kalnus, prisirinksiu daug 
lobio ir grįšiu į Lietuva, ap- 
sipirksia didelius plotus že
mės ir busią laimingi.

“Nors trumpai norėčiau 
pasakyti, kad mažažemio u- 
kininko toks svajojimas y- 
ra labai klaidingas. Many
mas turėti šimtamargį ūkį 
ir — greta to — jo pridera
mai neišnaudoti, yra dau
giau, negu nesąmoningą. 
Kas iš didelio ūkio su ma
žu pelnu! Geriaus mažas li
kis su daug pelno. Kad dau
giau pelno turėti, reikia u- 
kį tobulinti. Deja, ne visada 
taip pasirodo, kaip norima. 
Taippat tinkasi ir su lietu
viais. Didesnė atkeliavusių 
į šių šalį lietuvių dalis neiš
pildo savo pažadėjimų, ar
ba ir negali išpildyti.

“Rodosi, kiekvienas, ke
liaudamas iš tėvynės, yra 
sudėjęs tvirtus pažadėjimus 
būtinai sugrįsti į Lietuvą. 
Likimas gi lemia visai ką 
kitų... Atkeliavę jauni Vy
rai, bijodami priverstino 
kareiviavimo arba kitų val
džios pinklių, negrįžta at
gal; arba vėl kita dalis — 
tai bežemiai, kurie atkelia
vo į šių šalį grynai del eko
nominio blogo padėjimo, ir
gi bijosi grįsti, kad neįpuo- 
lus vėl į tokį pat padėjimų, 
kokiame buvo pirm iške
liausiant. Taigi pasirodo, 
kad grįžtančių į Lietuvą

“Kad taip yra, geriausiai 
randasi labai mažai.
liudija patyrimai iš 1906, 
1907 ir 1908 metų. Minėtais 
laikais Suv. Valstijose vie
šėjo nelemtoji bedarbė. Tuo 
laiku, sustojus prameni jai, 
tikėtasi, kad didesnė dalis 
lietuvių, ypač geriau pasi
turinčių, vykins savo paža
dėjimus — grįš atgal į Lie
tuvą ir laimingai ten apsi
gyvens. Tečiaus pasitikėji
mas apVylė. Skaitlinės tik
rina, kad iš 100 per 10 me
tų atkeliavusių lietuvių grį
žo Lietuvon mažiau, negu 
35 nuošimčiai. Likusieji — 
daugiau kaip 65 nuošimčiai 
— likosi Suv. Valstijose 
grumties su likimu.

“Kad geriau įsivaizdinus 
čia pasilikusių likimų, skai
tau reikalingu nors pavir
šutiniai pažvelgti į jų čio- 
naitinį gyvenimų.

“Lietuvis iš amato — 
žemdirbys. Atkeliavęs į Suv. 
Valstijas, nemokėdamas ki
tokio amato, kaip tik žemę 
dirbti, liekasi prastuoju į- 
vairių dirbtuvių darbinin
ku. Darbas gana sunkus, 
mokestis maža, per tai ir 
gyvenimas lietuvių Suv. 
Valstijų miestuose buna 
kuoprasčiausiuose kvarta
luose ir, apskritai pasakius, 
nesanitariškas. Naujai atke
liavę mėgina gyventi tau
piai, kad sučėdyti kiek no- 
rints pinigų juodajai die
nai, vartoja prastų maistų, 
kas nusilpnina fiziškai — ir 
taip gyvenant, tokiose ap
linkybėse, iš atkeliavusių 
stiprių, dailių vyrų, bėgyje 
kelių metų pasidaro vien 
tik išblyškę šešėliai.

“Dažniausiai prastas už
silaikymas ir maistas pri- 
gelbsti praplatinimui palin
kimų prie girtuoklybės.

“Gyvendami minėtose są
lygose, susitinka jie j eibes 
nelaimių: tai suserga, tai 
sužeistais tampa. Ypatingai 
susižeidimai tarpe lietuvių 
yra tankus, nes, būnant 
žemdirbiais, d i i -htu vė j e
jiems visai naujas reginys 
gyvenime.

“Viską paėmus krūvon, 
pasirodo, kad lietuviai gy
vena šioj šalyj vien tik del 
kitų. Jų uždirbti pinigai 
kliųva verteiviams, dakta
rams ir karčiamninkams, 
kas nuo pastarųjų liekasi, 
išleidžiama arba bedarbės 
laiku arba girtuoklybei.. Mi
nėtos priežastįs turbut bus 
užtektinu atsakymu, delko 
bedarbės laikais 1906, 1907 
ir 1908 metais pasiliko Ame
rikoje net 65 nuošimčiai lie
tuvių.

“Gyvenimas Suv. Valsti
jų miestuose neamatinin- 
kams yra gana sunkus. Kon
centracija parsisanidančių 
rankų auga kasdien; kitų 

vertus, delei technikos išsi- 
dirbimo reikalavimai parsi
sanidančių rankų mažiiiasi 
ir dažnai ištinka bedarbės.

“Lietuviai, ypač naujai 
atkeliavę, kad ir suspėja 
sutaupyti kiek skatiko juo
dai dienai, praleidžia juos 
bedarbės laiku. Ir ne vie
nam iš musų teko būti liu
dininku 1906 —1908 metais, 
kad po Amerikos didmies
čius badas žvalgėsi lietuvių 
šeimynose.

“Noroms-nenoroms pri
versti esame atsižvelgti į sa
vo pačių amatų, apie kurį 
taip pirmiau norėjome už
miršti — apie žemės dirbi
mą. Ir tik vienintelis kelias 
lieka pagerinimui lietuvių 
būvio Suv. Valstijose, tai 
specializavimasi jų pačių a- 
mate — žemės dirbime, nes 
jie tame amate yra įsigimę. 
Dėlto tai reikia visokiais 
budais stengties apgyven
dinti lietuvius ūkė j c.

“Neginčysime, kad žemės 
dirbimas yra vienas geriau
sių amatų ir arčiau prisi
žiūrėjus historijai, esame 
priversti sutikti, kad žemės 
dirbimas palaiko visą pa
saulį ir kad pradžia žemės 
dirbimo siekia labai gilios 
senovės.

“Gerinant žemės dirbimą, 
tik laipsniškai, liko atrasta 
dabar taip daug mums pa
dedanti technika, rašyba ir 
kitos priemonės. Kad mes 
turime dabartines komuni
kacijas visokios rųšies ir 
mašinerijas, tai galima dė
koti tik žemės dirbinio išsi- 
plėtojimui. Galutinai, ne- 
klysim, pasakę, kad žemės 
dirbimo plėtojimasis, pa
gimdė ir dabartinę musų gy
venimo sistemą.

“Atsižiūrėjus iš visų pu
sių, prieisim prie išvedimo, 
kad lietuvių amatas — že
mės dirbimas — yra ne men
kas, bet dar net augštesnis 
už kitų ainatninkų darbą.

“Tik reikia juo užsiimti. 
Jaigu šių laikų technika y- 
ra kasdien tobulinama ir pa
siekė net augščiausio laips
nio, tai, antra vertus, turė
tų būti žemės dirbimas to
bulinamas, kad negalima 
butų sakyti — prastas ama
tas.

“Lietuvių kaimynai — 
vokiečiai ir švedai, nemo
kantis kitų amatų, kaip tik 
žemę dirbti, jau iš seno lai
ko suprato minėto amato 
vertę, juo užsiima, gyvena 
pasiturinčiai ir sulyg priro
dymų agrikultūros departa
mento Suv. Valstijų, yra to
buliausiais šios šalies ūki
ninkais. Gyvena jie sava
rankiai, nereikalauja daboti 
darbo Valandų pradžiai ir 
pabaigai.

“Vėlesniai kiek pajuto, 
kad žemės dirbimas yra pel
ningas šioj šalyj, žydai ir 
suvienytomis spėkomis įkū
rė net savo kolioniją Wis
consin valstijoje.

“Prirodymui, kad žemės 
dirbimas yra pelningas a- 
matas ir net pelningesnis už 
kitus, mėginsiu paduoti ži
nias, semtas iš apyskaitų, 
padarytų agrikultūros de
partamento Suvienytų Vals
tijų. Yra prirodoma agri
kultūros departamento, kad 
kiekvienas gerai išdirbtas 
akras žemės gali duoti vai
sių, užtektinai išmaitinimui 
10 asmenų; kad gerai prižiū
rėta prasčiausia žemė neša

I
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Buvus Portugalijos karalienė, našlė Amelija. Dabar ji 
pasidavė tarnauti Anglijos karinėj ligoninėj.

60 nuoš. už indėtus pinigus, 
tik reikia mokyties, kaip ją 
išdirbti taip, kad ant mažai 
žemės daug vaisiaus gauti. 
Autentiškos agrikultūros 
departamento žinios parodo, 
kad mažesnis geriau prižiū
rimas ūkis duoda daugiau 
pelno, negu didelis, ir kaip, 
pavyzdžiui: ūkis, susidedan
tis iš trijų akrų žemės, Pen- 
nsylvanijos valstijoje, ties 
New Cumberland 1905 me
tais davė pelno $1309.00, ap
mokėjus visas išlaidas.

“Pasirodo, kad ir mažas, 
susidedantis vos iš 3 akrų 
ūkis, duoda daugiau pelno 
pusantro syk tiek, ką pap
rastas darbininkas uždirba 
dirbtuvėj. Pridėjus sveika
tos apsaugojimų, gyvenant 
ūkyje, pasirodys, kad dirb
tuvių darbininkai nesilygi- 
na ukiniiikui-žemdirbiui nei 
uždarbiu, nei savarankišku
mu.

“Retkarčiais ir lietuviai 
griebiasi ūkininkavimo Suv. 
Valstijose, bet tai daroma 
tik mažumos. Patyrimai iš
ėjusiųjų į ūkį rodo, kad jie 
nemano daugiau grįšti dirb
tuvei!, nes nuo jų praslinko 
bedarbių, badavimo šmėk
los, ir jie jau jaučiasi žmo
nėmis patįs sau.

“Tečiau didžiuma lietu
vių to nemato. Agentai taip
gi mėgina kolionizuoti lietu
vius, bet sunku patikėti, 
kad jų darbas butų pasek
mingas.

“Agentai paprastai varo 
kolionizacijos darbą savo 
pačių naudai, parduodami 
ūkius, lietuvius išskirsto 
tarpe svetimų jiems žmo
nių, iš ko išeina neparankus 
ūkininkavimas, nes, norint 
apgyvendinti lietuvį, reikia 
pažinti jo būdą. Lietuviai 
turi įpročius gyventi netoli 
vienas nuo kito, bet tarp sa
vųjų; jiems reikalinga baž
nyčia, mokykla ir tt., ko, 
tarp svetimųjų būdami, jie 
negali turėti. Ir ar tik ne 
minėtos priežastįs ir stabdo 
lietuvius nuo ūkininkavimo.

“Kad nusisektų kolioniza- 
cija, reikia, kad kolioniza- 
vimo darbu užsiimtų pasiti
kima bendrovė, kuri rūpin
tųsi ne vien pardavimu ūkio

lietuviams, bet drauge pri- 
gelbėjimu ir lavinimu ūki
ninkavime.

“Minėta draugija turėtų 
apsipirkti plotus žemės ir 
ant jos kolionizuoti. būti ko- 
lionistams pagelboje visame. 
Tuosyk tik galima tikėties 
gerų kolionizacijos vaisių. 
Taigi tikėdamas, kad Lietu
vių Rymo-Katalikų Federa
cija turi viršminėtas kvali
fikacijas, aš jai ir patarčiau 
užsiimti kolionizacijos klau
simu. Federacija šiame kon
grese turėtų paskirti komi
siją iš įvairių lietuvių ap
gyventų miestų, suorgani
zavimui kolionizacijos ben
drovės, po Federacijos pro
tekcija.

“Minėta bendrovė, susita
rus su Federacija, galėtų 
aprinkti tinkamą vietą lie
tuviškos kolionizacijos įkū
rimui.

“Užsiėmus Federacijai, 
bei pritarus kolionizacijaj, 
rasis žmonėse užsitikėjimas 
ir rasis būrys norinčių apsi
gyventi ūkyje ir užsiimti že
mės dirbimu.”

Reikalas įsteigti lietuvių 
kolioniją, regis, jau visai y- 
ra pribrendęs. Tegu šis 
klausimas šiuometiniame 
Federacijos kongrese butų 
toliau pastūmėjamas, taip 
kad tas sumanymas butų 
pradėtas vykinti.

K. K.

Ponas ir kumečiai.
Viehas piniguočius nusi

pirkęs dvarą pasišaukė ke- 
liatą kumečių ir sako: “Vy
rai, duosiu aš jums po že
mės gabalą, bet turėsite sa
vo tikėjimą permainyti į 
manąjį.

Kumečiai valandžiukę pa
mąstė ir atsakė:

— Ponuli, jei kas nori 
su mumis mainyti karvėmis 
ir priedus dar siūlo, tai tuo
met pasirodo, kad musų 
karvės yra geresnės. Tatai 
ir musų tikėjimas turbut 
geresnis, kadangi ponulis 
dar priedą siūlai./

’___ .
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Amatninkų 
klausimo 
priežastis.

batus, pasiutus drabužius 
iš krautuvės. Amatninkui 
nebelieka nieko kito, kaip 
tik pas kapitalistus dar
buotis už mokestį, pastoti 
darbininku.

Pramonininkai, dirbantis 
amatninkų išdirbinius, tuo 
daugiau gali panaikinti sa
vy stovių amatninkų, juo la
biaus išplatina savus išdir
binius, juo daugiau parduo
dami gali atiduoti už piges
nę kainą... Tuo tikslu stei
giami prekių sandėliai, ku
rių vienas gali panaikinti 
ne vieną savystovį amatnin- 
ką mieste ir tolimesnėje a- 
pylinkėje.

Paprastai vienas didelis 
prekių sandėlis įkuria sa
vas f iii j as įvairiose apylin
kėse; jei vieno pramoninin
ko kapitalo neužtenka, stei
giamos akcijų draugijos; 
taip viena kapitalistų ben
drovė gali nuslopinti dau
gybe amatninkų, kurie bu- 
na priversti, kaipo darbi
ninkai eiti padieniais už
darbiauti.

Liuosybė verstis amatais, 
kaip norint, pagimdė įvai
rių amatų koncentraciją 
vieno pramonininko ranko
se. Vienas turtingas pramo
nininkas su samdytais a- 
matninkais gali varyti vi
sokius . amatus, pavyzdžiui: 
padaryti darbus, reikalin
gus pastatyti namams, iki 
rakto.

Seniau stalių darbas, kaip 
antai: langai, duris buvo 
dirbami savy stovių stalių, 
geležies darbai, kaip apkau
stymai, spinos, raktai — 
neprigulmingiĮ šaltukai viii 
stiklo darbas — tam tikrų 
amatninkų... Šiandien del 
pramonės liuosybės apsiei
nama be tų visų amatnin- 
kų; viena dailidystės įstai
ga dirba tuos darbus, jei 
tik gali užlaikyti tiek daug 
visokiu darbininku.

Del tos pačios priežasties 
vienas didelis, taip vadina
mas konfekcijinis sandėlis, 
turįs parduoti visų reika
lingų daiktų apsirėdyti nuo 
galvos iki kojų, gali sunai
kinti begales . amatninkų, 
siuvėjų, kurpių ir kitų. To
ji aplinkybė, kad tos rūšies 
įstaigos duoda tuo didesnį 
pelną, juo pačios jos dides
nės, ragina pramonininkus 
jas praplatinti, kas vėl su
vargina kaskart didesnį sa- 
vystovių amatninkų skait
lių.

Tolimesnis pramonės liuo
sybės vaisius tai nesuturi
mos’ varžytinės pačių amat
ninkų tarpe. Seiliaus amat- 
ninko kokioje nors vietoje

gatavus apsigyvenimas ar krautu-

matė 
nežiūrėjo nei 

skriaudos, nei

dirba prekes 
bet pigesnes,

Liberalistų ekonomų os
mokslas mašinų išradimą 
laiko jei ne vienatine, tai 
bent svarbiausia sunkaus a- 
matuinkų padėjimo priežas
timi. Bet šita liberalistų pa
žiūra nevisai teisinga. Svar
biausia priežasties yra tai 
valstybės suteikta pramo
nės liuosybė ir beribis jos 
išnaudojimas. Liuosybė ver
stis kokiuo norint amatu 
by kokiuo bildu, kiekvieno
je vietoje paskatino kapita
listus steigti fabrikus; jei 
tik pramonininkas 
savo pelną 
amatninkų 
visuomenės.

Mašinos 
menkesnes, 
sulyginus su amatninkų iš
dirbiniais; todėl labiaus y- 

. ra perkamos. Pramoninin
kai stengės, kad plačiausios 
minios ju reikalautų ir pa
daryti jas visiems prieina
mas; rūpinasi jas brukti že
miutįsiems žmonijos luo
mams, net kaimuose, ne 
dėlto kad tie išdirbiniai 
jiems butų reikalingi, bet 

‘ kad savo pelną padidinti, 
visai nežiūrėdami, kad taip 
amatninkams atima uždar
bį.

Jei ta didelė apyvarta bu
tu buvus įvesta dar tuomet 
gyvavusių amatninkų cechų, 
nebūtų amatninkams išda
vus blogų vaisių, nes cechai 
butų galėję steigtis maši
nas. Bet mašinos išradimas 
atsiliko tuo metu, kuomet 
išsiplatino liberalizmo teo
rijos, reikalavusios panai
kinti suvaržymą uždarbia
vime; amatninkų cechai 
tuomet naikinta, kaipo ne
va prieštaraujantis pažan
gai ir kenksmingi kultū
rai; tokios liberalistų pa
žiūros prasiplatino net pa
čių amatninkų tarpe; amat- 
ninkai matė savo labą ne 
susivienijime, bet išsiskirs
tyme; todėl patįs amatuin- 
kai padėjo kapitalistams į- 
sivyruoti.

Panaikinus cechus, duo
ta liuosybė verstis amatais 
net nemokantiems amato, 
bet galintiems už pinigus 
pasisamdyti amatninkų. Ka
pitalistai, varydami vieną, 
net kelius amatus su sam
dytais darbininkais, ati
traukia klijentus nuo mažų 
amatninkų; šiandien jau ir 
valstietis perkasi

Į FORTS čOTtif SURROUHPING TOWHS al HAMUR, BELGIUM^1
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KATALIKAS

vės įkūrimas būdavo įvai
rių sąlygų apsunkinamas. 
Dabar pramonės liuosybei 
viešpataujant, leista kiek
vienam, net visai nežinan
čiam amato pradėti kur no
ri varyti savo darbą ir par
davinėti savus išdirbinius.

Iš čia paeina kainų puo
limas, kurs niekam naudos 
neatneša, bet kenkia vi
siems, kaip amatninkams, 
taip ir ėmėjams; del žemų 
kainų amatninkai priversti 
duoti blogas prekes; reikia 
paminėti, kad ir toji aplin
kybė, jog kai-kurie amat
ninkai tyčia rūpinasi savo 
išdirbinių gražia išvaizda, 
nežiūrėdami jų vidujinės 
vertės ir tvermės.

Taip rinkos esti užver
čiamos iš viršaus gražiomis, 
ištiktųjų gi mažos vertės 
prekėmis; perkantieji duo
da save apsigauti gražia 
viršutine prekių išvaizda ir 
aplenkia tikrai gerus išdir
binius, kaipo brangesnius, 
kurie dėlto priversti žūti, 
užleisti vietą by kokiai tan- 
detai.

Suprantama, kati amat- 
ninkas, turįs daugiau pini
gų, galės ilgi aus išturėti 
varžytines, negu bėdnesnis; 
per tai gali, nors nesusily
gins gabumais ir uolumu, jį 
padaryti sau nekenksmin
gą, net ir visai panaikinti.

Be tų svarbesnių amat- 
iiiiikų klausimo priežasčių 
reikia dar paminėti antri
nės priežastis, kurios taipgi 
paeina iš pramonės liuosy- 
bės; prie jų priguli kilno
jamųjų sandėlių steigimas. 
Yra tai vaisbos rūšis, kuri 
taip sutvarkyta, kad nuo
lat daugybę amatninkų iš
dirbinių vežioja iš vienos 
vietos į kitą ir pardavinėja 
už mažą kainą.

Taip esti užganėdinami a- 
nų vietų gyventojų reika
lai; todėl vietos amatnin- 
kai nustoja savo ėmėjų. Ką 
tokio kilnojamo sandėlio 
savininkas nustojo, leisda
mas išdirbinius žema kai
na, tai jam sugrįžta iš labai 
didelės apyvartos, nes daug 
prekių parduoda. Tokios kil
nojamos krautuvės amat
ninkams kenkia ypač tada, 
jei visuomet atsigabena tam 
tikrais paskirtais laiko tar
pais.

Kilnoj amie j i sandėl iai 
kraustosi per miestus; pra
monės liuosybė sutvėrė taip
gi kaimuose nešiojamąjį 
pirkliavimą, kitaip sakant, 
pirklybą, vedamą žmonių, 
keliaujančių per dvarus bei 
kaimus ir pardavinėjančių 
visokius amatninkų išdirbi
nius. Lietuvoj gražiais ark
liais važinėja slovakai, ven
grais vadindamies, bei to
toriai su rusais, atsigabenę 
pilnus maišus iš už tūks
tančių varstų.

Jei perkanti visuomenė 
kartas nuo karto gali už
ganėdinti savo reikalus il
gesniam laikui pas keliau
jančius pirklius, vietos, a- 
matninkai nustoja uždarbio 
ir pelno; tuotarpu, kad a- 
matninkai labiaus, kaip ki
ti uždarbiaujantieji, reika
lingi nuolatinio nors ir ma
žo pelno, ypač dėlto, kad jų 
apyvartos kapitalas yra pa
prastai nedidelis.

Tokie keliaujantieji pir
kliai dažniausia buna siun
čiami didelių pramoninin
kų; todėl pelm- duoda vėl

Parsiduoda Namai
ir Lotai labai pigiai.

PARSIDUODA puiki farma, 80 akrų, arti. geležinkelio (tik 
1*4 mylios) , tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Michi
gan© valstijos, Cass county. Ten yra 65 akrai žemės, apie 30 akrų 
ariamos, o kita — labai puiki giria — ąžuolynas. Medžiai labai 
dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima gau
ti iki $5000. Viduryj tos farmos puikus, 15 akrų didumo, ežeras. 
Geriausia vieta del auginimo paukščių prie gilaus ir tyro vande
nio. Žemė labai derlinga prie patogiai augštų vietų. Žemė yra mo
lis su žvyru. Geriausia farmą del auginimo rugių ir kviečių. Apa
čioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, arba kokio me
talo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be girios už $2500 
už cash arba ant lengvų išmokesčių. Interesuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai į TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių, yardas su arkliais, vežimais, žeme ir 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas į 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 minėtas 
vardas randasi Rosel ande. Galima pigiai vieną iš tų biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti į TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago/II.

PARSIDUODA pigiai barzdaskutykla arti šv. Jurgio bažny
čios. Sena vieta, išdirbta per 15 metų. Ši vieta parsiduoda ant la
bai lengvi} išlygų, ty. ant lengvo išmokėjimo. Su mažais pinigais 
galima prasidėti bizni. Atsišaukite į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, III.

EXTRA parsiduoda pigiai 2 lubom puikus namas. Namas ran
dasi ant kampo, 3200 S. Ashland Avė. Taipgi parsiduoda saliuno 
fikčieriai su namu. Šis namas yra geriausioje tvarkoje ir intaisy- 
tas sulyg dabartinio reikalavimo del dviejų šeimynų. Pragyveni
mas viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kai
na $7250.00. Kreipkitės Į TANANEVIC 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 į trumpų laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kila. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia pa
imti spulką mokėti jokių kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą, 3131 
Wenthworth Ave., arba į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan. St., Chicago, Ill.

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

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per mėnesį $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 TANANEVICZ SAVINGS BANK laišku 
arba ypatiškai.

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

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

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
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 iš- 
užpakalio loto. Randos neša per mėnesi $69.00, prekė $7,000.

PIGIAI PARSIDUODA namas su dviem lotais ir saliunas su 
laisne ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznis 
išdirbtas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai ap
gyventa lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo li
kusiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. Gera 
proga lietuviai arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki
te ypatiškai ar laiškais į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

EXTRA PARSIDUODA pigiai del 3-jų šeimynų medinis na
mas ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai vi
duje 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.

Tananevicz Savings Bank 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

dideliems kapitalistams, ku
rie ir be to turi kuo gyven
ti; tą nešiojamą pirkliavi- 
mą varo plačiai per samdy
tus pirklius, kenkia netur
tingiems amatninkams, pri
verčia juos mesti amatą ir 
stoti darbiniukų-proletarų 
eilėsna.

Nors yra daug priežasčių 
sunkaus amatninl^ padėji
mo, reikia vienok nusikra
tyti nuomonės, kurios dau
gelis laikosi, kad išsiplėto-

jus didelei pramonei, ama
tai nebeturį jokios ateities, 
kad turį žlugti. Pažiūra ta 
klaidinga nors ir dėlto, kad 
yra visa eilė amatų, kurių 
niekad negalės pasisavinti 
fabrikas. Gyvenimas vėl ro
do, kad nežiūrint fabrjkų 
pramonės amatų pramonė 
įiežlunga, bet gyvuoja; to
dėl yra galimas daiktas už
tikrinti 
vis; 
tara

amatninkams bu- 
tik reikia pavartoti 

tikros priemonės.

“Kataliko” dienraščio 
generales agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL. 

S. Bartkus 
922 W. 33rd St.

Mrs. A. Brazauckiene, 
5957 So. State St.

M. J. Damijonaitis
. 901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas
3815 S. Kedzie Avė.
Jagello ’s Ph arm acy 

4559 So. Hermitage Are.
P. Kenutis,

3238 S. Halsted S.
J. J. Polekas 

1802 W. 46th St
A. S. Preeinauskas, 

2415 W. 46th St.
J. Raslavičius

3308 Wallace St.,
K. Ražynas

2341 W. 23rd St.
Petrošius, 

139 E. 107th St.
M. šilkas,

135 E. 107th St.
M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas 

generalis "KATALIKO” A-Yra 
gontas, Kensingtonc, Roseland ir West 
Pullman.

c

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. L’. Zacharevičla 
2336 S. Oakley Ave.

SOUTH CHICAGO, ILL, 
T. Trijonis 

8756 Houston Av.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

P. Borneika 
320 E. 14th St.

ROCKFORD, ILK 
K. Masalskis 

1202 S. Main St.
WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN. 
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

ioi oak st.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St,

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD.

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.
it—' .......... 1 , .■■iLSĮĮjg

IT

Dr. Charles Segal
Dr. Charles Segal, kurs yra su

rištas su ligoninėmis per septynis me
tus, specializuojasi krutinės ligose -~ 
džiova.

yalandos: 10 — 12 A. M.
2 — 5 P. M.
7 — 8:30 P. M.

Nedėliotais 10 — 12:30 A. M.

Ofisas

1153 E. 63rd Street
Kampai University Ave. Chicago, Ill. 

Tel. Hyde Park 1319.
- Galima atsilankyti bile kada

Dr. G. M. Glaser

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol, 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Ęeiu specialistas ligose vaiką, mo
torą ir vyrą ir užsendintose ligose, 
Darau yisokią operaciją.

• T.T’

LOWELL, MAS*.
A. Jankauskai 

131 Ė. Merimack St

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškini! '.
36 Arthur st. *

Vyčią 1 Kuopt TlifiT

• BALTIMORE, MD.
Kaz. žalinas, 

628 Portland St. \
NORWOOD, MASS.

Jonas Jaroševiče 
1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas

248 W. 4th St

■ *..■

•‘•v

A

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičių 
16 Millbury St.

BROOKLYN, N. Y. 
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinekas 
184 Grand St.

B. Juozapavičiui 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis, 

26 Washington st.

S. L. Zapenas 
28 Washington St.

ELIZABETHPORT, N. i 
D. BoczRus 

211 First St.

NEWARK, N. J. 
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia, 

201 John St.
CLEVELAND, OHIO. 

M. Šimonis 
1383 E. 30th St.

P. A. Szukys, 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
J. P. SABEL, 

28 Murdock St.
PITTSTON, PA. 

P. Bataitis, 
18 Sand St.

FOREST OITY, PA. 
Jos Dzikas, 

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

PITTSBURG, PA. 
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauekaa 

102 E. Centre St.

SCRANTON, PA. 
J. Petrikys

1514 Ross Av.
PHILADELPHIA, PA. 

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND. 
M. Narvalaitis, 

71 Mansfield St., Kingsland
CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND, 

A. Šimanskis, 
2 Etna St.,

7,Y

$
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The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4658

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

Kartais gali gauti 
garsaus pain im
peller pamėgzdėio. 
jimus be jokie! 
vertės, jei nebusi 
atsagus. žrortk | 
įkąrą ir atmink 
Richtero vardą 
25e. ir 60s, pas 
visus paritikėtinuė 
aptieki ninku*.

F.A.RichterfcCe.
74-80 WashittM St.
New Ywk,N. Y

3



TELEGRAMOS.

a ANT PARDAVIMO.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai įreng-

Tel. Canal 285 tęs

Amerikos Lietuvių Dienraštį

KATALIKĄ
tus

nio

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

ir

yra 
pa- 
kacl

F'
&
£■

L 
y)

LONDONAS, rugp. 18. — 
Telegrama iš Cetinje prane
ša, kad černogorai mušęsis 
su austrais dvi dieni. Nuo
stolių nedaug teturėję.

— Al
pimą 
ereliu 
10-tas

F’”;

ANT PARDAVIMO lotas labai ge
roj vietoj tarp lietuviu apgyventa. 
Lotas randasi ant 46th St. ir Wes
tern Ave. Parsiduoda labai pigiai. At
sišaukite: Juozapas Morkviuas 6059 
Laffaette Avė. arba i

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
(10-11-12)

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

VOKIEČIŲ ERELIS 
PARYŽIUJ.

Paryžius, rugp. 18. 
zacijoj liko paimta 
vokiečių vėliava su 
viduryj. Paėmė ją
francuzų šaulių batalijonas. 
Vėliava pakabinta prie du
rių karinio ofiso. Didžios 
minios žmonių grūdasi 
žiuri į vėliavą.

B' 
fe

TA/’’''!?'
* ■’

EXTRA!
BERLYNAS, rugp. 18. — Vokietija pareikalavo, 

kad Bruselis, Belgijos sostinė, pasiduotų. Belgijos val
džia atsisakė jų reikalavimą išpildyti.

HAAGA, rugp. 18. — Pasklydo gandas, kad Vo
kietijos įpėdinis, princas Friderikas Vilius, liko sužeis
tas ir miršta Aix-la-Chapelle. Kaizeris pasiskubinęs 
prie jo atvažiuoti.

LONDONAS, rugp. 18. — 600.000 vokiečių sutrauk
ta Belgijon. Aeroplanai tik skrajoja padangėse. Viskas 
gatava mušiui.

SHANGHAI, rugp. 18. — Du vokiečių skraiduoliu 
liko jūrės mušyj sugadintu ir atvilktu į Hong-Kong.

LONDONAS, rugp. 18. — Bruselio gyventojai bai
mės apimti. Karalienė su savo dviem vaikais išsinešus i 
Antwerpą.

VALSTYBĖS PASITIKI 
JAPONIJA.

Washington, D. C., rugp. 
18. — Japonija, prisiųzda- 
ma ultimatumą kaizeriui, 
užtikrina, kad jai nerupi 
niekas užgrobti, bet tik no
rinti iškrapštyti vokiečius iš 
Kiao-Chon ir pavesti tą vo
kiečių kolioniją Chinijai. 
Suv. Valstijos tiki Japoni
jos pažadams. Tokį pasiti
kėjimą išreiškė ir pietinės 
Amerikos respublikos.

Iš viso padėjimo išrodo, 
kad Japonija nevadovauja- 
si dabar saumeiliškumu ir 
kad turėdama Port Artūrą, 
valdydama Korea, Formo
sa, ji tai menkai tvirtovei 
Kiao-Chon visai mažai pri
duoda svarbos ir jai neužsi
mokėtų erzinti ir pykdinti 
kitas valstybes. Priegtam 
Japonija, sugrąžindama chi- 
nams vokiečių užgrobtą 
tvirtovę Kiao-Chon įgis chi- 
nų dėkingumą ir prielanku
mą.

Apie japonišką pavojų 
skelbia tik vokiečių šalinin
kai, kurie visokiais budais 
nori sukiršinti vokiečių 
priešus.

Japonija išpildys šiuo lai
ku tik sutartį su Anglija. 
Japonija yra Anglijos talki
ninkė ir yra pasižadėjus rei
kale jai prigelbėti. Apie tai 
visi žinojo ir todėl Japoni
ja išangsto pasakė, kad jai 
nerupi užgrobti žemių ir už
laikysianti Chinijos neutra
litetą.

Japonija eina prieš Vo
kietiją ne vien del to, kad 
ji yra Anglijos šalininkė, 
bet ji priegtam nori Vokie
tijai atkeršyti. Mat, kaizeris 
neleido anais metais Japoni
jai pasinaudoti iš savo pa
sekmingo karo su chinais.

Kaizeris yra visiems įsiė- 
dęs. Ir dabar eina prieš jį 
visi, kaip prieš vilką.

vė i sodžių, tai francuzų bu
vę kiekvienuose namuose ir 
bažnyčios bokšte. Šuviu iš 
kanuoles pataikyta i baž
nyčios bokštą ir tas nugriu
vęs. Prancūzai buvę iš visų 
namų išgainioti ir priegtam 
daug jų pasidavė.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
LAGARDE.

Berlynas, rugp. 18. — Su
žeistas vokiečių kareivis, 
kurs liko pargabentas iš ka
ro lauko, pasakoja, kaip vo
kiečiai paėmė sodžių Lagar
de. Mušis tęsėsi 7-nias va
landas. Francuzų buvę dau
giau ir jie buvę apsikasę. 
Bet vokiečių artilerija gerai 
veikus ir francuzų batarejos 
buvo ūmai nutildytos.

Kuomet vokiečiai įsibrio-

KATALIKAS

ATPLAUKĖ “LACONIA ’.
New York, rugp. 18. — 

Iš Europos atplaukė “Laco
nia” su 1.600 pasažierių. 
Dauguma pasažierių yra A- 
merikos turistai. Daugelis 
jų Europoj turėjo palikti 
savo bagažus.

DEL EKSPLIOZIJOS 
VO KETURI.

McConnelsville, O., rugp. 
18. —Automobilių daržinėj 
ekspliodavo gazolinas. Ant 
vietos užmušta keturi ir 5 
sužeista. Du, turbūt, neper- 
gyvęs žaizdų.

POPEŽIUS SVEIKSTĄS.
Roma, rugp. 18. — Dr. 

Marchiafava, aplankęs po- 
pežių, rado jį geriau besijau
čiančiu. Kataras dingęs, tik 
tebesąs dar užkimęs. Tem
peratūra besanti normalė.

Daktaras liepė ilsėtis il
giau ir vengti šnekėjimo.

Nežiūrint į savo silpnu
mą, Šventasis Tėvas liepė 
savo sekretoriui, kardinolui 
Merry del Vai, atnešti laik
raščių ir indomavo, kas de
dasi ant karo lauko ir kokie 
yra galimi tolimesni žings
niai karo bėgyj. Popežius 
pasakė, kad jo didžiausias 
troškimas yra viską daryti, 
bi tik sulaikyti kraujo pra
liejimą.

MARCONI GRĮSTA 
ITALIJON.

Roma, rugp. — Vilius 
Marconi, didis italų mokslo 
vyras ir bevielio telegrafo 
išradėjas, parašė savo drau
gams Romoj, kad grįšiąs I- 
talijon ir padėsiąs, reikale, 
savo tėvynei kuom tik galė
siąs.

VOKIEČIAI NORI TAI- 
KYTIES SU BELGAIS.
Berlynas, rugp. 18. — Vo

kiečių valdžia pasiuntus 
Belgijai pasiūlymą taikin- 
ties. Pasiūlyme sakoma, 
kad belgai pasirodę taip 
narsus, kad vokiečiu valdžia 
norinti su jais susitaikinti, 
kaip tik Bruselis bus paim
tas. Vokiečiai taipgi priža
dėjo tuoj ištuštinti Belgiją. 
Belgija atsisakė priimti pa
siūlymą.

ŽU-

REGISTRACIJOS 
DIENA.

Visi turintieji teises bal
suoti ir neužsiregistravę, 
taippat visi tie, katrie pa
keitė adresus nuo pereito 
registravimo, rytoj, rugpjū
čio 19 d., būtinai turi regis- 
truoties. Turi registruoties 
vyriškiai ir moteris, nes ki
taip ateinančiais rinkimais 
negalės balsuoti.

Antras Didelis Piknikas <£
Parengtas

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS
NEDELIOJ, 23 d. RUGPIUČIO [AUG.], 1914 m.

NATIONAL GROVE (REISSIG’S), : : : RIVERSIDE, ILL.
Pikninkas prasidės 9-tą valandą ryte

25 c. PoraiĮžanga

NELAISVIAI DARO 
DAUG KEBLUMŲ.

Londonas, rugp. 18. — Ši
tame europiniame kare di
dį keblumą daro nelaisvėn 
paimtieji. Belgijoj Belaisvių 
paimta 5.000 su viršum vo
kiečių. Daugumas jų siun
čiama Franci j on. O kuomet 
milijoninės armijos susimuš, 
tai dar bus daugiau nelais
vių. Sunkumai bus del abie
jų pusių. Buna apsimainy- 
mai nelaisviais, bet tas ne 
visuomet lengva atlikti.

Antras didis sunkumas, 
tai maitinti milijonines ar
mijas. Tas ypač sunku 
vokiečiams. Nelaisvėn 
imtieji vokiečiai sako, 
esą blogai maitinami.

draugais pasivažinėtų. Be
važiuojant automobilius 
smogęs į telegrafini stulpą 
ir važiuojanti išlakstę i vi
sas puses. Automobiliaus 
savininkas, p. Jasiulis, da
bar randasi Hammonde li
goninėj ir labai blogame pa
dėjime.

Apturėjo užsakymus.
Kelios Chicagos pirklybi- 

nės firmos nuo pirklių iš 
Brazilijos apturėjo paklau
simus, ar šio miesto firmos 
negalėtų Brazilijon prista
tyti įvairios rųšies reikalau
jamų prekių. Brazilijos 
pirkliai tvirtina, kad tenai- 
tinės turgavietės į mėnesį 
laiko paliksią tuščios, jei 
nebusią prisiųsta prekių iš 
Suv. Valstijų. Į tas turga
vietes daugiausia prekių 
pristatydavo Europa, bet 
dabartinis karas viską su
stabdęs. Dabar tuomi gali
ma Suv. Valstijoms pilnai 
pasipelnyti.

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tą musų puikų 
Pikninką, kur galėsite pasilinksminti ir pakviepuoti tyru oru. Bus skanios užkandos, 
gardžių gfirymu, kvepiančių cigarų ir puikaus pasilinksminimo iki sočiai. Užtikrina
me, kad visi buvę busite užganėdinti. Kas nebus, tai gailėsis.
PASARGA: Važiuodami imkite 22 karus iki 40 Avė., nuo ten La Grange karus, kurie priveža

REIKALAVIMAS.
REIKALINGA LIETUVAITĖ STE

NOGRAPH IR TYPEWRITERE, KU
RI GALI GERAI UŽRAŠINĖTI, 
KUOMET ANGLIŠKAI DIKTUOJA
MA IR VERSTI LIETUVIŠKAI. AT
SIŠAUKITE:

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO ’ ’ Adininistracija.

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.

REIKALINGA:— Lietuvaitė steno- 
grafe ir typewritere, kuri gali gerai 
užrašinėti, kuomet angliškai diktuoja
ma ir versti lietuviškai. Kreipkis.

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Bldg. 

Chicago, Ill.
(8-9-10-11)

REIKALAUDAMI teisingo partne
rio su pinigais, del apsimokančio biz
nio kreipkitės šio antrašu.

Petras Kraučonis,
1330 Liberty St.. Racine, Wis.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Iš Chicago.
Ieškoma paties kamuolio.
Ed. P. Amory nužudymas 

pereitoj savaitėj Peoples 
Gas Building buste po tru
putį išsiaiškina. Svarbiu^ 
tame dalyke atidengimus 
atlikęs Halpin biuro vienas 
poručninkas. Jis susekė, kad 
Amory bus nužudęs su juo 
viename biure dirbęs ne- 
koksai Thompson. Išeina
mojo j vietoj, kur Amory bu
vo nužudytas, atrasta pora 
kruvinų ančių. Pasirodė, 
kad tos autės prigulėjusios 
Thompson ui. Pastarasis ta
čiau mėginąs visaip išsisuk
ti, tvirtindamas, kad jis nu
žudymo dieną visai buvęs 
kur kitur. Tečiau tardymai 
karštai vedami ir visokie tos 
piktadarybės įženklai gaila 
ant Thompsono.

Muzikantai nesutinka.
Ravinia parke laikomi 

koncertai, kur groja simfo
ninė orkestrą. Prie orkes- 
tros priklauso įvairių tautų 
muzikantai. Daugiausia yra 
francuzų, vokiečių ir belgų. 
Andai, kuomet norėta pa
groti vokiečių tautinis him
nas, tam pasipriešino fran- 
cuzai ir belgai. Tą patį pa
darę vokiečiai, kuomet norė
ta groti Marseli j etę. Po tų 
nesusipratimų muzikanta i 
atlaikę susirinkimą ir galu
tinai nusprendę, kad kol ka
ras Europoje tęsis, koncer
tų metu jokių tautinių him
nų negroti. Su tuomi nesu
tikimai ir pasibaigę.

• Sužeistas lietuvis.
Indiana Harbor, Ind., už

laikąs real estate ofisą, p. 
Jasiulis, tomis dienomis bu
vo nusipirkęs automobilių 
ir pasileidęs su keliais savo

Svečių pagerbimui vaka
rėlis.

Vakar vakare atsibuvo šv. 
Jurgio salėj svečių pagerbi
mo vakarėlis. Salėu susirin
ko 100 su viršum asmenų. 
Buvo pasakyta daug jautrių 
trumpų prakalbėlių. Igiau 
kalbėjo svečiai — kun. Gus
taitis ir p. J. Gabrys. Galop 
keliatas asmenų pasižadėjo 
mokėti po šimtinę Kairukš- 
čių sumainymui. Buvo aukų 
ir Informacijos Biuro Pary
žiuj užlaikymui.

D-ras K. Drangelis kalbės 
“Vyčiams”.

Šiandie vakare d-ras K. 
Drangelis turės prakalbą 
Visų Šventų par. salėj, Ro- 
selande. Prakalbas rengia 
“Vyčiai.”

D-ras Drangelis kalbės a- 
pie dantų ir burnos sveika
tingą užlaikymą. ,

Taigi d-ro Draugelio ofi
sas bus šį vakarą uždarytas.

PARSIDUODA.
ANT PARDAVIMO geras ir nebran

gus mūrinis namas arti lietuviškos 
bažnyčios. Namas ant 3 lubtj ir beiz- 
mentas maudykles ir gasas viskos ir ge
riausioj peretkoj ir rendos už $900.00 
parsiduoda tik už $7200.00 Boleslaw 
Jasudes & Co. 1574 Milwaukee Ave. 
ANT IŠMAINYMA namas ant Gary. 
Ind. Lota namas naujos medinis ant 
2 hibu arti Pullman namas geriausiam 
paretkan.

Taipogi turim gera farmą ant iš
mainymo ant lotu arba namo taipogi 
ir ant pardavimo nebrangiai. Išniai- 
nom namus didelius ant mažesniu na
mus ant didesniu taipogi turės gera 
narna ir nebrangiai ant pardavimo 
ant lengvu išmokesčiu nelauk rašyk 
tuoj, o tavo reikalavimas bus kuo- 
veikiausiai išpildytas.
Boleslaw Jesudes & Co., 

1574 Milwaukee Ave., 
Chicago, Ill.

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios r o Sies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai. 

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
TeL Yards 502 JOS. J. ROZHON rard.

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ ŠALĘ 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA-1 
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:
3249 S. Margan st., Chicago.

710 W. 18th st, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Sto

rus ant lenvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius 
gerai ir pigiai. 
PARSAMDO Bankines Skryneles 
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

VISI UŽSISAKYKITE

Dienrašty j “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; į visus pajudin- 
musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienrašty j “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuvių kultūrinis kilimas 
ir jų gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko’’tikslas — kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienraštį “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00.
pusei metų $4.00.

“KATALIKAS”
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL
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