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RUSAI PRŪSIJOJE
Vokiečiai baigia užimti Belgiją

i
.t

I Rusijos Caras siunčia i Vokietiją 
: 800.000 Kariuomenes. : :

Vėliausios Žinios iš 
Karo lauko.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Romos korespondentas pra
neša, kad didysis kunigaikš
tis Nikalojus su dvidešimčia 
korpusų veržiasi į kaizerio 
žemę.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Leit.-pulk. Rousset, karinis 
kritikas, sako, kad didysis 
mušis ant visos linijos jau 
prasidėjo. Ima dalyvumą 
2.500.000 kareivių.

TOKIO, rugp. 22. — Ja
ponai subruzdo ir rengiasi, 
laukdami ryt dienos, kuo
met ultimatumo terminas 
pasibaigia. Spėjama, kad 
tuoj puls ant Kiao Chou.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Patvirtinta žinia, kad Muel- 
hausen franeuzų rankose.
Pasekmingai išmušė iš to 
miesto vokiečius.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Italijos valdžia pareikala
vus Austrijos išaiškinimo, 
kodėl ji išsodino kareivius 
Albanijos mieste Media. 
Serbija protestuoja, kad 
austrai kursto albanus prieš 
Serbiją.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Pranešama, kad belgų mies
tas Namur bombarduojama.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Vokiečiai pareikalavo, kad 
Brūselio gyventojai sudėtų 
jiems $40.000.000.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Paskelbta, kad Anglija pa- 
skolysianti Belgijai $50.- 
000.000.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Le Matin praneša, kad iki- 
šiol franeuzai paėmė iš vo
kiečių 82 kanuoles, keturias 
vėliavas ir 19 karinių auto
mobilių.

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Oficialiai skelbiama, kad vo
kiečių kariuomenė be jokio 
sustojimo verčiama Belgi- 
jon.

LONDONAS, rugp. 22. —- 
Anglijos ir Francijos laivy
nai bombardavo Austrijos 
uostą Cattaro ir labai ji su
gadino.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Telegrafo komunikacija su 
Bruseliu pertraukta. Angli
ja iš Bruselio negauna jau 
žinių.

ROMA, rugp. 22. — Sig
nor Salandra, ministerių 
premieras, surinko žinias iš 
visų apskričių, ką žmonės 
mano apie karą. Pasirodo, 
kad visi italai priešingi sto
ti pagelbon kaizeriui.

LONDONAS, rugp. 22. — ; 
Šveicarijos parubežyj f ran- ; 
euzai išblaškė vokiečių ka- į 
Valeriją. Vokiečiai bėgo pa- j 
likę lauke 500 užmuštų ir ! 
sužeistų.

Baisus smūgis 
austrams.^

Londonas, rugp. 22. — 
Prieš serbus yra 300.000 
austrų. Visuose punktuose 
serbai vaiko austrų pulkus. 
Atmušė austrų armijos kai
rįjį sparną ir 20.000 austrų 
buvo užmušta, sužeista ir 
paimta nelaisvėn. Serbų ar
tilerija sudegino šešis gar
laivius ant Dunojaus ir aus
trų sandėlius Maldaroj.

Vokiečių veiki
mai Belgijoj.
LONDONAS, rugp. 22. — 

Vokiečiai užėmė be mūšio 
Bruselį. Bruselis neturėjo 
fortų ir todėl negalėjo lai- 
kyties; nes jei butų laikę
sis, tai daug puošnių rūmų 

i M

ggį&

BIRDSEVE VICW OF BRUSSELS, BELGIUM

BELGIJOS SOSTINĖ BRUSELIS, KURĮ VOKIEČIAI LENGVAI UŽĖMĖ.

ir šiaip nekaltų žmonių bu
tų žuvę. Todėl belgai atida
vė Bruselį ir tas yra tuščia 
vokiečių pergalė. Iš Bruse- 
lio gyventojų vokiečiai pa
reikalavo sudėti $40.000.- 
000. Tai kiekvienas Bruse- 
lio vyras, moteris ir vaikas 
turėtų dėti po $50, kad su
dėti tą sumą. Bet gyvento
jai neduosią vokiečiams nei 
grašio.

Bruselį užėmę, vokiečiai 
pasiuntė 50.000 kareivių lin
kui Ghent ir daug kariuo
menės linkui Antwerpo, kur 
nusidanginus yra Belgijos 
visa valdžia ir karalius. Ap
linkui Antwerpą yra stip
rus fortai ir paskui arčiau 
miesto didelės apkasos. Čia 
yra didžioji dalis belgų ka
riuomenės. Jos čia yra arti 
150.000. Vokiečiai bent pu
sę milijono kareivių turės 
pasiųsti del apgulimo šito 
miesto.

Dabar didesnę Belgijos 
dalį jau užplūdo vokiečiai. 
Belgai ir talkininkai trau

kiasi į vietas, kur jiems pa
togiausia bus atsispirti 
prieš vokiečius.

Kaizeris ir jo sosto įpėdi
nis jau esą Belgijoj.

Spėjama, Belgijoj esą ar
ti milijono vokiečių karei
vių. Kaizeris buk įsakęs 
pradėti muši visa linija — 
nuo Holandijos pakraščių 
iki Šveicarijos rubežių.

Didžiausias pasaulyj mu
šis prasideda.

Mušiaiapsistos 
laike Popežlaus 

rinkimų.
Roma, rugp. 22. — Pasis

tengimai busią daroma, kad 
naujo popežiaus balsavimo 
metu apsistotų europinio 
karo mūšiai.

Busią atsišaukta į neu- 
trales valstybes, kad prigel- 

betų tai įvykdinti.
Naujas popežius imsiąs 

rupinties ir daryti pasisten
gimus sutaikinti susipyku
sias valstybes.

Atakavo mies
teli lygiai po 

44 metų.
Paryžius, rugp. 22. — Te

legrama pranešama, kad 
pereitą sekmadienį, rugp. 
16 d., vokiečiai atakavo 
miestelį Mars-la-Tour. Ata
ka prasidėjo 2 vai. po pietų. 
Visi žmonės buvo bažnyčioj 
ir netikėtai ėmė kriokti ka- 
nuolės. Žmonės išlakstė iš 
bažnyčios. Bombardavimas 
tesitęsė vieną valandą. Atė
ję miestelin vokiečiai parei
kalavo arklių ir pašaro. Ka
dangi visi arkliai buvo pa
imti del franeuzų armijos, 
tai vokiečiai atsitraukė.

Lygiai rugp. 16 d. 1870 
m., ty. lygiai 44 metai atgal, 
tas miestelis irgi vokiečių 
buvo užpultas.

BANKAS AUKOJA
, $100.000.

Montreal, rugp. 22. — Šio 
miesto banko direktoriai 
nutarė paskirti $100.000 į- 
vairiems anglų tautos reika
lams.

AMBASADORIŲ PO
SĖDŽIAI.

Roma, rugp. 22. — Sugrį- 
žusieji iš Anglijos, Franci- 
jos, Austrijos ir Vokietijos 
Italijos .ambasadoriai laikė 
posėdžius pas užsienių rei
kalų ministerį.

"Berlynan! Ber
lynan!” šaukia 

rusai.
LONDONAS, rugp. 22. — 

Oficialė žinia atėjo iš Pe
terburgo, kad 20 korpusų 
paskirta prieš Vokietiją. 
Korpusus veda didysis ku
nigaikštis Nikalojus.

Taikos laiku Rusijos kor 
pusas susideda iš 32 batali- 
jonų pėstininkų, šešių eska
dronų kavalerijos, 108 ka- 
nuolių ir vieno sapiorų pul
ko. Išviso aplink 40.000 
žmonių. Taigi rusų armija 
prieš vokiečius susideda iš 
800.000 su viršum.

Vokiečiai prieš maskolių 
gaujas teturi tik 5 korpusus, 
ty. arti 200.000.

Rusų kareivių dvasia 
augštai stovi. Visi šaukia: 
“Berlynan! Berlynan!”

Rusai, reikalui ištikus, 
dar gali žymiai padidinti sa
vo armiją. Vokiečiai jau to 
negali padaryti.

Geriausioji vokiečių ar
mija nusiųsta į Belgiją ir 
Francijos parubežius.

Prie Lycko, Prūsijoj, ties 
Suvalkų gub. smarkus mu
šis ėjo per dvi dieni. Rusai 
užpuolė Lycką iš Suvalki
jos. Vokiečių įgula narsiai 
grūmėsi. Rusai siuntė pir
miausia kazokus ir nemažai 
jų krito. Bet galop vokie
čiai, viską palikę, bėgo. Ly- 
ckas turi 12.000 gyventojų.

Vokiečiai visai nesitikėjo, 
kad rusai taip greit galėtų 
susimobilizuoti.
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Musupastabos,
KAIP EINASI SU LIE
TUVIŲ SUVAŽIAVIMU.

Sumanytą Amerikos lie
tuvių suvažiavimą, kilus ka
rui Europoje ir dalimis Lie- 

, tuvoje, paremia visa musų 
rimtoji spauda. Mažai ką 
arba nieko nerašo musų so
cialistų laikraščiai. Neku- 
riuose jų atsiliepia pavieni 
asmenis. Vieni sutinka, kiti 
ne. Nekurie net stato išly
gas, jei, girdi, tasainietu- 
vių suvažiavimas apsiribuos 
tik našlių ir našlaičių pa- 
šelpa arba gelbėjimu tik jų 
nuo badinirio, tai neapsimo
ka tokiame suvažiavime im
ti ir dalyvumą. Pasirodo, 
kad socialistų spauda apie 
suvažiavimą visai tyli ir tik 
leidžia išreikšti, ir tai la
bai skystai, pa vieniems as
menims. Tečiau visi pilnai 
sutinka, kad tasai suvažia
vimas yra būtinai reikalin
gas ir neatmainomas daly-

cijai išeitų vien tik fiasco. 
Todėl mes pilnai sutinkame, 
kad rugsėjyj, 25 diena pra
dedant, atsibūtų tasai lietu
vių suvažiavimas ir ne kur 
kitur, kaip tik Chicagoje, 
kur randasi didžiausia lie
tuvių kolionija.Vadinasi, Fe
deracija pabaigs savo kon
gresą ir paskui bus galima 
pilnai apsvarstyti bėgantis 
Europoje karas ir podraug 
Lietuvos reikalai, kurie su 
tuo karu gali turėti visai ar
timą ryšį. Tai svarbus ir 
nepaprastas dalykas. Tą 
nuomonę išreiškę, mes jos 
neatmainysime.

Bet dar daug svarbesnis 
klausimas, kokių pakraipų 
lietuviai galės tame suvažia
vime dalyvauti.

“Lietuva”, į pasekmes 
neatsižvelgdama, sako, kad 
tame suvažiavime turėtų 
dalyvauti įvairių musų par
tijų ir partijėlių atstovai. 
Gerai. Sutinkame. Tik iš- 
kalno pasakome, kad iš mu
sų socialistų atstovų nieko 
gero nebus galima išgirsti. 
Užtikriname, kad jiems ne
rupi Lietuvos likimas, bet 
tik kažkokis darbininkų 
“labas”. Neišmanėliai ne
supranta, kad jei Lietuva 
įgys autonomiją, tuomet bus 
lengviau pasirūpinti ir a- 
pie darbininkų likimą. Tuo
met jiems bus atvira dirva. 
Jie to nesupranta ir klejoja 
kaip po kokius tyrynus.

“Laisvoji Mintis” griež
tai prieštarauja, kad mes, 
vadinasi, tautiečiai, nesidė- 
tumėm nei su kunigais, nei 
su socialistais, kadangi pir
mieji esą Romos agentai, gi 
antrieji po senovei sapnuo
janti apie “internacionaliz
mą”, ty., be atsižiūrėjimo 
į tautą, kovojanti vientik 
už darbininkų labą. — Aiš
ku, toksai “L. 
mas yra nieku 
tas ir “L. M.” 
dama, niekina, 
kadangi pati 
“laisvąją mintį
nekuriuos luomus, priešin
gai jai 
merkia, 
galimi. 
Mintis”
pranta tik kaipo katalikų 
niekinime, tik kaipo jų jaus
mų pašiepime. Jei taip, tai 
“L. M.” nėra laisvoji, bet 
tiesiog — atžagareiviškoji.

Pagal musu, suvažiavime 
privalėtų dalyvauti visi ka
talikai, tautiečiai ir kitokių 
pakraipų žmonės, kuriems 
tik rupi Lietuvos gelbėji
mas ar šiokiuo, ar tokiuo 
budu. Tegu suvažiavime i- 
ma dalyvumą ir patįs ar
šiausieji tautiečių šmeižikai, 
bi tik jie apsiima taikinties 
su didžiuma, bi tik jiems 
rupi Lietuvą pamatyti su 
autonomija arba ncprigul- 
nringą.

Reikia daug kas pasakyti 
ir apie “Draugo” sąprota- 
viinus. “Dr.” mielai prita
ria suvažiavimui, bot iškal- 
no reikalauja, kad tasai su
važiavimas butų “katalikiš
kas”. Girdi, jei ten busią 
kalbama apie revoliuciją 
Lietuvoje, tai, esą, lietu
viams katalikams nesą rei
kalo ir negalima su tokiais 
žmonėmis talkininkauti.

Kodėl katalikams negali
ma, “Dr.” nepaaiškina.

Bet suprantama ir be pa
aiškinimo. Tik mums indo- 
mu, kokį “Dr.” galėtų skir-

M.” many- 
nepamatuo- 
taip išsitar- 
pati save, 
kovoja už 

’ ir podraug

niinti  jaučius, pas- 
Tokie dalykai nėra 
Turbūt “Laisvoji 
laisvąją mintį šil

tumą padaryti tarp tikrojo 
karo ir revoliucijos. Jei ku
ris pilvočius “pateptinis” 
paskelbia karą kitai valsty
bei, tai nesanti nuodėmė, 
bet jei prieš tą dykaduonį 
sukilti — tai jau baisiau
sias prasikaltimas prieš vi
suomenę, net prieš patį Die
vą. Tegu kas sau nori tvir
tina, kad sukilimas prieš bi
le despotą yra didis katali- 
ko-k r i k šč i on i e s ž v ii gsn iu
prasikaltimas, gi to despo
to nekaltų žmonių žudymas 
— geras dalykas. Tečiau 
šios gadynės žmogus į to
kius daiktus jau netiki. La
bai gerai suprantame, kad 
kaip revoliucija, taip ir “le- 
galis” karas katalikams nė
ra pageidaujami. Bet argi 
lietuviams butų nusidėjimas 
bendrai su kitomis tautomis 
sukelti prieš despotą revo
liuciją? Juk jei Lietuva iš- 
siliuosuotų iš po despoto 
jungo, tai juk tuomet visi 
lietuviai labiaus Dievą gar
bintų.

Antai Austrijos impera
torius yra uolus katalikas. 
Tečiau jis savo pavaldi
niams įsakė serbus žudyti. 
Tai kokis čia gali būti skir
tumas tarp Austrijos impe
ratoriaus paskelbto karo 
serbams ir revoliucijos? Juk 
žodis “legalis” šiandie visų 
pajuokiamas, niekinamas.

Tatai mes patariame Ame
rikos lietuviams štai ką:

Suvažiuoti Chicagon rug
sėjo 25 d. pasibaigus Fede
racijos kongresui.

Kam tik rupi Lietuvos li
kimas, tasai privalėtų turė
ti tame suvažiavime savo 
balsą.

Suvažiavime pašnekos tu
ri būti laisvos, nes tokiuo 
budu greičiau paaiškės Lie
tuvos stovis ir likimas.

Ką suvažiavę delegatai 
tarsis, tai jų reikalas.

Bet nei vienam nereikia 
sakyti, kad katalikai nega
linti prisidėti prie revoliu
cijos, jei pastaroji butų ne- 
išvengtina musų tautos la
bui.

kuriais turėjo pražūti tas, 
kurs manė trumpoj ateityj 
palikti valdovu (nužudytas 
Franciškus Ferdinandas), 
ji nupranašavo, kad šiemet 
mirs popežius, kad pagaliau 
šiemet kris Vokietija.

Tris jos pranašavimai pil
nai išsipildė. Arcikun. Fr. 
Ferdinandas nužudytas. Eu
ropinis karas visu smarku
mu jau prasidėjo. Pagaliau 
popežius Pius X mirė.

Popežius mirė beveik 
staiga. Per keturias dienas 
popežius jautėsi nusilpnė- 
jusiu, gydytojai nuo jo ne
atsitraukė ir tik prieš mir
tį, paskutinę dieną, taip 
daug nusilpnėjo, kad gydy
tojai ėmė abejoti apie jo pa-

valandoms Bažnyčios galva 
mirė.

Mirė su sutrinta širdim, 
kad jam nepasisekė sulaiky
ti dabartinio europinio ka
ro išsiveržimo, pirm kurio 
buvo meldęs Austrijos im
peratoriaus, kad jis gražu
mu su Serbija susitaikintų. 
Tečiau Austrijos imperato
rius, karštas katalikas, ger
biamojo senelio popežiaus 
meldimo nepaklausė ir pa
skelbė Serbijai karą.

IRGI “KRITIKUOJA”.
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Anglijos infanterija keliauja karo laukan, i Franciją.

Swigarto 
į lietuvius. Tame 

ragino lietuvius susi
dėt savo gero ūkio 
Patarė įsteigti baž-

mas vienas antro buvo didis. 
Vyrai ir moterįs, būriais su
sėdę, per valandas širdin
gai kalbėjosi.

Pikninkas užsitęsė gana 
ilgai. Jau buvo atėjus vie
nuolikta valanda, o ūkinin
kų šeimynų dar tebuvo ant 
vietos.

Atsisveikinant lietuviai 
ragino vienas antrą prie 
draugijinio darbo. Tarėsi, 
kad ateinančiais metais dar 
didesnį pikninką galėtų iš
kelti.

Ant ūkio lietuviai nėra 
sugadyti gatvine civilizaci
ja, bomizmu, džianbambiz- 
mu ir kitokiomis gyvenimo 
skretenomis. Ant ūkio žmo
nės yra auklėjami motinos- 
gamtos.

D. B. Pratapas.

Alos seniau išreiškėme sa- 
v nuomonę, kam tasai suva
žiavimas reikalingas ir kas 
jame gali imti dalyvumą. 
Aiškiai pabrėžėme, kad su
važiavime lietuviai (tik iš 
vardo) socialistai nėra pa
geidaujami, kadangi jiems 
nerūpėtu nei Lietuvos gel
bėjimas, nei jos gyventojų 
šelpimas. Jiems norėtųsi tik 
pasinaudoti tomis aplinky
bėmis, kad į savo eiles pa
traukti daugiau musų bro
lių, mylinčių per visus lai
kus tik svajoti apie žemiš
ką rojų ir žadėti darbinin
kams gerbūvį Toliau pasa
kėme, kad toksai suvažiavi
mas galėtų atsibūti kuogrei- 
čiau Cliicagoje. Kadangi a- 
teinančio mėnesio pabaigo
je Lietuvių Federacija Chi
cago j e atlaikys savo daug 
ką žadantį kongresą, tatai 
patarėme, kad tasai kongre
sas butų atlaikytas anks
čiau ir, aną pabaigus, butų 
atlikta lietuvių suvažiavi
mas. Tečiau Federacijos pir
mininkas, gerb. kum Misius, 
pereitame “Kataliko” nu- 
meryj aiškiai pabrėžė, kad 
Federacija jukino badu ne
galinti paskubinti kongre
so, nes iš to pačiai Federa-

Bostoninis “K-vis” pa
darė editorialę pastabą apie 
“K-ko” vieną straipsnį, kur 
išrodoma, kaip kįla karai. 
Po tuo straipsniu nebuvo 
niekieno pasirašyta, todėl 
“K-vis” spėjo, kad tas 
straipsnis buvo parašytas 
arba redakcijos arba asmens 
artimai jos stovinčio. Ištik- 
ro netaip yra. Anas straips
nis yra iš po plunksnos žy
maus Amerikos mintytojo 
Frank Crane’o. Prieš “K- 
ko” red. norą nepakliuvo 
autoriaus pavardė, nes be
laužant formas, paskutinio
ji eilutė nukrito.

Yra vienas iš dviejų — ar 
džianbambinės literatūros 
tvėrėjai nesupranta kas iš
mintingo pasakoma, arba 
žiuri ne kas sakoma, bet kas 
sako.

Paskutiniu tatai mirusio 
popežiaus aktu buvo parė
dymas viso pasaulio katali
kams melsties ir maldauti 
Augščiausiojo, idant Jis su
stabdytų europinį karą, ar
ba jį, popežių, pasiimtų pas 
save, kadangi senelis nega
lėjo klausyti tų visų baise
nybių, kas dedasi ant karo 
lauko. Augščiausias 
liau paėmė pas save 
žiu.

paga- 
pope-

Lietuvių ūkininkų 
pikninkas.

___

IŠ ŠIO LAIKO.
betNors mes netikime, 

nekurie žmonės jau mano, 
kad ponios Thebes iš Pary
žiaus pranašavimai pagaliau 
ima pildyties.

Juk ji pernai metų pabai- 
dabarti- 

metus,
goję išpranašavo 
nius kruvinuosius

Pereitą sekmadienį, rugp. 
16d., ties Peacock, Mich., 
atsibuvo pirmas Amerikos 
ūkininkų pikninkas. Tai 
tikra naujiena, visai naujas 
apsireiškimas Amerikos lie
tuvių gyvenime. Yra buvę 
visokių jubiliejų, apvaikš- 
čiojimų, paminėjimų svar
bių nuotikių, visokių pra
mogų, bet šitokios pramo
gos dar nėra buvę Ameri
koj. Ir reikia pasakyti, kad 
tai ypatingai svarbų žingsnį 
lietuviai padarė, naujoj lin
kmėj apsireiškė jų veiki
mas.

Pikninko diena buvo įma- 
nytinai graži, tinkanti pik- 
ninkui. Iš nakties buvo lie
tus ir perkūnija. Iš ryto bu
vo ūkanota, bet runai išsi
blaivė ir buvo saulėta per 
dieną. Lietus buvo pripla-

kęs dulkes ir nei kiek ne
dulkėjo keliai.

Vienuoliktą valandą pri
buvo traukinis iš Chicagos 
į Peacock. Su tuo traukiniu 
pribuvo p. Swigart ir daug 
Chicagos lietuvių. Swigar
to automobiliais svečiai bu
vo nugabenti į pikninko 
vietą. Iš Manistee buvo be- 
nas, kurs griežė grojus iki 
2:30 vai. po pietų. Tuo tar
pu rinkosi lietuvių ūkinin
kai iš visų pusių.

Po dvyliktos valandos ati
darytas programas beno 
grojimu amerikoniško him
no. Pirmiausia buvo trum
pa kalba angliškai. Paskui 
p. Belskis iš Grand Rapids, 
Mich., perskaitė 
laišką 
laiške 
tverti r 
dr-ją.
nyčią ir pats žadėjo jos į- 
steigimui aukoti $300. Pa
tarė paduoti kongresui pra
šymą, kad miestelis Pea
cock butų pavadintas Lith
uania. Dar ir nuo savęs p. 
Belskis kalbėjo apie guber
natoriaus rinkimą Michiga- 
ne.

Buvo skaitoma pasveiki
nimai nuo kun. F. Kemešio, 
nuo kunigo iš Grand Ra
pids, nuo “Lietuvos”, nuo 
“Dilgėlių”.

Paskui buvo deklemaci- 
jos. Dcklemavo eiles Ordi- 
navičiukas, Ordinavičiutė, 
Karaliūte ir kitos. Visi tie 
deklematoriai ir deklema- 
torkos yra pačių gimdyto
jų pralavinti. Dcklemavo 
daug iš vaikelių ir merge
lių.

Paskui, po programų, pra
sidėjo šurum-burum. šeši 
automobiliai vežinėjo pik- 
ninkininkus po krūmynus, 
o pavakariop išvažinėjo po 
namus. Swigart suteikė vi
siems užkandžių, kavos ir 
saltakosės.

Publikos buvo labai daug. 
Buvo svečių iš Chicagos ir 
kitų miestų.

Ūkininkai kalbėjosi apie 
sutvėrimą ūkininkų dr-jos. 
Buvo nutarta būtinai su
tverti tokią dr-ją. Netoli
moj ateityj bus keliatas su
sirinkimų ir uždėti dr-jos 
pamatai.

Šitame lietuvių pikninke 
buvo visai kitokia dvasia, 
visai kitokis upas, kitaip 
lietuviai elgėsi, negu lietu
viai pikninkininkai, išvažia
vę iš miestų kur daržan. Nei 
lašo nebuvo čia svaigalų. 
Miestiečiai lietuviai piknin
kininkai, apkvailinę galvas 
svaigalais, retai išvengia 
muštynių. Čia to pragarinio 
apsireiškimo nei šešėlio ne
galėjo būti. Tarp visų lie
tuvių matėsi broliškas ma
lonumas. Žmonių pasiilgi-

Darbininkams ži 
notina.

Darbininkų unijos 
joje skaito aplink 
narių.

Rusi-
50.000

*
Miesto St. Louis, 

naujas “charteris” 
miesto darbinin-
nedaugiau 8 vai.

Mo, 
reika-

Jauja, kad 
kai dirbtų 
dienoje.

*
Stiklo dirbėjų unija Bel

gijoje skaito 5.892 narių ir 
pinigų išde turi $610.000.

*
1 )arbda viii atsakomybė 

už darbininkų sužeidimą I- 
owa valstijoj pripažinta kai
po konstitucijinė.

*
Naujojoj Anglijoj randa

si 4.248 unijiniai spaustu
vių darbininkai.

*
“The London Globe” yra 

vienatinis visoj Anglijoj 
nelinijinis laikraštis.

Delei sulaikymo Transat
lantinės jurininkybės New 
Yorke šiais laikais 12.000 
darbininkų neturi darbo.

*
Duonkepiai Lynn, Mass., iš
kovojo sau savaitinę mokes
tį $1.00 didesnę.

*
Texas valstijoj barzda

skučiai įsteigė valstijinę or
ganizaciją ir reikalauja, 
kad valstija barzdaskučiams 
neleistų savo profesijos pil
dyti be valstijinio leidimo.

-X-

Naujos Zelandijos fanne- 
rių unija pareikalavo val
džios pagelbos jiems darbi-

* •
Keturios penktos 

gyventojų, dirbančių 
river, Mass., turi užsiėmimą 
a udeklu pramonėj e.

*

dalys
Fall

Panamos kanalo kasimo 
metu 25.101 asmuo sužeista, 
gi 100.000 asmenų susirgo.

*
Taip vadinamus turkų 

kaurus dirba moterįs ir vai
kai, uždirbdami 5 lig 25c. 
dienoje.

*
Abelnas skaitlius asmenų, 

'dirbančių žuvininkystėje, 
Scotland) j oje, 1913 metais 
siekęs 90.710.

*
1913 metų pabaigoje Ka

nadoj buvo suorganizuotų 
darbininkų 176.000, arba 
16.000 daugiau, negu 1912 
m. pabaigoje.

*
Abelnas visame pasaulyj 

unijinių darbininku skait
lius 1912 metais išnešė 12.- 
094.490.

PLYMOUTH, PA.
Rugp. 7 d. šitame mieste 

perkūnija nutrenkė S. Ži
linską.

Tą pat dieną perkūnija 
trenkė į miške dirbančius 
vyrus. Vieną visai nutrenkė, 
o antrą labai sužeidė.

K. K.

bSardP 
jMX’----

Miss Mat 
domojo komiteto pirminin
kė. Ji ragina amerikonus 
aukoti Raudonajam Kry
žiui. Urnai iš Washingtono 
išplauks “R. K.” garlaivis 
su daktarais, ligonių prižiū
rėtojomis, vaistais ir kt.

PRANEŠIMAS.
Atidariau Naujausios mados deutie- 

terijos ofisi; ant Town of Lako, 4712 
So. Ashland Ave.

Taisau dantis atsakančiai, gydau 
visokias ligas burnoje, o taipgi ati
taisau dantis, kurie yra kreivai išau
gi;). Malonėkite atsilankyti, o busite 
užganėdinti.

TYRINĖJIMAS U2DYKĄ.
Blogi dantjs reiškia blogų, sveikatų.
Jaigu turit blogus dantis ateikite 

pas mane aš išgydysiu ir užtaisysiu 
atsakančiai be jokio skausmo.

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis), 
Lietuvis dentistas.

4712 S. ASHLAND AV. CHICAGO.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

lig 9 vai. vakare. Nedeliomis uuo 9 
v. ryto lig pietų.
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Sensącijinis fran- 
cuzo mokslininko

pranešimas.
“Negimdysi sopuliuose”.
Nežiūrint visako, Franci- 

ja kaip seniau, taip ir šiais 
laikais žengia civilizacijos 
priešakiu. Kasinėtai iš fran
euzų mokslininkų darbavie
čių, iš cheminių fabrikų ir 
įstaigų pasigirsta dideli žo
džiai :

— Nešame naujų šviesų! 
Nešame naujų grobį, kuris 
suteiks žmonijai galę pasi- 
liuosuoti iš po gamtos ir 
medžiagos prievartos.

Baisi biblijinę apraiška: 
“Ir sopuliuose gimdysi” — 
kuri kaip botagas išskleis
tas ir lig šiai dienai skraido 
ant visos žmonijos, kuri ci- 
vilizacijinėse draugijose pa
daro savo intekmę, ty. pa
gimdo moterims baimę prieš 
gimdymų ir tuo budu maži
na gimimų skaitlių — ma
tomai, paliks tik kaipo le
genda, kaipo sunkaus, bai
saus sapno atmintis.

Chemikas George Pauliu 
išrado vaistus, kurie paliks 

amžinai nepamirštami 
ir kurie ant visados bus su
jungti su žmonijos gyveni
mu. Pauliu’ui pasisekė iš 
perdirbtos specialiu bildu 
morfinos išgauti ištarpų, ku
ri, įčirkšta gimdyvei, panai
kina visus pastarosios so
pulius ir, kas svarbiausia, 
nesumažina natūralių orga-

raumenųiiizmo spėkų ir 
veiksmo, kuriuos gamta pa
kinko darban.

To atidengimo visų svar
bų ir reikšmę patvirtino 
profesorius Ribeinont-Des- 
saignes, žymus Paryžiaus li
goniniu akušeris, savo ko- 
munikatu, pasiųstu Prancū
zų Mokslo Akademijai.

Tame komunikate profe
sorius Dessaignes tvirtina, 
kad ikišiol, nežiūrint visų 
mokslo pastangų, toji pro
blema rodėsi jau neišrišama 
ir buvo nustota net apie jų 
galvoti.

Visokios pastangos 
tame dalyke visuomet ne
laimingai baigėsi. Panaudo
jamos gimdymo metu prie
monės, kas tiesa, panaikin
davo kentėjimus, bet lygia 
dalimi sulaikydavo natūra
lūs organizmo funkcijas,

draugaujančias prie gimdy
mo.

“Balandyj š. m. — rašo 
profesorius savo straipsny j, 
pasirodžiusiam laikraštyj 
“Matin” — kreipėsi į ma
ne p. George Paulin ir jo 
sąndarbininkas, dr. P. Lau
rent, su pasiulijiinu, idant 
aš išmėginčiau jų išrasto 
budo veiksmę savo viešoj ir 
privatinėj praktikoj, gi ku
ris, tas būdas, sulyg jų as
meninių persitikrinimų, e- 
sųs labai mažai nuodijan
tis.”

Po atliktų mėginimų su 
gyvuliais, prof. Ribemont- 
Dessaignes ėmė tuos vaistus 
taikinti ir prie moterių. Pa
naikinantį sopulius būdų 
naudojo tiktai tuose atsiti
kimuose, kuomet sopuliai 
buvo perdaug dideli ir ku
rie išsemdavo gimdyvės at- 
stangumų, arba nepapras
tai ilgai tęzdavosi.

Medžiaga, kurių profeso
rius perstatė Akademijai, 
yra paremta

112 mėginimais, 
kuriems dėkų privalo gy
vastis 115 kūdikių, 3-juosc 
kadangi atsitikimuose gi
mė dvynukai.

Vaistai veikia į nervų 
šerdį. Gimdyves apima len
gvas snaudulys, iš kurio jas 
tuoj aus pažadina kiekvienas 
paklausimas; kitos, po vais
tų įčirškimui, palieka links
mos ir myli kalbėties su su
sirinkusiais pas jų. Kiekvie
na jų jautė turinti mėšlun
gį, bet tuo tarpu neatjautė 
nei mažiausių sopulių.

88 atsitikimuose įčirški
nto veikmė buvo pilna — vi
suose tečiau baisus sopuliai 
išnyko arba buvo taip silp
ni, kad iššaukė tik atsidūk
so j imus.

Gimdymo akto bėgis — 
tvirtina toliau profesorius 
— nieku neatsimaino, mote
rių nepagauna jokis nervų 
supurtymas, nei net nuoil- 
sis. Jei įčirškiinas tų vaistų 
pasitaiko vakare, moterįs 
paprastai užmiega ir atbun
da tik ryte. «/

Taippat gimusių kūdikių 
pasilaikyuias yra geras. Iš 
115 kūdikių 77 atėjo pasau
lin su rėksniu, 28 apkurti
nto stovy j, tečiau neužilgo 
savo rėksmu pranešdavo a- 
pie puikų savo fiziškų stovį.

Profesoriaus Dessaignes 
konkliuzijas galima 
traukti sekančiu budu:

a) . Šiandie yra' galimu 
daiktu, nestatant moteries 
jokiai! pavojun — įvesti jų 
tokiu abejingumo padėji
mai!, kad gimdymas atsibu- 
11a be sopulių arba beveik 
be sopulių.

b) . Tasai aktas nėra nei 
sulaikomas, nei suvėlina
mas, priešingai, rodosi, turi 
greitesnį bėgį.

c) . Kūdikiai iš 3 vienas 
gema apkurtimo stovyj, te
kiau tas labai greitai praei
na ir pagaliau pasirodo nau
dingu.

Profesorius Pinard pilnai 
patvirtino savo kolego iš
vadas. Taippat dr. Bazy 
tuos vaistus vartojo prie 
pūslės ir inkstų operacijų il
su kuogeriausiomis pasek
mėmis.

SU-

y.: '

W • i

[GENERAL CARL VON gUEL0w| 

Generolas von Buelow, vo
kiečių 3-čio armijos korpuso 
komendantas, žymus strate-
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Atsakomybe.
Kiekvienas darbas už

krauna ant žmogaus atsako
mybę, apie kurių mes dau
giau ar mažiau supratimo 
turime. Juo skaisčiau kas 
toksai supranta tų atsako
mybę, tuo sųžiningiau jai 
užgana padaro. — Atsako
mybė ir pareiga yra nepada
linami supratimai.

Bet ne tik ten, kur prisi
einama aukoti darbas, ran
dasi pareigos ir atsakomy
bė! — Tai sutinkame ant 
kiekvieno musų gyvenimo 
žingsnio, kiekviename pa
šaukime ir kiekviename pa
dėjime.

Ir nuostabus daiktas! — 
Nekurtuose svarbiausiuose 
atsitikimuose — mažai apie 
tai bojame, mažiausia apie 
tai galvojame!

Mergina, išeinanti už vy
ro, visupirmu galvoja apie 
tai, ar mokės patikti savo 
vyrui, kaip pasitaisys na
muose, — bet turbūt mažai 
randasi tokių merginų, iš
einančių už vyrų, kurios iš- 
kalno gerai apmastytų, ar 
mokės atsakomai auklėti 
vaikus!

Kitos tautos mus tuo 
žvilgsniu toli pralenkė. Net 
pati Japonija mus paliko 
užpakalyj. Japonijoje kiek
viena jauna mergaitė, ar bė
dina, ar turtinga — pasku
tinius savo mokslo metus 
pašvenčia išimtinai nami
niam šeimininkavimui, mo
kosi virti valgius, auklėti 
vaikus ir kitko.

Pas mus, lietuvius, deja, 
to viso nėra ir apie tai nei 
užsiminti nėra kaip!

Svarbiausiuoju šeimynos 
stulpu turi būti motina. Mo
tina už savo vaikus atsako 
prieš Augščiausiųjį ir prieš 
visuomenę.

Motina neauklėja vaiko 
tik sau, bet visuomenės ir 
tautos naudai.

Tik vienatiniai viena mo
tina turi Įgimtus gabumus 
pasišvęsti taip, kad savo 
vaikų išauklėti gražiai ir 
padaryti jį laimingu. Moti
na sugeba net visai pamirš
ti, jogei ji jauna — viskų 
sugeba pašvęsti savo vaikui 
— gi kuomet vaikų aplanko 
liga, kuri nors butų bai
siausioji ir limpamiausioji, 
motina pati prižiūri sergan
čio vaiko.

Motinos meilė yra viena: 
vienodai savo vaikų myli 
didelė ponia, kaip ir pap
rasta darbininkė.

Namie taippat motina 
turi didžiausių intekmę Į 
vaikų auklėjimų.

Kiekvienas suims, kuris 
turėjo gerų motinų, visas 
savo gyvenimas užlaikys 
del motinos ir seselių pa
garbų.

Motina privalo iš mažens 
mokinti bernaitį, kad šis no
riai ir mielai jai ir savo se
serinis visame pagelbėtų ir 
patarnautų.

Motina taippat privalo 
rupinties apie moralį ir re- 
ligijinį vaikų auklėjimų. 
Nereikia leisti
kas nors daryti, ko nelei
džiama mergaitei.

Moralybė gali būti tik 
viena. Ji būtinai reikalinga 
kaip sunams, taip ir dukte
rims. Ir tuo žvilgsniu ta- 
tai motinos atsakomybė yra

Tokiais bus, motin, tavo 
vaikai, kokiais juos išauklė- 
si. Nekuomet nekaltink pa
šalinių žmonių, nes tu gali 
vaikus sulaikvti nuo bičiuo- 
liavimosi su piktais žmonė
mis!

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA

MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Margan st., Chicago.
PARSIDUODA Bueernč ir Grocer- 

nė. Gęroj vietoj. Biznis išdirbta per 
daugel metų. Savininkų turi dar 
tus du biznius. Kreipkities:

Amerikos Lietuvių Dienraščio. 
“KATALIKO” Adm.

ki-

ANT PARDAVIMO.
3 Spausdinamos (Brukuojamos) Ma

šinos.
1. — 5x8 spaudoma su raukę preke 

$25.00.
1. — 7x11 sukama su koją $55.00.
1. — 8x12 varoma su elektrą $145.- 

00.
Visos yra kaipo naujos ir dirba pir

mos klesos darbą. Priežastis pardavi
mą turiu pirk didesnes mašinas. La
bai gera proga ir geras uždarbis ge
ram lietuviui kur randasi būrelis lie
tuviu. Reikalaudami, rašykite arba 
atvažiuokite, ant šio adreso:

S. L. Zapenas,
28 Washington St, Nashua, N. H.

(15-16)

FARMOS Parsiduoda Pigiai PARMOS 
Douglas County, Wisconsin.

Jei nori tapti turtingu ir atrasti 
laimę, tai pirk virš minėtas farinas, 
o busi laimingas ant visados. Minė
tos farmos dabar yra pigios ir naujai 
pradedama Lietuviška Koliouija. Į 
tas farmas Įdėti pinigai į trumpų lai
ką užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jųjų dabartine kaina yra labai žema, 
o žeme gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžmis ir vietomis 
maži nuolaidus l-.alniuk.-ii-, liet dau
giausiai lygios vietos. Puiki vieta ir 
sveikas oras. Kainos nuo $12.00 iki 
$18.00 už akrą, įmokant už akrą $4.00. 
Likusią skolą po $5.00 už 40 akrų, 
kol bus išmokėta. Laike ligos ar ne
turto mokesčiai atleisti taip ilgai, kol 
bus galima išmokėti.

Prie tų farniu yra statomas dide
les geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
laukų darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvių yra daug gerų u- 
kininkų ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.
. .Taipgi mūs parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant pirmų morgičių.

Del platesnių žynių kreipkitės pas. 
K. J. Pilipavičių,

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill. 

arba vąkarais
858 W. 33rd St.,arti Auburn Av.

MMMSCP

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
Gydytojas ir Chirurgas

3337 S. Morgan St. Chicago, 11.

bernaičiui

Tas aiškiai liudija, kad 
sensącijinis franeuzų išradi
mas pagimdys abeluų džiau
gsmų tarp moterių ir paliks 
vienu didžiausių žmonijos 
geradarybių. Dr. M. b. į didžiausioji.

“Kataliko” dienraščio 
generales agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL. 

S. Bartkus .
922 W. 33rd 8t.

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

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Avė.
Jagello ’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Ave.
P. Kenutis, 

3238 S. Halsted 6.

J. J. Polekas 
1802 W. 46th St,- 

K. Ražynas 
2341 W. 23rd Si.

Balsuokit už

Wal’r A, Rooney
Demokratiškas kandida

tas į Kongresą nuo 
4-to Distrikto.

Walter A. Rooney, gimęs 
rugs. 27 d., 1880 m., prie 
2982 Archer Avė., gyveno 
šiame distrikte 34 metus. 
Darbavosi pieno pramonėje 
per ilgus metus su savo tė
vu ir broliais. Mokinosi šv. 
Brigydos mokykloje, šv. Vi- 
ateuriaus kolegijoje, Bour
bonnais, Ill. ir baigė teisių 
skyrių Chicagos universite
te. Prileistas prie teisių 
praktikavimosi 1907 m. Da
bartės yra asistentu City 
Prosecutor Fort Dearborn 
Name. Niekad negeidė poli
tiško darbo. Narys Knights 
of Columbus, Irish Fellow
ship Club, Chicago Bar As
sociation ir kitų prakilnių 
organizacijų.

M. J. Tananevicz 
•70 W. 18th 8t.
M. G. Valaskas

Yra generalis “KATALIKO” A- 
gentas, Kensingtone, Roseland ir West 
Pullman.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland At.

A. L’. Zacharevlčl*
2336 S. Oakley Ave.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonii

8756 Houston Av.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika
820 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

S3 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskai 

101 Oak St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemeku 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD.

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskai 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškinis 
35 .Arthur St.

i

Vyčiu 1 Kuopa
BALTIMORE, MD.

Kaz. žalinas, 
628 Portland St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Paulis Mikalauskas
S48 W. 4th St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

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

A. Grudzinskai 
184 Grand 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.
D. Boczkus 

211 Pint St.

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

19S Niw 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.

j.

fiva-n

n »

YOUNGSTOWN, OHIO. '
J. P. SABEL, • ( 

28 Murdock St. ■ I

PITTSTON, PA.
P. Bataitis, 3 T T’l
18 Sand St. J įi j

FOREST OITY, PA.
Jos Dzūkas, „ J”? J

BENTLEYVILLE, PA. 
S. P. Mažetis

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

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

102 E. Centre St.

PHILADELPHIA, PA. 
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.
LONDON, ENGLAND. 

M. Narvalaitis,
71 Mansfield St., Kingsland

CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND,
A. Šimanskis,
2 Etna St.,

Bd.

•i

1

Telephone Tarda 6870

K. J. FILLIPOVICIUS
Parduoda ui labai le

mas kainai (prekei) 
namui, lotui ir fir
mas, kurią turi di
džiausi pasirinkimą. Ap
saugoja nuog ugnies 
namus, biznius ir fur- 
sičiui geriausiose kom
panijose. Perkantiems 
property dirba visokias 
reikalingas popierss ir 
parūpina paskolas mort- 
gečius. Parduoda lo
tus visose Ohiosros 
miesto dalyse nuog 85- 
00 ir aukščisus. Taip

gi turi ant pardavimo bizniu ir biznierių • 
namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja 

I žmonių gyvastis paielpa ligos ir nelaimes 
atsitikimuose. Reikalaujantieji, atsiiaukito 
sekančių entrain:

858 W. 33rd St., Chicago, 111. Tei. 
Drover 2250. arba Tanknsvici •avinei 
Bank. (K

Pilni Namai Linksmybes

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

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

E — 1161

E — 1246

1167
1163
1169

E — 1163

E — 1164

E — 1165
E — 1166
E —
E —

E —

STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago. _____ ____________
216 w. Madison St A. Chaposke irlT. Pedlaskis, Lietu?. Agentai.

E — 1247
E — 1248
E — 1249
E — 1250

aš E — 1170
Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tekėjo saulolč kad 
jojau 
Stumbriškių pelitą 
Toklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybe Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėgi Šešupė, 
šaltlšius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Reikalauk S-O-L-O

Antn

baro miniai švelnios

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių yra žiuomas puikus 

daržas pikninkams REISIG’S GROVE, RIVERSIDE. 
Dabar ta vieta vadinsis TAUTIŠKAS DARŽAS arba 
“NATIONAL GROVE”. Šitas daržas yra patogiausia 
vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos draugijos teturį 
tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama LaGrange gat- 
vekariais važiuojant Desplaines Av.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas su
teikiama :

“KATALIKO” Redakcijoje 
3249-53 S. MORGAN ST CHICAGO, ILL.

padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio.

Per daugeli metų sendinta
balto ąžuolo bačkose pirm

suteikimo publikai.

geriausia
Žmonės supran*
tanti vertę geros
ruginės degtines
orderiuoja SOLO
Kliubuose. Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra
tai geriausias gėrymas. Už-

Nusipirk bonką savo šeimynai

prieprovos daro 
SOLO degtinę 

l& ** geru vaistu
šeimynų

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Knr bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batą Oistytoias. 
Butu Darželis.
Giesme i Panelę Švenčiau
sių.
Avė Maria. 
O kur buvai dSduk mano. 
Hungary čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys. 
Velnias no Boba. 
Saldžios Inpos. 
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o atlaikysite kataliojlus mu
zikos, kiiingu ir įvairiu kitų daiktu.

Siųsdami piningus sr laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL.

3
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Įžanga

REIKALAVIMAS.

TELEGRAMOS. PAIEŠKOJIMAI.

!r.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštas

(Boxes) saugiausiai įreng-

Krc. ir Zubek tęs

VISI UŽSISAKYKITE

e

SIPKORTES tus

nio

ft-

K * * * * * *

PARYŽIUS, rugp. 22. — 
Visuotina mobilizacija bu
sianti paskelbta Italijoj už 
trijų ar keturių dienų.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Ghent jau esąs vokiečių 
rankose. Dabar yra pavojus 
miestui Ostend, kurs guli 
prie Anglijos kanalo.

B

gen. Le- 
komendantas 

esąs vokiečių 
gabenamas i

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

JOHANNESBURG, rugp. 
22. — Vokiečiai buvo isi- 
briovę i Bechauna, Anglijos 
kolioniją, bet buvę sumušti 
ir išvyti.

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

Paviršutiniam vartojimui.
Kaštuoja 25 ir 50 centus.

Severa’s Tab-Lax
Cukrinis vidurių suliuosuo- 
tojas. Vaikams ir suaugu
siems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

“KATALIKĄ

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS 
IR BOWLING ALLEY 

Winni, Likieriai ir Cigarai.

1905 Canalport Ave., CHICAGO, ILL. 
Phone Canal 1591.

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

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO“ Administracija.

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.

te:

B

PAIEšKAU Juozapo Liukpetrio, pa
einą iš Pališkių kaimo, Pumpėnų val
sčiaus. Panevėžio pav., Kauno gub.

Meldžiu atsišaukit adresu:—
Kazimieras Liukpetris, 

3815 So. Kedzie Av. Chicago. III.
(14-15)i

(Sevcros Gyvasties Balsamą).
Ir grįžkite j sveikatos kelią. Kiti, kurie taip padarė, 
tvirtina, jog minėtoji gyduolė yra nepaprastai puikus 
stiprintojas.

Jisai atitaiso virinimą ir prašalina užkietėjimą.
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.

************************
* ** *f*I

PAIEšKAU savo vyro Petro Sima
navičių iš Cižiną Kaitno Ankšta ava- 
rio parapijos, Vilniaus gub. 7 metai 
Amerikoj.

Simanavičienė,
3249 S. Morgan St.., Chicago, Ill. 

(13-4-5-6-7)

Tel. Canal 2118

Dr. A. L. JUŠKA 
Lietuvis Gydytojas.

Į 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
t Kampas 13-Osgtv.

Iš Chicago.
ŠV. PETRONĖLĖS DR- 

JOS PIKNINKAS.

Reikalaukite vien Severos Preparatus. Jeigu aptiekorius ne- 
galėtų išpildyti reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapins, la. |

REIKALAVIMAI.
Reikalinga-Agentu pardavinė jimui že

mės (Farinas). Geras nuošimtis. Kož- 
nas gali tą darbą atlikti, kreipkitės 
prie lietuviškos kompanijos.
. Sunset Land & Colonization Co., 

(Not Ine.)
82 W. Washington St., Chicago, Ill.

Room 222
(15-21)__________________ '

NEDELIOJ, 23 d. RUGPIUČIO [AUG.], 1914 m.

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

25c. Porai

EXTRA!
LONDONAS, rugp. 22. — 

Pranešama, kad 
man, belgų 
Liege, jau 
nelaisviu ir 
Cologne.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Iš Romos pranešama, kad 
Austrijos laivynas kokius 
ten šešėlius palaikęs už prie
šus ir ėmęs atakuoti ir siųs
ti kanuolių šuvius. Išsiaiš
kino, kad ten nieko nebuvo.

VILLA PAVOJINGAS 
MEKSIKUI.

Washington, D. C., rugp. 
22. — Sekr. Bryan sako, 
kad Meksiko reikalai jau 
pabaigti ir valstybė esanti 
jau vėžėse. Bet Villa, tas 
tikras banditas, dar tebe
sąs Meksikai pavojingas. 
Jis turi dar 40.000 kareivių 
ir gali sukelti visą šiaurinį 
Meksiką.

POPEŽIUS BUS PALAI
DOTAS BE IŠKILMIŲ.
Roma, rugp. 22. — Savo 

testamente popežius prašė 
nebalzamuoti kūno. Todėl 
buvo į kraujo gyslas Išmirk
sta skystimo, kuris užlaiko 
lavoną nuo puvimo. Aprėdy
tas popežiškuose rūbuose 
buvo nuneštas, lydint kardi
nolams, arei vyskupams, 
vyskupams, į šv. Petro Šv. 
Sakramento koplyčią.

Prezidentas Wilson' ir 
sekr. Bryan buvo atsiuntę 
Vatikanui savo sąjausmus.

Užsienio reikalų ministe- 
ris, I)i San Giuliano, paskel
bė, kad nors didžiuma Euro
pos valstybių įvelta karau, 
bet kardinolai ramiai galė
sią rinkti popežių taikioj I- 
talijoj.

Popežiaus laidotuvės atsi
bus be iškilmių.

POPEŽIAUS SESUO 
NEMIRUS.

Londonas, rugp. 22. — A- 
tėjo telegrama, kurioj atšau
kiama popežiaus sesers O- 
nos mirimas.

NAUJAS POPEŽIUS 
BUSIĄS ITALAS.

New York. rugp. 22. — 
Kardinolas Gibbons, iš
plaukdamas Romon, pasa
kė, kad naujas popežius bu
siąs išrinktas iš italų kardi
nolų. Dabar nepatogu esą 
rinkti kitatautį. Ateityj tai 
busią galima ir, sako, busiąs 
išrinktas amerikonas.

MILIJONAS BUŠELIŲ 
AMERIKOS KVIEČIŲ 

ŠVEICARIJAI.
Washington, D. C., rugp. 

22. — Suderėta nupirkti A-

COPENHAGEN, rugp. 
22. — Vokietija pašaukus 
paskutinius atsarginius 
(Landsturm). Tarp jų yra 
senelių virš 60 metų. Land
sturm sudarysiąs 660.000 
kareivių.

LONDONAS, rugp. 22. — 
Berlyno laikraščiai baisiai 
intužę ant Anglijos už kvie
timą talkon Japonijos. Sa
ko, vokiečiai sukurstysią 
prieš Angliją ir Franci ją 
Indijos, Egipto, Tuniso, 
Sudano ir Algerijos gyven
tojus.

merikoj milijonas bušelių 
kviečių del Šveicarijos. 
Kviečiai bus gabenami An
glijos garlaiviais. Per Fran
ci ją geležinkeliais bus per
gabenti Šveicarijon. Buvo 
bijotas!, kad Anglija del sa
vęs nepasiskirtų tuos kvie
čius; bet Anglijos ambasa
dorius Washingtone pasakė, 
kad Anglija turinti pakak
tinai maisto ir . nereikią jai 
daugiau grobinėti.

1.000 AMERIKONŲ AP
LEIDŽIA PARYŽIŲ.

Paryžius, rugp. 22. —- 
Čialas traukinis vienų ame
rikonų, arti 1.000 asmenų, 
apleido Paryžių ir išvažia
vo į Havro. Iš čia garlaiviu 
Espagne grįš Amerikon.

HISPANIJA NERI
MAUJA.

Madridas, rugp. 22. — 
Hispanijos politikinis padė
jimas nuolatai painiojasi. 
Valdžia nori išlaikyti šalį 
neutrale. Laikraščiai visaip 
aprašinėja dabartinį euro
pinį karą. Kaikurie sugedu- 
sieji politikieriai stengiasi 
intraukti šalį karau.

Grafas Romanones, libe
ralų vadas, laiko Francijos 
puse ir sako, kad liberalai 
visuomet remsianti savo 
valdžią — ar kare, ar tai
koj.

Apskritai, liberalai norė
tu prigelbėti Francijai.

VOKIEČIAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Paryžius, rugp. 22. — Ka
dangi mobilizacija jau pa
sibaigė, tai dabar mobili
zuojama liuosanoriai sve
timtaučiai. Iš liuosanorių 
busią galima sudaryti kor
pusą, ty. 40.000 kareivių.

Tarp liuosanorių yra 1.- 
000 anglų, 500 amerikonų, 
5.000 žydri iš Rusijos, daug 
lenkų ir kitų tautų; atsira
do net 800 vokiečių ir aus
trų, norinčių eiti mušti prū
sokų.

Amerikonai laukia, ar ne
ateis T. Roosevelt jiems va
dovauti.

PRANCŪZAI SUVALĖ 
JAVUS.

Paryžius, rugp. 22. — U- 
kininkai jau nustojo reika
lauti darbininkų ant ūkių. 
Javai jau suvalyti. Šiemet 
javų vertė siekianti $200.- 
000.000.

SINTĖ BOMBĄ KRASA.
Grand Rapids, Mich., rug

pjūčio 22. — Wm. J. Mi
rkei, maisto inspektorius, 
krasa gavo didelę bombą. Ji 
buvo gerai suvyniota ir iš
vyniojant turėjo eksplioduo- 
ti. Bet atsargiai buvo išvy
niota ir neištiko ekspliozi- 
jos.

Rytoj Tautiškame Darže 
(Reissig’s Grove) atsibus 
šv. Petronėlės moterių dr- 
jos pikninkas. Rengimo ko
mitetas išanksto ėmė ruoš
tis ir tvarkyti visus piknin- 
ko reikalus, kad sudarius 
kuogeriausią, kuopuikiau- 
sią pramogą. Galima tikė
tis, kad kiekvienas piknin- 
kan atvykęs iki soties prisi- 
linksmins ir pasibovys.

Ši dr-ja visuomet rūpinasi 
savo pramogas kuogeriau- 
sia surengti.

Oras, spėjama, bus gra
žus ir kiekvienas gali išank-

SEVERĄŠ
life

Amerikos Lietuvių Dienrašti

Russ. Am. Line praneša savo cirkulioriuj nuo rugp. 
21 d., 1914 m., jog pasažieriai, kaip Rusijos, Lenkijos, 
Lietuvos, taip ir Serbijos gaali keliauti be persėdimo 
tiesiog iš New Yorko i Archangelską, Rusijoj. Vande
niu tiktai 13 dienų.

Specialiai išplaukia laivas Dwinsk Russian Ameri
can Line rugpjūčio (Aug.) 29 d., 1914. Kainos — antra 
klesa $65.00, trečia — $40.00.

Platesnių informacijų kreipkitės i

Tananevicz Savings Bank 
3253 SOUTH MORGAN ST CHICAGO, III.

Dienrašty j “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; i 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 dienraštyj “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

sto rengties išvažiavimam
Daržas, kuriame atsibus 

pikninkas, yra vienas gra
žiausių visoj Chicago j. Di
deli puošnus medžiai sutei
kia apsčiai pavėsio nuo sau
lės kaitros. Yra daug viso
kių įrėdnių pasilinksmini
mams ir pasibovijimams. 
Daržas visuomet buvo gra
žiai prižiūrimas ir buvo ge
roj tvarkoj. Jokie pašali
niai žmonės nedaro keblu
mų, nei trukdymų. Visi ga
li atsiduoti laisvai žaidi
mams ir pasibovijimams.

Pikninkas ant tyro oro y- 
ra geriausia proga atsilsėti, 
atnaujinti savo dvasines pa
jėgas, pataisyti ūpą, pasi
grožėti gamta, pasižmonėti 
su artimaisiais. Todėl visi 
aidiš rytoj i šv. Petronėlės 
pikninką.

■rTfr,T

<* Antras Didelis Piknikas
Parengtas

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir liętuvaites atsilankyti į tą musų puikų 
Pikninką, kur galėsite pasilinksminti ir pakviepuoti tyru oru. Bus skanios užkandos, 
gardžių gerymų, kvepiančių cigarų ir puikaus pasilinksminimo iki sočiai. Užtikrina 
me, kad visi buvę busite užganėdinti. Kas nebus, tai gailėsis.
PASARGA: Važiuodami imkite 22 karus iki 46 Avė., nuo ten La Grange karus, kurie priveža iki 
daržo.

Tananevicz Savings
Baudžia už nepilną svarą.
Net kaikurie pedlioriai 

naudojasi kariniu upu ir ke
lia kainas arba duoda nepil
ną svarą.

Tokius pedliorus jau pra
dedama persekioti. Teisė
jas Sabath nubaudė V. 
Gromatį už davimą nepilną 
svarą. Tasai užsimokėjo $25 
ir teismo išlaidas.

BANK
t

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Užsisakykit dienraštį
'Katalikas'

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir sto

rus ant lenvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palikins 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių 
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 pietų.

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL
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