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RUSIJAI SEKASI
Rusija pasekmingai žengia pirmyn kaip Galicijoje taip ir Prūsijoje.
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Austrija paskelbė karą Japonijai.
Vokiečiai perėjo Belgija ir taisosi leisties link Paryžiaus, Anglijos fieldmaršalas, lordas 

Kitchener, spėja, kad europinis karas tęsis net tris metus.
“Einam Pirmyn" 
skelbia Rusi
jos armijos 

vadas.
PETERBURGAS, rugp. 

26. — Trumpai oficialiai 
pranešama, kad rusai eina 
pirmyn Prūsijoj ir Galici
joj. Vokiečiai traukiasi lin
kui Karaliaučiaus.

Karo pradžioj austrai ir 
vokiečiai buvo užėmę kelia- 
tą miestelių Lietuvoj. Iš vi
sų buvo išvyti.

Rusų generalio štabo pra
nešimai yra trumpi, neper
dėti, be pasigyrimo. Mat, 
daugiau mąsto apie darbą, 
o ųe apie pfanešimus.

(Alicijoj rusai jau gerai 
pasivarė. Ant upės Sereth 
paėmė keliatą svarbių vie
tų. Netoli rubežiaus rusams 
pasisekė išblaškyti vieną 
austrų pulką ir paėmė dvi 
batarejas ir 200 nelaisvių.

Neistabu, kad Austrija 
paskubo drutinti savo sos
tinę.

Prūsijoj rusai daugiau pa
sivarė. Čia prieš rusus ne
atsilaiko kaizerio korpusai 
ir neatsilaiko taipgi tvirto
vės. Tvirtovė Insterburg 
buvo rokuojama gana tvir
ta, bet rusai ją paėmė. In
sterburg, tai Prūsijos Lie
ge.

Rusai, paėmę Insterburg 
ir Lycką, ėjo pirmyn. Vo
kiečiai taip greitai bėgo, 
kad nespėjo nei tiltų ant 
upių suardyti. Rusai užėmė 
Johannisburg, Artetsburg, 
Villinberg, Neipenburg, Sol- 
dau ir daug mažesnių mies
telių. Kairysis Rusijos armi
jos sparnas žengia linkui

kutinio žmogaus ginti vie
tą.

Prezidentas Wilson pas
kelbė, kad kana.,.Japonijos 
su Vokietija Suv. Valstijos 
yra neutral ės.

Japonija užtikrina, kad 
nenori užgrobti jokios teri
torijos ir Kiao-Chou busiąs 
sugrąžintas Chinijai.

tvirtovės Allenstein, o de
šinysis sparnas linkui Ka
raliaučiaus.

Balkumi padan
ges niaukiasi.
Washington, rugp. 26. — 

Visos Balkanų tautos, dar 
nekariaujančios, jau prisi
rengusios kariauti. Graikija 
jau karo stovyj ir tėmija 
Turkijos žingsnius. Turkija ( 
gi mobilizuoja savo armiją.

Turkija dar neišaiškino, 
kas pdaryta vokiečių karo 
garlaiviam — Breslau ir 
Goeben, kurie pasislėpė 
Dardaneliuose. Buvo pas
kelbta, kad juos Turkija 
nupirkus, bet vokiečių jū
reiviai dar tebesą ant gar
laivių.

Amerikonai tėmija, kas 
dedasi Turkijoj, nes ten yra 
daug Amerikos misionorių. 
Keliose vietose vos neimta 
jau skersti misionorius. 
Turkijos valdžia tikrina, 
ginsianti Amerikos pilie
čius.

Savu krauju pa
raše prašymą.
Tokio, rugp. 26. — Japo

nija veda, ataką ant Kiao- 
Chou su dideliu apsvarsty
mu ir vengia bereikalingo 
kraujo praliejimo, ir neno
ri rizikuoti savo garlaivių.

Keliatas japonų jūreivių 
ir šiaip kareivių parašė sa
vo krauju prašymą savo 
viršininkams, kad juos iš
rinktų pirmon eilėn.

Kaizeris savo įgulą Kiao- 
Chou ir Tsing-Tao pasmer
kė miriop, nes įsakė iki pas-

Vokiečiai atakavo 
Antwerpą iš pa

dangių.
Londonas, rugp. 26. — 

Vokiečių didelis orlaivis an
ksti iš ryto metė bombas i 
Antwerp^. Bet jin pasipylė 
šūviai ir orlaivis liko suga- 
dytas. Už šešių mylių nuo 
Antwerpo nusileido žemėn. 
Penkiolika vokiečių lakūnų 
pateko nelaisvėn.

Tam orlaiviui pasisekę 
numesti 10 bombų. Bombos 
padarė daug išgąsčio ir daug 
namų sugriovė. 10 
užmušė.

Nuo rūmų, kur 
karaliaus šeimyna, 
bomba už 20 jardų

žmonių

Kiek atsieis-karas.
Išrokuota, kad dabartės 

europinis karas atsieina ka- 
riau j ančioms vai stybėms 
$54.000.000 kasdien. Todėl, 
jei šis karas, kaip lordas 
Kitchener sako, užsitęs tris 
metus, tai per tą laiką vals
tybės karui išleis $59.130.- 
000.000. Jei gi karas tęsis 
keturis metus, tai jam bus 
išleista $78.840.000.000.

Jei karas tęsis tik vienus 
metus, tai jis valstybėms at
sieis $19.710.000.000.

Dabar karui kas sekunda 
išleidžiama $62.50.

ANGLIJA PASIRENGUS 
TĘSTI KARĄ.

Londonas, , yugp. 26. — 
Lordas Kitchenei* apreiškė 
lordų rūmuose, kad Anglija 
turi būti pasirengus prie il
go karo. Reikėsią ji tęsti 
tol, kol bus laimėta. Reikė
sią tęsti kadir tris metus.

gyvena 
nukrito 
tolumo.

T’IIIlNIi

KAISfcfc With TOMMY ATKINS HAT ON

KAIZERIS ANT BALTO ŽIRGO, ANGLIŠKOJ U- 
NIFORMO J IR SU TOM MY ATKINS KEPURE.

PASITRAUKĖ NUO RO
LANDUOS RUBEŽIŲ.

Rotterdam, rugp. 26. — 
Iš Haagos pranešama, kad 
vokiečių kariuomenė, sto
vėjusi Holandijos parube- 
žiais, liko atšaukta. Todėl 
Holandijoj mobilizacija ap
sistojus.

Vėliausios Žinios iš 
Karo lauko.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Iš Antwerpo pranešama, 
kad vokieč. bombardavę Ma
lines, kurs yra už 14 mylių 
nuo Antwerpo. Nuo šūvių 
sugriuvo 200 namų. Belgai 
paskui puolę ant vokiečių 
ir juos išblaškę.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Iš Paryžiaus atėjo žinia, už
ginanti, buk Namur esąs 
paimtas.

NISH, rugp. 26. — Pra
nešama, kad nei vieno aus
tro, išskiriant nelaisvius, 
neliko serbų žemėje.

WASHINGTON, rugp. 
26. — Bevieliu telegrafu 
pranešama vokiečių amba
sadai, kad Longwy ir di
džioji dalis belgo-francuziš- 
kų rubežių jau voikečių ran
kose. Vokiečiai paėmę 10.- 
000 nelaisvėn.

Prancūzai negalė
sią laikyties.

Washington, D. C., rugp. 
26. —: į Vokietijos ambasada 
gavus (žinią, kad dideliame 
mušyj/kurs tęsėsi nuo rug
pjūčio 17 d iki 21 d., fran- 
cuzų armija buvus išblašky
ta ir negalėsianti daugiau 
remties. Vokiečiai paėmę 
150 kanuolių ir 10.000 fran- 
cuzų nelaisvėn, tarp jų esą 
daug oficierių ir generolų.

KIEK ŽUVO BELGŲ.
Haaga, rugp. 26. — Yra 

rokuojama, kad ilgšiol belgų

LONDONAS, rugp. 26. — 
Iš Genevos pranešama, kad 
mušyj ties Schirneck baisiai 
nukentėję vokiečiai. Iš 5- 
500 kareivių belikę tik 1.- 
800. Keturios vokiečių ba- 
tarejos buvo sudaužytos 
pirma, negu jos spėjo pra
dėti veikti.

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
Oficialė žinia atėjus iš Vien
uos, kad Austrijos imperato
rius pasirašęs po raportu, 
paliepiančiu stiprinti sosti
nę.

Iš Pola ir Sevenico, kurie 
guli prie Adriatikos, liepta 
gyventojams kraustyties 
lauk.

PARYŽIUS, rugp. 26. — 
Prancūzų armijos vadas 
gener. Joffre atšaukė ka
riuomenę iš Alzacijos, nes 
reikią ją koncentruoti svar
besnėse vietose.

kareivių žuvo 16.000, sužeis
tų esą arti 50.000. Arti 7.- 
000 sužeistų pabėgo Į Ho- 
landiją.

AUSTRIJA PASKELBĖ 
KARĄ JAPONIJAI.

Londonas, rugp. 26. — 
Telegrama iš Vienuos pra
neša, kad Austrijos valdžia 
inteikus Japonijos ambasa
doriui pasportą ir atšaukus 
savo ambasadorių iš Vien
uos. Tai reiškia karo pa
skelbimą.

Kartu Austrijos valdžia 
paliepė savo skraiduoliui 
Kaiserin Elizabeth, stovin
čiam Kiao-Chou, prisijung
ti prie Vokietijos laivyno 
Tsing-Tao.
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Mintįs karui iškilus.
APLINK KARĄ.

da-

atdara, kuomci

Žalia Mėta.

Paryžius, rugp. 26. — A- 
Aleksandras Gorki, garsaus 
rusų rašytojo Maksim Gor
kio sūnūs, įstojo į francuzų 
kariuomenę.

$5.00
3.00
Vi5

padermės, kaip 
šimtai idiotų iš 
duoti bent vie-

salės stogu ir
Bet jame yra
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Mūšy pastabos.
ORIGINALE pramonė.

Tikrai originali būdą pra
monėj varyti buvo išradęs 
nekoksai Lorenz M. Rienzi 
iš Buffalo, N. Y. Kaip laik
raščiai rašo — jis tankiai 
kur nors paslyzdavęs ant 
banano lupynos, sunkiai su- 
sižeizdavęs ir paskui reika
laudavęs už tai atlyginimo.

Nesenai jis tekino bildu 
paslydęs net vagone Union 
Pacific geležinkelio ir taip 
‘ ‘ pavoj ingai ’ ’ susižeidęs, 
kad privalėjęs kelias savai
tes išgulėti lovoj ir labai 
daug prisikentėti sopulių. 
Todėl pareikalavo iš gele- 

■ žinkelio kompanijos atlygi
nimo. Bet kadangi geležin
kelio agentams tas atsitiki
mas pasirodė perdaug origi
naliu daiktu, tatai jie ėmė 
tyrinėti ‘ ‘ nukentėjusio ’ ’
praeitį. Pasirodė, kad Rien
zi specialis užsiėmimas ir 
via tik ant banaų Inu vinį 
atsistojus paslysti ir susi
trenkti. Jis nuolat keliavęs 
per įvairius miestus, tan
kiai ant bananų, arba apel
sinų, lupynų paslyzdavęs ir 
už tai visuomet reikalau
davęs sau atlyginimų.

Jis su savimi vežiojęs 
nuolatinį ir speciali savo 
liudininką, nekokį Pirron, 
kuris visuose tuose atsitiki
muose už jį liudijęs. To
kius “paslydimus” jis tu
rėjęs Denver, Colo., Chica
go, 111., seniau gi Buffalo, 
N. Y. Ir kuone visuomet 
jaui tos nelaimės atsitikda
vę ant geležinkelių stočių, 
vagonuose ir jam liudinin
ku buvęs visuomet tas pat 
Pirron.

Tuomet Union Pacific 
geležinkelio agentas (claim 
agent) nusprendė Rienzi 
pagauti į slastus. Pranešęs 
pirmiau apie tą “bananis- 
tą” policijai, pakvietęs 
“nukentėjusi” Rienzi -į 
viešbutį Iroquois, Gliicagoj, 
su tikslu atlikti visą reika
lą, 'ty. suteikti jam atlygi
nimą, sn kokiuo jis buvo 
pirmiau sutikęs. Kuomet 
paskirtą valandą Rienzi a- 
tėjo į viešbutį; agentas jam

suteikė $250 atlyginimo če
kiu. Kuomet “bananistas” 
pilnai užganėdintas ir link
smas norėjo apleisti kam
barį, ties durimis jį už apy
kaklės nutvėrė detektivai 
ir pristatė centralėn polici
jos nuovadom Čia jis tvirti
no, jogei nesąs jokis apga
vikas, bet ištikrųjų bana
nų lupynos jį visur perse
kiojančios. Ir visur jis vi
suomet sunkiai susižeizdA- 
vęs, ką pilnai galįs paliu
dyti ir jo liudininkas *Pir- 
ron.

Norints toji pramonė yra 
visai nauja ir nepaprastai 
originale, tai visvien ponas 
Rienzi turės teisme teisin- 
ties ir vargiai jam tas išeis 
sveikatom

Panašių “bananistų” ir 
tarp lietuvių jau atsiradę. 
Mūsiškiai didvyriai labai 
daug “susižeidžia”, kuomet 
laikraščiai palyti jų purvi
nus darbelius. Tuomet jie 
laikraščių leidėjus traukia 
atsakomybėn ir reikalauja 
sau nemažo atlyginimo. To
kiems musų “bananistiuns” 
tik ir norėtųsi svetimu ki
šeniniu praturtėti. Tečiau 
ir jiems kuomet nors turės 
pasibaigti tos linksmos die
nos, kaip ir augščiau pami
nėtam ‘ ‘ pramonininkui ’ ’.

Meni tvirtina, kad 
bart in is Europoje karas 
liaujančioms valstybėms 
dienoje atsieinąs $25.000.- 
600, kiti sako, kad $54.000.- 
000. Pinigai visiems rupi, 
bet apie žuvusių žmonių 
skaitlių visai nieko nepa
galvojama.

9-se seniau buvusiuose 
karuose žmonių ir pinigų 
nuostoliai buvo sekanti:

A ugi ų -fra ne u z ų karas
(1795—1815) tęsėsi 8.168 
dienas, žuvo 1.900.000 žmo
nių atsiejo $6.250.000.000.

Krymo karas (1854—18- 
56) tęsėsi 734 dienas, žuvo 
485.000 žmonių, atsiėjo $1.- 
525.000.000.

Civilis (naminis) karas 
Suv. Valstijose tęsėsi 2.456 
dienas, žuvo 656.000 žmo
nių, atsiėjo $3.700.000.000.

F r a 11 euz ų-vok i eč i ų k ar a s 
(1870-1874) tęsėsi 405, die
nas, žuvo 290.000 žmonių, 
atsiėjo $1.580.000.000.

Rusųdurkų karas (1877- 
1878) tęsėsi 334 dienas, žu
vo 1S0.000 žm., atsiėjo $950.- 
000.000.

Hispanijos su Suv. Vals
tijomis karas tęsėsi 101 die
ną, žuvo 2.910 žm., atsiėjo 
$165.000.000.

Anglijos su boerais karas 
(1899-1902) tęsėsi 962 die
ni, žuvo 90.896 žm., atsiėjo 
$1.000.000.000.

Rusų-japonų karas (1904- 
1905. tęsėsi 576 dienas, žu
vo 555.900 žm., atsiėjo $2.- 
250.000.000.

Balkanuose karas tęsėsi 
302 dieni, žuvo 145.000 žm., 
atsiėjo $200.000.000.

Tų karų metu kariaujan
čios valstybės Įsiskolino ir 
jų skolos taip persistato:

Austro-Vengrija turi sko
los $3.612.389.000; į metus 
už tai procento moka $1.- 
444.496.000.

Franci ja skolos $6.2-86.-

435.000; procento $192.762.- 
000.

Vokietija skolos $1.224.- 
158.000; procento $41.981.- 
000.

Rusija skolos $4.507.071.- 
000 ; procento $180.283.000.

Serbija skolos $135.886.- 
221; procento $6.115.000.

Anglija skolos $3.389.577; 
procento $101.000.000.

Belgai skelbia, kad vo
kiečiai visur paskui save 
paliekanti tik vienus griu
vėsius ir nuodėgulius eida
mi per Belgiją. Vokiečiai 
labai int ariami barbariš
kam® pasielgime.

Ne viename mieste lietu
viai yra įsisteigę savo sales 
arba Tautos Namus, kai]) 
tai kaikur yra tos Įstaigos 
vadinamos. Salė lietuviams 
be abejonės yra naudinga. 
Gerai, kad susidėjusius dr- 
jos arba susidėję pavieni 
asmenis įsteigia salę.

Turi salę ir Rochesterio 
lietuviai. Ją pastatė susi
dėjusius dr-jos. Ypač daug 
prisidėjo I). L. K. Gedimino 
dr-ja. Del tos salės įsteigi
mo buvo susivieniję visi lie
tuviai. Tam prijautė ir dė
jo socialistai, tautininkai ir 
katalikai. Atlikus darbą so- 
cialistėliai arba, geriau sa
kant, cicilikai ėmė didžiuo
tis, kad tai jų pastangomis 
salė įsteigta ir giriasi jie 
viešpatauja toj salėj. Kad 
visi prisidėjo prie salės į- 
steigimo, tai to niekas ne
gali užginčyti. Bet taipgi 
reikia pripažinti, kad joj 
cicilikai viešpatauja. Tas 
nesvarbu, kad jie joj vieš
patauja, bet svarbu žinoti, 
kai]) jie ten šeimininkauja 
ir kokia tvarka.

Pirmiausia reikia žinoti, 
kad po tuo pačiu stogu yra 
smuklė. Ta smuklė yra neš
variausia iš visų čionaiti- 
nių smuklių. Toj smuklėj 
matosi daugiau cicilikiško 
veikimo. Čia ūžia jie dieną 
naktį, nes kitos smuklės už
daroma šeštadieniais nuo 
12 v. naktį. ATsi lietuviai 
tuomet randa prieglauda 
salės smuklėj. Taigi išėję 
iš smuklių ir šlitina į salės 
smuklę. Toj smuklėj išgirsti 
šlykščiausių cicilikų kal
bas, visokias diskusijas a- 
pie darbininkų pagerinimą, 
tautininkų ir katalikų nie
kinimus, barnius ir tt. Ta 
smuklė atdara ir sekmadie
niais. Mat, cicilikai kapita
listų valdžios įstatymų ne
paiso ir laužo juos, laikyda
mi smuklę 
užginta.

Yra po 
kningynas.
da ilgiausia cicilikinė, džian- 
baaibinė ’literatūra. Laikra 
ščiai telaikoma tik ciciliki- 
niai. Yra, teisybė, Biblija ir 
viena maldų kninga. Bei 
jos tik del pašaipos telaiko
ma. Prisipūtą cicilikai susi
renka “kningyuan”ir skaito 
maldas bjauriai kraipyda
mi žodžius. •

Yra stebėtinas suniekėji- 
mas ir sumužikėjimas tų ci
cilikų.

Tangi tai tokia nauda ro- 
ehesteįiečiams iš salės.

Mikalojus.

Čia parodoma įvairios kolionijos ant Pacifico įvairiu valstybių ir jų tolumos. Be Kiao-Chou vokiečiai valdo 
dalį Gvinėjos ir keliatą mažesnių salų. Amerikonai dreba, kad japonai nepaimtų jų Filipinų ir Hawaii salų.

Alkoholizmas socialiame 
klausime.

Tose šalyse, kur alkoholi
nio klausimo vertė dar ne- 
apkainuota, ten kasžin ko
dėl manoma, kad tas klau
simas yra menkos vertės ir 
juomi neprivalom perdaug 
rupinties, kolei neiškovotos 
įvairios rūšies laisvės. Bet 
tame ir yra didis apsiriki
mas. Morris Stern’as, gar
sus vokiečių kritikas ir po
etas, teisingai pasakė, kad 
“girtuokliaujanti žmonių 
gauja nekuomet neišriš so
cial io klausimo”. Kurie ki
taip mano, pamiršta, jog 
žmogaus smegenys — proto, 
valios ir jausmų intaisai — 
valdo jo individualius ir so
cialius veiksmus. Visa, kas 
tik trukdo smegenų darbą 
ir veda juos prie išsigimimo, 
visa tai trukdo didžių inte
lektualių ir socialių atmai
nų (rbforinų) eiseną, mat, ne 
kas kitas, kaip smegenys ir 
tveria tas atmainas.

Alkoholis — tai smegenų 
nuodai, pertai padermės 
nuodai. Jis, staigiai apuuo- 
dindamas smegenis, stumia 
žmones prie bjaurių, žiau
rių pasielgimų prieš visuo
menę, gi stabdo ir dildo jo 
protingus ir apmąstytus 
veiksmus. Žmones, kurie 
nuolat iš papročio geria, 
nuolatai nuodija savo sme
genis ir kitas kūno dalis 
(vadinasi chroniškas nuodi
jimas); pertai žmogaus bū
das silpnėja, protas ir valia 
nyksta ir paverčia žmogų į 
gyvulį, į baugštų, sutingu
sį vergą.

Ant galo alkoholio pasek
mės paveldėjimas, užtat jis 
kenksmingas visai padermei 
(giminių eilėms); jis, mat, 
kenkia padermės tvėrėjų pa
jėgoms; ačiū tam gimsta i- 
diotai, neurastenikai, epi
leptikai ir šiaip silpno su
dėjimo žmonės, per kuriuos 
visa padermė (karta) grei
tai išsigema. Kokiuo gi tai 
budu norima refomatorių ki
taip sutvarkyti musų visuo
menę, jaigu toji visuomenė 
nuolat genda nuo socialio 

nuodijimosi.
Juk visuomenė susideda 

iš atskirų asmenų, o kas ga
li daleisti, kad tie progre
suojantis “supuvėliai įneša 
į sociali gyvenimą nesveikas 
permainas!

Jaigu kaikurie ir mano, 
buk pusėtinasai vartojimas 
svaiginamų gėralų nėra 
kenksmingas, tai negalima 
užtylėti, kad tokia nuomo
nė didžiausiai kenksmin
ga. Be abejonės, juo mažiau 
geriama, tuo mažesnė ir pra
gaištis. Bet ir pusėtinasai 
alkoholio vartojimas taip- 
pat kenksmingas, nes jisai 
tai vien graži teorija, prak
tikoje tik blogus vaisius te- 
duodanti. Kas nežino, kad 
tie pusėtinosios blaivybės 
skelbėjai, verčiami papro
čio ir savo draugų, prisige
ria kartais net besakydami 
savo puikias kalbas.

Visuomenės prie alkoho
lio palinkimas paeina nuo 
visuotino girtuoklystės pa
pročio. Kol bus sisteinati- 
niai pardavinėjami, perka
mi ir vartojami tie pigus 
nuodai, tol visi gražus norai
— pakelti žmonijos gerovę, 
apšvietą, pagerinti jų būvį
— nueis niekais ir paskęs 
smuklių tvanke, girtuoklių 
kvailume ir išsigimime. Iš 
tokių degeneratų (išsigimė
lių) mes jau nesugebėsime 
atgaivinti 
negali net 
savo tarpo 
ną genijų.

Taigi visi išvedžiojimai, 
buk pirma reikią susilaukti 
socialių reformų, gi paskui 
jau kovoti su alkoholizmu, 
yra veidmainingi. Kiekvie
nas doras žmogus, trokštan
tis savo tautai labo, privalo 
vienkart kovoti už sociales 
reformas ir prieš alkoholiz
mą, o nestatyti tuodu daly
ku prieš viens kitą, nes abu 
svarbus ir reikalingi žmoni
jai.

Vasaros gražios ir saulė
tos dienelės linksmai plau
kė. Žmoneliai trusėsi po 
laukus, valė javus. Bet štai 
žaibo greitumu apėjo visą 
Europą baisi ir širdį griau
dinanti žinia, jog prasidėjo 
didžiausia žudynč tarpe di
džiųjų Europos tautų.

Ar įsivaizdini, brangus 
skaitytojtu, ,kas dėjosi Lie
tuvoj, kuomet pasklydo ta 
žinia ir kas dabar ten de
dasi.

Didžiu greitumu imta 
buvo rinkti iš šeimvnu »/ «. 
tvirčiausius spėkos ir imta 
gabenti vyrus mirties lau
kan. Nuo krašto iki krašto 
pakilo didis ir graudingas 
balsas, pasipylė karčios a- 
šaros, kuomet reikėjo. iš
leisti duonpelnį iš namų. 
Motina ir vaikučiai lieka a- 
šarosc ir varge. Kas gi da
ryti? Vien tik laukti karo 
pasibaigiant ir pagrįštant 
duonos pelnytojo, kartu 
sunkiai dirbti, jpuldinėti ir 
melsties, kad greičiau karas 
pasibaigtų. Toks tai vaide
nasi reginys, kuomet vyras 
esti ištrauktas iš šeimynos.

Štai ašarose paplūdusi, 
alpstanti mergelė išleidžia 
savo mylimą brolelį karau. 
Bučiuoja ir sako: “Sudiev, 
sudiev, broleli, nebematy
siu daugiau aš tavęs”. Dū
sauja, aimanuoja seselė iš
laidžius brangų brolelį. Lin
di, ašaroja per dienas ir 
naktis. Laukia, kad karas 
greičiau pasibaigtų, bene 
sugrįš jos brolelis.

Antai trečia porelė ver
kia, bučiuojas, atsisveiki
na. Tai mergelė savo myli
mąjį išlydi. Juodu vienas 
antram amžinai pasižadėjo 
ir nekuomet vienas antro 
neapleisti. Bet dabar juod- 
vieni reikia persiskirti. 
Kiek tai reikia, išlieti kar
čių ašarų, kokius sopulius 
širdies reikia iškentėti. At
sisveikina po tuo pat ber- 
želiu-svyruoneliu, po ku
riuo vienas antram amžiną 
meilę- pasižadėjo. Mergelė- 
nabagėlė sako, lankysianti 

tą berželį ir tą vietelę, kol 
tik jisai, jos mylimasis, su
grįš. O jei nesulauksianti 
sugrįštant, tai laistysianti 
tą berželį savo ašarėlėmis, 
kol juoda žemelė jos akių 
neužpils. Neturi mergelė 
ramumėlio, ašaroja, neval
go, laukia mylimojo su
grįštant.

Ar įsivaizdini, skaityto
jau, kiek tokių reginių bu
vo mus brangioj tėvynėj ?

Visos vilisi, kad sugrįš 
jų brangieji, mylimieji. Bet 
kelių viltis išsipildys?

J. Marcinkevičia.

ŠVEICARIJA GALI GAU
TI PINIGŲ.

Washington, rugp. 26. — 
Suv. Valstijų sekr. Bryan 
pasakė, kad Amerikos ban
kininkai gali skolinti pini
gus Šveicarijai, kuri šiame 
europiniame kare yra visai 
neutralu. Jai pinigai yra la
bai reikalingi, kadangi Švei
carija yra apsiausta kariau
jančiomis valstybėmis ir ne
galinti gauti iš niekur val
gomų produktų.

Balsuokite už

I. F. Oankowski 
Demokratų kandidatą į 
Kongresą nuo 5to Kon

gresinio Distrikto.
Ponas Dankowskis yra 

geras pilietis ir geras atei
vių užtarėjas. Atiduodami 
už jį baisa neapsigausite.
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St. Biežis.

Nekurie vabz
džiai ir ligos.(Tąsa), labai dažnai apserga ta užkrėsta liga. Čia viena musė ir tai ką gali padaryti, o jaigu ją padauginsime šimtu, tūkstančiu, nes jųjų ištikiu tūkstančiai aplanko kambarius, tai gausime milžiniškas išeigas, kurios ir raudasi kaipo tokios.Šiltinė yra nelimpanti liga, ty. jąja negalima užsikrėsti per orą, ir tik išėmus nešvaru vandeni, kuris gali kartais užsiteršti ligonio išmatomis arba panašiai, musė yra didžiausia agentė arba išnešiotoją šios ligos. Taigi tik iš tos vienos pusės musė yra jau baisi ir turi tokia išsižiurėti kiekvienam.Dar to neužtvktinai; musė yra išnešiotoją aziatinės choleros, džiovos ir daugelio kitu ligų. Ji besilankydama “visur” apskrenda, vieną sykį ant džiovininko seilių, kur nemažai su savimi nusineša džiovos bakterijų. Už valandėlės atsiranda kitoje vietoje, kame irgi įgauna kitokios ligos gemalu, gi nuskrendus i trečią vietą, gali gauti dar kitokių užkrečiančių gemalų ir taip panašiai. Dabar, prisirinkus visokios rųšies bakterijų, užlipa ant valgio, ant kurio nemažai palieka tų gemalų. Asmuo, suvalgęs šį užkrėstą. valgį, gali apsirgti ne tik viena, bet keliomis ligomis iškarto. Taigi tik vienas apsilankymas, vienas užtupiamas musės ant valgio gali reikšti kokiam nors šeimynos nariui ligą, kartais ir labai sunkią, kuri ne tik sumažina žmogaus ekonominį stovį, bet taipgi sunaikina jo sveikatą, pagimdydama mažus skaudulius.Tat musė yra daug pavojingesnis gyvūnėlis, negu iš išviršutiuės pažiūros išrodo, ir, be abejonės, reikia jos nesigailėti, bet naikinti visokiais prieinamais budais, bile tik sumažinus ar- , ba ir visai išnaikinus. Į ją reikia visuomet žiūrėti kaipo į žmogaus priešą, kuris ant kiekvieno žingsnio griauna žmogaus gerbūvį.Idant išvengus tų piktadarybių, reikia visupirmu neprileisti musių prie valgomųjų daiktų. Šis būdas naikinimo musių nėra taip lengvai galimas gyvenime įvykinti ir del tos priežasties reikia kreipties prie šaltinio, kame viskas prasideda. — Augščiaus matėme, kad musių pataitės labiausia mėgsta dėti kiaušinėlius arklių mėšlam Svarbiausias ir lengviausias būdas išnaikinti muses, tai šis: reikia neduoti joms veisties. Tą galima padaryti dažnai išvalant arklių kūtės, o mėšlą sukraunant į sandariai uždaromą didelę skrynią, kad musės ten negalėtų įsiveržti, arba tą mėšlą apibarstant negesintomis kalkėmis, kurios neduos išsiperėti kiaušinėliams, arba aplaistant kerosimi. Tai yra nesunku iš

pildyti, tik reikia visiems sutarus daryti, o musės beveik visai pranyktų, nes neturėtų atsakančios vietos dėti kiaušinėlius. Tą gali atlikti visi tik tada, kada butų išleistos tam tikros teisės, pagal kurias augščiau nurodytu budu kiekvienas turėtų elgties.Be to dar galima musių skaitlių sumažinti laikant limpančią poperą arba šiaip jau nusiperkant vaistinėje už keliatą centų tam tikrus musėms nuodus, kurie nebrangus ir labai pa- gelbingi šiame dalyke.Dar vienas ir labai s vai-, bus dalykas, tai laikymas! vielinių tinklelių (screens) visuose languose. Per tuos tinklelius musės negali įsiveržti i vidų. *■ *■Šeimininkės turi uoliai sergėti, kad musės negalėtų prieiti prie valgomųjų daiktų. Tą galima lengvai atlikti glaudžiai uždarant valgomuosius sandėlius, laikant uždengtą duoną, vaisius ir kitus valgius, kad musės negalėtų prisiliesti jųjų. Šį dalyką darbšti, švari šeimininke gali lengvai atlikti. Šiuo žvilgsniu iš pirmo inėjimo į grįčią galima pažinti šeimininkės darbštumą bei švarumą. Jaigu inėjęs kambarin randi daug musių, kurios turi rėplioti ant valgių, tai visuomet drąsiai galima spręsti, kad šeimininkė yra apsileidus ir, galima, sakyti, nelabai kam tikusi. Nuėję į kaimyno arba net tų pačių namų, bet kito šeimininko, grįčią, ten nerasime arba labai mažai terasinie musių, bet ir tosios negali nusileisti ant valgių, nes pastarieji yra joms neprieinami. Iš panašios šeimininkės galima pasidžiaugti ir užtvirtinančiai pasakyti, kad ji yra tvarki, švari arba šeimininkė pilnoje to žodžio prasmėje. Taigi, skaitlius musių vasaros metu grįčiose tarnauja kai- pp tobulas treinoinetras, kuris šiame atsitikime nuosekliai parodo ne tik šeimininkės būdą, papročius ir darbštumą, bet ir paspren- džia visos šeimynos būdą. Čia tai ir yra šeiminiško gyvenimo veidrodis.Taipgi reikia būti atsargiu perkant kokius nors valgomus daiktus. Pas ne- kuriuos įsivyravęs negeistinas paprotys pirkti vaisius, kaip tai: obuolius, grušes, vynuoges ir kitokius nuo gatvių, kame ped- lioriai prie pat namų priveža ir dar pigiau parduoda. Šis pigumas visą nelaimę ir tveria. Pirma, patįs vaisiai yra daugiausiai netikę, kokios išrankuonės, užtat pigiau ir atiduodami. Antra, kame randasi svarbiausias dalykas, tai tas, kad šie “gatviniai” vaisiai yra geriausi musėms viešbučiai, kuriuose jos ne tik atlygina, palikdamos ant tų vaisių milijonus gemalų, kurie anksčiaus ar vėliaus ne vieną apsirgdina. Taigi nekuomet neužsimoka pirkti vaisius nuo gatvių, nes jie, nors ir kiek pigesni, bet su jais nuperkama sykiu ir ligos, kurios atsiei

na ne keliatą centų, bet ir keliatą desetkų dolerių. Šis pigumas tik neišmanymo darbas. Čia (reikia atsiminti jau -seną, vienok, vis naują, .patarlę: “Pigią mėsą šunes ėda”, kuri yra pilnai teisinga. Jaigu žmogus nori vaisių, tai geriausia nueiti į gerą krautuvę, kame jie laikomi uždengti nuo mušiu ir neužkrėsti. Ten ♦galėsi gauti daug geresnę prekę, nors truputį ir brangesnę, bet užtat esi tikresnis, kad sykiu neperki ligos, ir iš pačių vaisių turi geresnį užsiganėdinimą, kas dvejopai atlygina.[ Nuėjus į mėsos krautuvę arba grosernę pirm pirk- siant produktus, reikia gerai apžiūrėti, ar tie produktai nėra prieinami musėms, ar jie uždengti laikomi. Jaigu atlapijoms, tai reikia, pranešus šeimininkui nepirkimo priežastį, nueiti į gerą krautuvę, kur viskas yra sanitariškai užlaikoma. Tokis pasielgimas su krautuvių savininkais privers visus .produktus sanitariškai užlaikyti, nes kitaip niekas nepirks iš jų. Taigi, kokį tik valgomą daiktą neperkant, pirmiausiai reikia gerai apžiūrėti, ar perkamasis dalykas nėra prieinamas musėms ir tekino budu ar jis nėra užkrėstas ligų gemalais. Jaigu ta sąlyga randasi, reikia tuo atsikratyti parodant priežastį nepirkimo. Tą atlikti nereikalaujama jokio didelio speciališkumo, tik paprasto sąprotavimo, kurį kiekvienas turi, ir kuris labai dažnai išgelbi nuo didelių negeistinų prietikių.Galop, galime įsivaizdinti, kad musė yra ištiktųjų pavojingas ir labai kenksmingas vabalėlis, į kurį visuomet reikia atsižiūrėti kaipo į didelį žmogaus priešą ir steugties visokiais budais be jokio pasigailėjimo naikinti, nes tas, sulyginamai, mažas darbelis didžiai prisideda kaip pavieniai, taip ir prie visos žmonijos gerovės.(Bus toliau).
Korespondencijos.
SPRING VALLEY. ILL.Rugpjūčio 13 d. per mus miestuką praėjo smarki audra su lietum, ledais ir perkūnija. Perkūnija trenkė į vieno lietuvio namus. Baimės padarė, bet nieko neuždegė.Darbai sumažėjo. Ligšiol dirbo trįs kasyklos, o dabar viena sustojo. Yra bedarbių. O valgomieji produktai brangsta.Parapijos reikalai stovi pusėtinai. Tik butų geistina, kad šventoriaus nuo šiaurės pusės vartai butų užkeliami, kad šunes ir kitokie sutvėrimai nebėginėtų aplink bažnyčią. Lentos nuo varpinės atpuldinėja, bet niekas neužsimena apie to pataisymą. Taipgi butų geistina, kad choras susitvarkytų.Misviečių Albinas.

MINERSVILLE, PA.Šitame miestelyj darbai silpnai eina. Dirbama tik po tris dienas savaitėje.

katalikas;Žmonės, vienok, neatboja, eina į smukles ir ten ūžia, maukia svaigalus ir deda paskutinius centus.Rugp. 15 d. čia buvo ši- tokis atsitikimas. Du vyru sėdėjo sau ramiai namie ant porčių. Keturi girtuokliai ėjo pro šalį ir vienam sėdinčiųjų vienas girtuoklis tvojo per burną. Kitas girtuoklis išsitraukė peilį ir puolė ant antrojo vaikino. Tai kokių nelabų žmonių y- ra pas mus. Vilius S.
WORCESTER, MASS.Rugp. 9 d. Birutės Dramatinė dr-ja buvo surengus pikninką. Diena buvo graži ir daug žmonių atsilankė pikninkan. Visi gražiai ir padoriai linksminosi. Jaunimas padainavo keliatą dainelių. Amerikonui; ant kurio žemės atsibuvo pikninkas, labai patiko lietuviškos dailios. Sako, kad jo gyvenimas busiąs ilgesnis, išgirdus tokių dainų.Taigi kartais tenka lietuviams išgirsti gražių nuomonių apie save. Bet kaip dažnai savo ir svetimtaučių akyse lietuviai susiter- šia ir pasižemina. Kaip dažnai išgirstame apie lietuvių girtavimą, muštynes, vaidus. Žilumas.
ROCKFORD, ILL.Vietinės dr-jos gan gerai sutaria ir kuomet rengiama koks nors paminėjimas, tai paprastai visos dr-jos prisideda.Dabar S. L. A. 77 kuopa sumanė sušaukti visas Rockfordo lietuvių dr-jas ir, apskritai, lietuvius del abelno aptarimo apie dabartinį lietuvių padėjimą Lietuvoje.Tasai susirinkimas atsibus rugp. 27 d. Germania salėj. Nutarimai bus pagarsinti laikraščiuose.Lingutis.

WEBB, SASK., CANADA.Šioj apygardoj yra dvi lietuviškos šeimynos ir tris pavieniai. Visi ūkininkauja. Kaikurie labai gerai įsigyvenę. Šiemet visa bėda buvo tame, kad vasara buvo sausa ir viską nudžiovino.̂Šiaip čia gerai gyventi ir galima pragyventi. J. L.
Uždraudė vartoti

i

vėliavas. INew Yorko miesto majo-, ras Mitchel nesenai išleido parėdymą, kuriuomi aštriai uždraudė išskleidinėti kitų tautų vėliavas, išėmus amerikonų, nei ant namų, nei susirinkimuose, taippat nevartoti parodavimuose. Majoras tvirtina, kad europinio karo metu kitų tautų vėliavų naudojimas galįs pagimdyti riaušes ir miestui nesmagumų padaryti. A- jpart to, uždraudė visokį gatvėmis parodavimą vokiečiams, franeuzams, aus- įtrams ir serbams.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TCS. 

SV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

3245 S. Morgan St., 
Juoz. Miekeliunas, Vice-prez. 

839 W. 34th St.
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1710 So. Wood St. 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

2118 W. 20th St., 
REŽISIERIUS TEATBU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Av. 

K. Stanišauckas, vice-pinn.
4525 S. Paulina St.

Fr. Rauba, prot. rašt
6064 Lafayette Ave., 

J. Kantauckas, Fin. rašt.
4304 S. Wood St.

J. Brazauskis, Iždininkas, 
4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižėtojas organo 
3261 So. Halsted St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pinn.
4525 S. Paulina St. r
J. Polekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St.

St. Anučiauskis, Iždininkas,
2447-49 W. 45th PI.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. 
840 W. 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
J. Zaranka, Vice-Pirm. 

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Prot. Rašt. 

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Rašt. 

3247 Emerald Ave. 
Jonas Bijanskas, Iždo. 

840 W. 33rd PI.

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

Jonas Klimas, Pirn}. 
1853 W. 45th St. 

Pranciškus Petraitis, Vice-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, Ill. 

Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt. 
4558 S. Paulina St.

Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 
4304 S. Wood St. 

Vin. Jasulaitis, Kasierius, 
4559 S. Hermitage Ave.

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gen. 
4520 So. Hermitage Ave.

Liudvikas Bonevieia, Gvard. Marš. 
1849 W. 45th St.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

J. P. Ewaldas, "sekretorius,
3339 Emerald avė.

SUSIVIENIJIMAS UET. DR-JU 
ADMINITRAOUU PRIE ŠV. 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President 

840 — W. 33rd 8t. 
W. Eringis Vice-Prez.

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorių 

3339 Emerald avė.
Juoz. Ridikas, Kasieriui. 

3251 Lime St.
Ant. Kasparas, Gan. Maršalka, 

3416 Auburn Av*.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
St. Stoneviče, Vice-Prez.

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Rašt. Prot, 

3245 S. Morgan St. 
Antanas Kasparavicz Rašt Fin. 

341£ Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas 8-tą. vai. 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25e. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletu akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6% nietų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Ghicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yza 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš- 
lygi del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone..
Ben. Butkus. Prezidntaa 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av., 

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai

EPšftSSėž K 3263 SOUTH MMMH ST., CHICAGO, 111.

Akcijos kairia 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akciją įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sugė
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6(4. metą ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaites prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą išly
gą del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) bu 
peržiūrėjimu visą popierą.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidntas, 

710 W. 18th St.
J. P. Ewaldas, Sekretorius, 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2716 

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18th St.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Mateušo laikys mėnesinį 

susirinkimą nėdelioj, 30 <1. rugp., 1914 
m. Paprastoje vietoje. .Nariai priva
lo pribūti, nes bus daug svarbią rei
kalą del apsvarstymo.

Su pagarba,
N. Overliugas, Sekr.

SUSIRINKIMAS.
Gvard. D. L. K. Vytauto ant Town 

of Lake laikys savo bertaininj susirin
kimą Nedėlioj, 30 d. rugp. 1914 m. 
2-ra vai. po pietą; šv. Kryžiaus para
pijinėj salėj, prie 46-tos ir Wood gat- 
vią. Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti, nes bus daug svarbią reika
lą apsvarstymui. Taipgi yra meldžia
mas atnešti raštininko lietsargį, tas, 
kuris paėmė del palaikymo, kada raš
tininkas parvierijo narius laike ap- 
vaikščiojimo 23 d rugpj.

su pagarba,
J. L. Lignugaris. Rašt,

4558 So. Paulina St.

SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Juozapo L. M. aut Town 

of Lake turės savo mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, 30 d. rugp., (Aug.) 19- 
14 m. 1-ma vai. po pietą, paprastoj 
svetainėje šv. Kryžiaus parapijos ant 
46-tos ir So. Wood St. Visus kviečia
me susirinkti.

su pagarba,
J. J. Pelekas, Rašt.

1802 W. 46th St.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM.
PO 2 CENTU.

CHICAGO, n*.
S. Bartkus

922 W. 33rd B*.

M. J. Damijonaitis
901 W. 33rd 8t.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

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

4559 So. Hermitage Ave.
P. Kenutig, 

3238 S. Halstod B.

J. J. Polekas 
1802 W. 46th Stj

K. Ražynas
2341 W. 23rd S*.
M. J. Tananevicz 
670 W. 18th 8t.
M. G. Valaskas

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

M. Wabol, 
1700 N. AshUnd Av.
'A. L'. Zacharevlčl*
2336 S. Oakley Ave.

ŠIPKORTES

■ r

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 į v

^Tananevicz SavingsiBimkT

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow, 

80 A River St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Paulis Mikalauskai ..
248 W. 4th St. J

MONTELLO. MASS.
Vyčių 1 Kuopa u'
B. P. Miškinis 
8i Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičių 
16 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskai 

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas, 
143 Delmar Ave.

GRAND RAPIDS, MIOH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.
NASHUA, N. H.

Jonas Straškauskįs, 
26 Washington it.

S. L. Zapenaš
28 .Washington St.

ELIZABETHFORT, N.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. 3.
Jurgis Svetulevijiia, 

201 John St.
A. K. Kalitus, 
195 Duke St.

KEARNEY, N. J.

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskai

196 New York Av.

V. Ambrazevičius, 
178 Ferry St.

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

J. Derengowski 
166 Grand St.
A. Grudzinskai 
184 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

šlikas & Bagdonas, 
31 Hudson Av.

^3
3.

E. Youngstown, O.
B. Palšunas, 

Box 53
CLEVELAND, OHIO. ’

M. Šimonis ' ;
1383 E. 30th St. !

P. A. Szukys,
2120 St. Clair Ave. ■' J

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL,

28 Murdock St.
PITTSTON, FA.

P. Bataitis, gj‘
18 Sand St. 1 Vi *351

FOREST CITY, FA.
Joi Dzikas, _ 7513

PITTSBURG, FA. ' ' i
J. k Ignotas

46 8. 22nd St.
SHENANDOAH, FA. q
T. P. Križanauskai

102 E. Centre St. r.į.^Į
BENTLEYVILLE, PA. '

S. P. Mažetis
MINERS MILLS, PA.

J. Noreika,
42 W. Thomas St. " .

PHILADELPHIA, PA.
S. Puskepalis,

2334 Orthodox St.
Pr. Statkus !

1306 Carlton St. ]
LONDON, ENGLAND.

M. Narvalaitis,
71 Mansfield St., Kingsland Bd.

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis

2 Etna St.
Craigueuk, Wishaw.

3
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EXTRA!
PARYŽIUS, rugp. 26. — 

Oficialiai skelbiama, kad 
anglų kariuomenės gabena
ma Franci j on.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Vokietijos karo žinyba pa
liepė mobilizuoti vaikus nuo 
16 metų ir mokinti karinių 
dalykų.

PETERBURGAS, rugp. 
26. — Rusijos generalis šta
bas skelbia, kad vokiečiai 
nesipriešina rusams, o tik 
bėga Į Karaliaučių.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Anglijos kariuomenė yra ne
sudaužomas mūras del vo
kiečių. šešias vokiečių ata
kas pragarine ugnim atmu
šė anglai. Krūvų krūvos 
dunkso išmuštų vokiečių.

Anglai mušasi su vokie
čiais ties miestu Mons.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Iš Antwerpo telegrafuo

jama, kad jau trečiu žygiu 
vokiečiai pareikalavo kon
tribucijos iš belgų. Dabar 
pareikalavo, kad iki rugs. 1 
d. butų sudėta $90.000 000.

ANTWERP, rugp. 26. — 
Karalius Albertas išsikraus
tė iš savo rūmų, bijodama
sis, kad nebūtų užatakuotas 
iš orlaivio.

LONDONAS, rugp. 26. — 
Baisus mūšiai eina Charleri 
apylinkėse.

PARYŽIUS, rup. 26. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
franeuzai ir anglai imą at
mušti vokiečius ir užimą pa
togias vietas.

LONDONAS, rugp. 26. — 
8.000 vokiečių nelaisvių at
gabenta į Gheluwe.

BERLYNAS, rugp. 26. — 
Field Marshal Freiherr von 
der Goltz liko paskirtas Bel
gijos diktatorium.

Išeina, kad vokiečiai pri
jungė Belgiją prie Vokieti
jos.

ROMA. rugp. 26. —Iš Pe
terburgo pranešama, kad, 
pasak gen. Spiridovičiaus, 
už poros savaičių Vokietijoj 
bus 3.000.000 rusų kareivių, 
o Austrijoj du milijonai.

TELEGRAMOS.
PRANCŪZAI ATSAR

GUS.
Paryžius, rugp. 26. — 

Francijos valdžia pasirūpi
no paslėpti į nepavojingas 
vietas visus brangintinus 
dailės veikalus, kurie buvo 
ligšiol išstatyti Louvre ir 
kituose muzejuose Paryžiu
je. Puikių namų stogai ap
saugota maišeliais su smil
timis. Prisibijoma orlaivių 
užpuolimo.

PRANCŪZAI GABENS 
ARKLIUS IŠ AME

RIKOS.
Lafayette, Ind., rugp. 26. 

— Francijos valdžia gaben
sianti arklius iš Suv. Valsti
jų. Lafayette Stock firma 
gavus užsakymą pristatyti 
15.000 arkliu del franeuzų 
armijos.

GEN. LEMANO LIKIMAS.
Londonas, rugp. 26. — 

Narsus belgų gen. Leman, 
kuris didvyriškai gynė Lie
ge, paimtas vokiečių nelais
vėn. Vokiečių gen. von Em- 
mich, apie kurį seniau bu
vo pranešta, kad žuvęs, e- 
sąs sveikas. Buvęs tik len
gvai sužeistas.

MIRĘS RUSŲ GENE
ROLAS.

Berlynas, rugp. 26. — Vo
kiečiai skelbia, kad Į Lem
berg, Galicijon, atgabenta 
20 rusų oficierių ir 300 dra
gūnų. Rusų gen Wanrowski 
Ivanov miręs nuo žaizdų.

asmeniškai draugai teirau
jasi, klausinėja apie vietą 
steigiamos muzikos mokyk
los. Mums labai linksma, 
kad muziką mylinti visuo
menė šios mokyklos klausi
mu taip karštai pradėjo in- 
domauti, interesuoties.

Kaip kiekvienas darbas 
pradžioje reikalauja daug 
truso ir energijos, taip ir 
steigimas šios muzikos mo
kyklos neatsieina taip len
gvai. Nemažai buvo darbo 
sukviesti atsakančius mo
kytojus, bet dar daugiau 
turėjome vargo surasti mo
kyklai tinkamą vietą ir ge
rus kambarius.

Bet dabar, kai]) vienas, 
taip ir kitas darbai atlikti. 
Ir Lietuvių Muzikos Mo
kyklai tinkami kambariai 
surasti, būtent, p. J. M. Ta
mulevičiaus namuose, vir
šuj bankos, 33 ir Morgan 
gat., ant Bri'dgeporto.

Naujai intaisyti, šviesus ir 
ruimingi kambariai, atstu 
nuo gatvių bildesio, labai tin
ka muzikos įstaigai. Ten tai 
pradžioje ateinančio mėne
sio ir pradėsime pirmus 
mokslo metus. Vėliau pra
nešime daugiau.

Su pagarba A. Pocius.

Mirė vienas seniausių Chi
cagos lietuvių.

Rugp. 20 d., septintą va
landą vakari* mirė Zenonas 
Grineveckis. Jisai buvo vie
nas pirmutinių Chicagos lie
tuvių gyventojų. Išgyveno 
Chicagoj arti 30 metų. Ve
lionis kilęs iš Kauno gnb., 
Raseinių pavieto.

Laidotuvės atsibuvo per
eitą sekmadienį. Buvo nu
lydėtas į Apvcizdos Dievo 
šių ir po gražaus pamokslo, 
bažnyčią. Po gedulingų mi- 
kurį pasakė kun. M. Kruša, 
buvo nulydėtas į amžino at- 
silsio vietą. Buvo laidotuvė
se daug giminių, pažįstamų 
ir šiaip artimųjų.

Velionis paliko moterį su 
trimis dukterimis ir vienu 
sūnumi. Vyriausioji duktė 
ištekėjus už gerai žinomo 
Antano Pilecko.
Iškilmės ant Town of Lake.

Pereitą sekmadienį ant 
Town of Lake buvo didelės

KATALIKAS 
"’i i

ORO ATMAINOS.

Chicagoj ir apylinkėse ry
toj debesiuota ir vėsu.

Saulė užtekės 5:09, leisis 
6:34; mėnulis nusileis 9:05 
vai. vak.

iškilmės. Gvardija D. L. K. 
Vytauto buvo surengus 10- 
metini spaudos gavimo su
kaktuvių paminėjimą. Bu
vo pakviesta dalyvauti daug 
dr-jų ir keturios gvardijos.

Pagal komiteto išdirbtą 
tvarką visos Gvardijos bu
vo susirinkę prie šv. Kry
žiaus par. salės. Čia buvo 
nutraukti paveikslai. Nuo 
antros valandos turėjo pra
sidėti maršavimas į Colum
bia salę. Bet smarkus lietus 
sutrukdė ir maršavimas te
prasidėjo 3-čią valandą. 
Reikia priminti, kad dr-jos 
neprisilaikė išdirbtos tvar
kos ir stojo ne ten, kur nu
rodyta, bet ten, kur norėjo. 
Maršavime kaikurie taipgi 
visai mužikiškai elgėsi — 
rūkė, perdaug erzėjo, kal
bėjo su pašaliniais žmonė
mis. Tokie dr-jų, ypač Gvar
dijų, maršavimai, visai ne
dailų regini perstato ir plik
iu pasižiūrėti.

Salė del tiek žmonių bu
vo visai permenka. Daugy
be turėjo gristi, nepatekę 
salėm

Programas buvo platus ir 
Įvairus. P-nas J. Eli josi us 
kalbėjo apie Gvardijos L. D. 
K. Vytauto nuopelnus, p. J. 
J. Polekas pranešė apie jos 
medžiaginį stovi. Dar kal
bėjo kun. Briška, p. J. Gab
rys, p. St. Pocevičia. Buvo 
ir deklemacijų. Galop šv. 
Cecilijos choras po p. V. 
Daukšo vadovyste, padaina
vo “Per šilą jojau”, “Suža
dink jausmus”, “Lietuva 
brangi” ir dar kelias daine
les. Galop dainuota himnas.

Po programų buvo šokiai.
Naudingų prakalbų, gra

žių deklemacijų ir dailių 
dainelių dauguma gražiai 
klausė. Bet pakampiais bu
vo suboniėjusių, ar sucicili- 
kū jusiu sportelių, kurie daž
nai švilpė ir trepsėjo. Mar
šalkos tokius turėtų suval
dyti. Liet. Dzūkas.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO KUBINIS NA

MAS LABAI GEBOJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GEBA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IB RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BŪTU LABAI 
TINKAMA DEL GEBO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

Farmos Parsiduoda Pigiai!
Douglas County Wisconsin

Jei nori tapti turtingu ir atrasti 
laimę, tai pirk virš minėtas farmas, 
o busi laimingas ant visados. Minė
tos farmos dabar yra pigios ir naujai 
pradedama Lietu, iška Koliouija. Į 
tas farmas įdėti pinigai į trumpą lai
ką užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jąją dabartine kaina yra labai žema, 
o žemė gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžniis ir vietomis 
maži nuolaidas Kalniukai; bot 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 į mėnesį už 40 
akru, kol bus išmokėta. Laike ligos ar 
neturto mokesčiai atleisti taip ilgai, 
kol bus galima išmokėti.

Prie tu farmu yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
lauku darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvių yra daug geru u- 
kininkn ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.
..Taipgi mes parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant pirmu morgičią.

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

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

arba vakarais
858 W. 33rd St., kerte Auburn Av. 

Tel. Drover 2250.

PARSIDUODA BARBERNĖ.
Pigiai parsiduoda “Barber Shop’’ 

lietuviu apgyventoje vietoje. Savinin
kas turi kitą bizni.

2359 S. Leavitt St.

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Remia labai 
pigi.
2350-52 .Blue Island Ave.,

Kampas Lincoln St
(18-24-30)

REIKALAVIMAS.
REIKALINGA LIETUVAITĖ STE

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

“AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO“ Administracija.

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.
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Tel. Drover 7042

Dr. G. I. Vezel (Vezelis)
LIETUVIŠKAS DAKTARAS

4712 So. Ashland Ave.
arti 47t.os gatvės.

Ofisą adynos: nuo 9 iš ryto 
iki 9 vakarė, šventomis nuo 8 
iš ryto iki 1 v. po pietų.
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❖
4- 
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I an ane vi cz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249*53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą. Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Doviereunastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės 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.

Tel. Yards 785

A. T. Bielski Broliai
Maliavojame Automobilius, karietas ir vežimus. 

Iš senų padarome kaip naujus.
Darbą gvarantuojame.

5315 So. Ashland Ave., CHICAGO.
ES3SSBS35SSSSESESBSSS2SSS

Tel. Canal 4052

Dl A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

Chicago, Ill.

E3BSSSKSSS3SSSE9ESBESEESS3

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

UtlaUtau kraštavę vyriiką apredalų, skrybėlių, Sevarykų ir 
batų, JEI moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252*54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

JAPONIJOS VADAI.
Tokyo, rugp. 26. — Japo

nijos ciesorius paskyręs ka
ro laivyno komendantais: 
pirmai eskadrai vice-admir. 
Tomasoburo Kato, antrai — 
viee-adm. Sadakichi Karo ir 
trečiai — kontr-adm. Tsu- 
chia.

ŽINOVŲ NUOMONĖ.
Washington, rugp. 26. — 

Karo dalykų žinovas tvirti
na, kad franeuzai su augiais 
turinti kokį nors paslaptin
gą ploną, jei leidžianti vo
kiečiams įsiveržti Franei- 
jon. Kuomet vokiečiai atsi
rasią Francijoj, tuomet 
jiems pasidarysią karšta. 
Franeuzai be to norinti ka
rą prailginti, idant suteikus 
progą rusams pilnai įsiverž
ti Vokietijon.

KAIZERIO DĖDĖ ŽUVO.
Paryžius, rugp. 26. — Di

džiajame mušyj krito kai
zerio dėdė, gen. princas A- 
dalbert. Kaizerio brolėnas, 
kun. von Schwerin papuolė 
nelaisvėn. Jis buvo komen
dantu ulanų pulko.

200 AMERIKONŲ PRIEŠ 
VOKIEČIUS.

Paryžius, rugp. 26. — Du 
šimtu amerikonų liuosano- 
rių atsirado stoti franeuzų 
kariuomenėn ir važiuoti ka
rau. Iš sostinės jie buvo iš
kilmingai palydėti, sėdo 
traukiniu su kitais karei
viais ir išpyškėjo karo lau- 
kajj.

GRAFAS ZEPPELIN 
SIŪLOSI KARAN.

Londonas, rugp. 26. — 
Grafas Zeppelin, turįs 70 
metų, kuris vokiečiams pa
dirbdino visą eilė' karinių 
orlaivių, pasisiūlęs keliauti 
karo laukan su vienu savo 
styrimu orlaiviu. Be abejo
nės kaizeris tą jo pasiūlymą 
priimsiąs.

Iš Chicago.
Lietuvių Muzikos Mokykla.

Pastaruoju la&4 gauna
me daug laiškų, paliečiančių 
mokyklos klausimą, ir taip

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Kataliku 0 bažnyčiai didelės vertės nuopelnu 

popiežius l’ius ’ X. kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musu Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, : : : CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde.................
Gatve..

Miestas Valstija

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiąskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Į ..........~T 1 1 —........................ .......................................... ;■■■■:-------------------------------------------=j

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienrašti
“KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; i visus pajudin
tus musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.

Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kultūri
nio 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 visuomenes 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:
U

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.
Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGANJST., CHICAGO, ILL.■ - w
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