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AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

No. 26 (Lithuanian Daily). Metai XVIChicago, Ill., Penktadienis, Rugsėjo (September), 4 d., 1914 m.
Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879

Paryžiaus apginėjas, gen. Gailiem, nusprendęs Paryžių ginti iki paskutinųių.

AUSTRAI VISAI SUMUŠTI
Juos sumušė Lvovo apylinkėse rusai. Austrų daugiau 100.000 žuvę ir patekę nelaisvėn.

Japonija užėmė 7 salas. Rusai traukia in Vienna Turkijoje maištai
Vokiečių verži
mąsi nesulai

komas.
LONDONAS, rugs. 4. — 

Vokiečiu paėmimas Amiens 
ir La Fere ir apleidimas 
kloniu Somme upės nurodo, 
kad, nežiūrint i francuzu ir 
anglų atkaklumą, visgi vo
kiečiai varosi pirmyn.

Vokiečių armija didelė
mis tirštomis masomis, ug
nis ar atviras laukas, kaip 
lavina nuo snieguotų kalnų, 
slenka ir naikina kas tik 
kelyj pasipainioja.

Nemažiau kaip milijonas 
vokiečių slinko ant kairio
jo francuzu sparno. Lėkė 
eskadronas, po eskadronui 
kavalerija. Francuzu ir an
glų artilerija klojo jų tūks
tančius, bet vokiečiai buvo 
nesustabdomi. Ir turėjo 
francuzai ir anglai pasi
traukti linkui Paryžiaus. 
Oise upė užtvenkta lavonais 
ir raudona buvo kaip krau
jas.

Ant dešiniojo francuzu 
armijos sparno nebuvo 
stambių mušiu. Kaikuriose 
vietose francuzai ėmė spaus
ti vokiečius, 

c .

Austrijos armi
ja sumušta,

PETROGRADAS, rugs. 
4. — Veik mirtiną/ smūgi 
uždavė rusai Austrijos ar
mijai Galicijoj. Septynias 
dienas ėjo atkakli skerdynė. 

Penki Prano Juozo korpu
sai netvarkoj, išblaškyti 
traukėsi vakarų link, pali
kę ginklus ir bagažus. Be 
daugybės užmuštų, nelais
vėn pateko nemažiau, kaip 
40.000 kareivių, o tarp jų 
daug generolų.

Keliai, kuriais bėga aus
trai, taip užmėtyti visokiais 
ginklais, vežimais, kanuo- 
lėmis, kad rusai negali per 
juos vyti austrų. Panika 
apėmė austrijos armiją.

Rusams kliuvo daugiau 
kaip 200 kanuolių, keliato 
pulkų vėliavos ir daug su
žeistų nelaisvių, kurių ne
suspėjo austrai nusigabenti.

Austriją rusai taip pa
kratė, kaip vokiečiai Fran- 
ciją.

Nežinia, kas 
dedasi Prūsijoj.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Apie Rusijos armijos veiki
mus nėra tikrų žinių. Vo
kiečiai tikrina, kad ten jų 
viršus, kad jie ten viešpa
tauja.

Dviejų korpusų nepasi
sekimą rusai aiškina tuo, 
kad generolas Samsonov 
perdaug buvo'Įsitikėjęs apie 
vokiečių silpnumą Prūsijoj 
ir neatsargiai be didelių ka
nuolių pertoli savo kavale
riją nuvedė. O vokiečiai, tu
rėdami didžiausias kanuo- 
les, ėmė skersti rusus, ku
riems pagelbos urnai iš nie
kur negalėjo ateiti. Tai bu
sianti rusams pamoka būti 
atsargesniais. Dabar rusai 
vėl atmušę vokiečius ir jie 

turėję slepties į tvirtoves 
palei Vislą.

Serbams se
kasi.

ROMA, rugs. 4. — Iš 
Bielgrado žinios nurodo, 
kad ten pakilęs didžiausias 
užsidegimas pliekti austrus. 
Ypač po didžiųjų pasiseki
mų serbai užsidegė kariniu 
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FORTAI PARYŽIAUS APYLINKĖSE. KAIP MATOMA, FRANCUOS SOSTI- 
NE VISOM PUSĖM APSIAUSTA KAIP GELEŽINE SIENA IR TODĖL VO
KIEČIAMS BUS SUNKU MIESTAS APGULTI.

upu. Pasiryžo užkariauti 
Bosniją, Hęrzogoviną ir 
Dalmaciją.

Turkija rem
sianti kaizerį.
Washington, rugs. 4. — 

Spėjama, kad trumpu laiku 
Turkija stosianti kaizerio 
pusėn ir paskelbsianti Ru
sijai karą.

Vokietijos ir Turkijos 
ambasadoriai sako, kad jau 
mėnuo atgal, kaip Turkija 
mobilizuojanti armiją.

Kuomet Amerikos valdžia 
paprašė Turkijos Įleisti i 
Dardauelius Amerikos laivą 
North Carolina, tai Turki
jos valdžia atsakė, kad Dar- 
daneliai yra minų prisėti.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Iš Rouen gauta telegrama, 
kad Paryžius pasiduosiąs, 
kuomet jo fortai bus paimti.

Svarbiausios žinios.
LONDONAS, rugs. 4. — 

Vokiečių armija jau stovi 
tik už 32 mylių nuo Pary
žiaus fortų. Mūšiai tęsiasi 
visoj linijoj.

ROMA, rugs. 4. —- Rusi
jos ambasada paskelbė, kad 
septynių dienų mušyj prie 
Lvovo, austrai netekę išvi
so 100.000 kareivių. Lvovas 
austrų ištuštintas ir rusai 
gali jin ineiti, kuomet tik 
nori.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Aplink francuzu miestą A- 
miens mušiu nebuvo. Fran
cuzai ji užleido vokiečiams 
jau pereitą sekmadieni.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Po kruvino mūšio La Fere 
teko vokiečiams.

BORDEAUX, rugs. 4. — 
Prezidentas Poincare ir mi
nisterial pribuvo šin mies
tan.

PARYŽIUS, rugs. 4. — 
Keli šimtai tūkstančių dar
bininkų daro apkasas apie 
Paryžių. Gen. Gallieni sa
ko ginsiąs miestą iš pasku
tiniųjų.

TOURS, rugs. 4. — Šin 
miestan pribuvo daugybės 
pabėgėlių iš Paryžiaus. Dau
gelis važiavo automobiliais 
ir jie miega automobiliuose.

PETROGRADAS, rugs. 
4. — Oficialiai pagarsinta: 
“Musų armija tebeveda už
puolimo karą ir mus kava

lerija toli pasivarė i ryti
nę Prūsiją.“

ROMA, rugs. 4. —“Po mū
šio prie Svovo atsidarė ru
sams kelias i Vienną ir Ber
lyną“, taip pranešta Rusi
jos ambasadai.

MANCHESTER, rugs. 4. 
— Iš Viennos Austrijos am
basados vasarnamin at
siųsta bevieliu telegrafu ži
nia, buk austrai Įveikė ru
sus Lenkijoj ir pasekmingai 
atakavę Liubliną.

WELLINGTON, rugs. 4. 
— Naujosios Zelandijos gu
bernatorius gavo žinią, kad 
Samoa sala, prigulėjusi vo
kiečiams, pasidavė Angli
jai.

TOKYO, rugs. 4. — Ties 
Kiao-Chou japonai užėmė 
septynias salas.

CHEFOO, rugs. 4. — Ja
ponija išsodino dar 4.500 
kareivių prie Lungkow. Da
bar japonų yra ten arti 15.- 
000 kareivių del apgulimo 
Tsing-Tao.

PETROGRADAS, rugs. 
4. — Turkija mobilizuoja 
armiją Persijos parube- 
žiais. Mobilizacija eina pa
lengva. Daug krikščionių ir 
kurdų atsisakė stoti kariuo
menėn. Tarp armėnų ir tur
kų buvę susirėmimų.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Telegrama iš Dieppe, Fran- 
cijoj, pranešama, kad pary
žiečiai jau girdi vokiečių 
šaudymus.
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Musų pastabos
POPEŽIUS BENEDIK

TAS XV.

Išrinktasai naujas pope
lius, kard. Della Chiesa, iš
buvo vos tik keturis mėne
sius kardinolu. Vardą pa-

Jo išrinkimas visus nu
stebino. Nes jo vardo nebu
vo matytis tarp žymiųjų 
kandidatų.

Kardinolas Della Chiesa 
stojo Bolognos arcivysku- 
pu gruodžio mėnesyj 1907 
m. Jis gimė Genuoj ir yra 
buvęs sekretorium kardino-

pikto pasirodys niekam ti
kusi kovoje ant sausžemio, 
įiepramatyta pagaliau to, 
kad Vokietija taip toli ko
von prisirengusi, jogei 
trumpu laiku galės milijo
nus savo kariuomenės 
stumtelti į vakarini karo 
teatrą ir tenai skinti perga
lės vaisius.

Kad francuzų-augių ar
mijai su narsių belgų pagel- 
ba Imtų pasisekę iš pradžių 
tame kare pralaužti vokie
čių eiles ir jas sumušti, tuo
met karas butų buvęs trum
pas.

Vokietija tuomet butų 
buvus priversta sutraukti i 
Francijos pasienius savo at
sarginius ir tuo budu butų 
visai nusiljminus savo ryti
nius rubežius, kur rusai bu
tų galėję smarkiau verities 
Vokietijon.

(Ii dabar, deja, karas at
mainė savo formą, kadangi 
vokiečiai visur viršija alian- 
tus. Nelaimingas aliantų ar
mijos kairysis sparnas, su
sidedąs iš anglų, nieko ne
gali padaryti prieš vokiečių 
veržimosi ir kuomet dešiny
sis sparnas ir centras, susi
dedąs iš franeuzų, laikosi 
kai]) akmens siena, anglai 
mušami ir stumiami atgal.

Su kairiojo sparno nepa
sisekimais jungiasi visos a- 
liantų armijos nepasiseki
mai. Ir aliantams 
tik viena užduotis 
viltis.

(ii toji užduotis 
mis jėgomis, kiek 
ma, ginti Paryžių
natinė viltis, kad tuo metu 
caro armija, rasi, pasieks 
Berlynu ir tuo budu užgę- 
sis vokiečių nepaprastą isi- 
karščiavimą vakaruose.

Tečiau reikia manyti, jo
gei Paryžius turės vokie
čiams pasiduoti, bet rusams 
pasiekti Berlyną ne taip 
lengvai bus galima.

Tuomet prasidės antrasis

ir viena

— viso- 
tik gali- 

, gi vie-

Naujasai popežius yra du 
šimtai šešiasdešimtasis po- 
] >ežius.

Jo karūnavimas, kaip pra
neša iš Komos, atsibusiąs 
sekanti antradienį.

Kaij> tik buvo išrinktas, 
tai tuoj naujas popežius pa
sirodė ant šv. Petro kated
ros balkono ir suteikė mi
nioms savo palaiminimą.

Benediktas N V yra 60 
metų amžiaus. Gimė 1854 
m. Kunigu Įšventintas 1878 
m. ir vėliau po devynių me
tų stojo sekretorium kardi
nolo Rampolla.

Po išrinkimo popežius 
j įrėmė svictiškius. Išsitarė 
labai prielankiai apie Ame
rika.

buns jr O’Connell jau buvo 
ketvirtadieni prieš piet at
vykę Romon. Naujas pope
žius sveikino juos širdingai 
ir dėkojo už pasiskubinimą 
atvykti.

KARAS PRASITĘSIAN
TIS.

Kuomet pasigirdo jūrini 
šūviai ties Liege, abelnai 
buvo manoma, kad dabarti
nis karas busiąs trumpas, ir 
kad Europa atlikus savo 
kruviną darbą atgausianti 
lygsvarą, suteikdama tau
toms ir liaudinis laukiamą
ją ramybę.

Nebuvo tuomet pramato- 
ina, kad ties franc nzų-bel- 
gų siena koVa prisiims tokią 
nelaimingą fbrmą, neatjans- 
ta. kad Anglija ne tiktai su
sivėluos, bet del didesnio

Aliantai galės pralošti vie
ną, kitą, ar gal ir dešimtą 
muši, bet negalės galutinai 
pralošti karo, kadangi tam 
tikslui atsiekti tirti priemo
nes. Pirmiausia galės užblo
kuoti Vokietijos uostus ir 
vokiečius priversti badmi- 
riauti. Be to, aliantai su j ti
riu ir savo karo laivynų pa
galba galės sutraukti daug 
kariuomenes iš savų kolio- 
nijų ir armijos nuostolius 
dapildyti, kad tuo tarpu 
Vokietija vietoj užmuštųjų 
kareivių juk nepastatys la
vonų ar kitko.

Laimingiausiame padėji
me randasi Rusija, nes ji
nai ne tik turi milijonus, 
bet laikosi dar tos pasibai
sėtinos karines taktikos, 
kad, girdi, juk ir gyvuojan
ti kariuomene del to, idant 
vieniems jos pulkams griu
vus, jų lavonais žengtų kiti 
pulkai, bi tik pasiekus pa
geidaujamą tikslą.

Bet kolei ligi to prieis, 
turime, dar jirisiruošti su
tikti daug netikėtų atsitiki
mų, nes vokiečiai nėra su
puvę, bet tikrai kietas rie
šutas. Vokiečiai atjaučia 
sau grasiantį ne bile kokį 
pavojų, todėl turės prisi
dengti kas kartas vis kietes
nių kevalu ir sunku bus jis 
sumalti.

Karą prailgina taippat a- 
bejutinas stovis Italijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos.

_____ ■:

PANORAMA OF PARIS THE LOUVRE . PARIS
Vaizdai miesto Paryžiaus, kuris dabar gali kristi vok iečių auka.

ame-

labai 
Štai 

Tabokos

Jei tos tris valstybės su
judintų savo kariuomenę, 
tai ne tiktai galėtų puikiai 
pasipelnyti, bet ir visai 
žmonijai padarytų daug ge
ro, nes sutrumpintų karą, ir 
tuo patim žmonių žudymosi.

Jei tą karą vestų tokie 
žmonės, kaip franeuzai, bel
gai arba anglai, tuomet ša
lių gyventojai turėtų sau 
užtikrintą šiokią-tokią ra
mybę, bet kuomet dabar ka
ro lauke siaučia kryžiuočių 
ainiai, tati jau geriau yra 
visiems paimti į rankas šau
tuvus, stoti į eiles ir muš- 
ties su priešininkais, negu 
sėdėti kur pirkioj ir laukti 
Dievo susimylėjimo.

Alės čionai toli būdami 
neįstengiame tų visų dalykų 
suprasti, kas tenai dabarti
niame kare veikiasi, juo 
labiau, kad ir pranešimai iš 
karo lauko vieni kitiems 
prieštarauja. Sunku Įsak
miai sekti karo bėgį kad ir 
todėl, kad kuone visos vals
tybės kariauja ant kelių 
frontų ir kiekviena jų gali 
vienu ir tuo pačiu laiku mū
šius laimėti ir pralaimėti.

Kraujais aptekusių vals
tybių tie reprezentantai, 
kurie pasibaigus karui su
važiuos kongresai!. turės at-

Po pirmų karo smūgių A- 
merikoj prasidės guviai ei
ti darbai. Bent taip tikisi A- 
merikos pramonininkai. 
Tuomet bus didis darbinin
kų reikalavimas. Dar ligšiol 
yra daug bedarbių. Bet jei 
darbai ims taip eiti, kaip ti
kimasi, tai bedarbiai bus įi
ma! sumobilizuoti.

Pramonijos kilimas pa
gimdys darbininkų truku
mą. Kaikuriose pramonijos 
šakose darbai atliekama 
veik išimtinai svetimtaučių. 
Audiminėse dirbtuvėse dir
ba veik vien svetimtaučiai. 
Amerikonai nemėgsta to 
darbo. Amerikonus privilio
tum prie tų darbų tik algas 
pakeliant. Apskritai imant,' 
darbams prasidėjus i

m alėtojai ir vieni 
kenti jusieji.

Ir jei suvažiavusieji

vie-
nu-

su
teiks prigulinčias teises vi
soms ligšiol skriaudžiamoms 
tautoms, žmonija ilgus am
žius liks paliuosiiota nuo 
ginklavimosi ir karų, bet jei 
į vargstančias tautas nebus 
nei durna atkreipta — tuo
met nebus ko laukti ilges
nės ramybės ant žemės ap
skričio.

EUROPOS KARAS IR 
IMIGRACIJA.

Europinis karas yra didis 
smūgis imigracijai. Norma
liu laiku, vidutiniškai i- 
mant,‘ Amerikon pribūdavo 
bent 1.000.000 ateivių. Atei
viai daugiausia būdavo iš 
Europos.

Karui iškilus, per pirmą- 
sias tris savaites imigracija 
sumažėjo ant 60' į. Bet ka
dangi daug ateivių buvo jau 
ant jūrės, kuomet ištiko ka
ras. tai aišku, kad imigraci
ja dar labiau sumažės.

Darbininkių padė
jimas Japonijoje.
Šalę medvilnės pramonės 

svarbiausiąja pramonės ša
ka yra šilko perdirbimas. 
Šilko išdirbimas labiausia 
išsivystęs Chinsi provinci
joje, kalnuotoj šalyj į žie
mius nuo miesto Tokyo. Šil
ko pramonėje išimtinai dir
ba jaunos mergaitės. Apie 
tų darbininkių padėjimą ra
šo vienas jaunas gydytojas 
laikraštyj “Asahi”.

Provincijoj Shinsi dirba 
daugiau kaip 80.000 mergai
čių šilko fabrikuose. Iš tų 
58.000 paeina iš tos pačios 
provincijos, gi kitos iš kai- 

gerai miningų apylinkių. Darbi- 
eiti, algos galės žymiai pa- niūkūs pradeda dirbti 6 vai. 
kilti. 'ryte, gi baigia darbą 7 vai.

Kuomet karas pasibaigs,, vakare, bet tankiausia vis 
tai be abejones iškarto už-‘dar vėliau. Nedėldienių 
teles nemažai ateivių šion švenčių nėra, tiktai yra dvi 
šalin. Tai bus visokie pabė- šventi kas mėnuo — 1 ir 15 
gebai, avanturų ieškotojai, dienom. Ištisas 
Bet tai bus tik laikinas už-;darbo laikas kasdien tęsiasi 
plūdimas. Reikia spėti, kad beveik be jokios pertraukos, 
po karo nebus tokios didžios išėmus 5—8 miliutas, skiria- 
imigracijos, kaip ligšiol kad I mas pietums. Aišku, tukino 
buvo. Europos gyventojai .trumpu laiku neįstengiama 
Ims gerai praretinti. Di-jnei atsikvėpti. Darbinin- 
džiausi plotai, dideli mies- kams butus ir valgį suteikia 
tai bus nuterioti. Daug pri- fabrikantai.
reikės darbininkų, kad at- Uždarbiai yra nepapras- 
gaivinti šalį. Nuteriotoj Eu-|tai maži, per metus išdirba- 
ropoj reikės daug kapitalo.ima 340—345 dienos po .13— 
Galima spėti, kad daug pa-j 14 valandų dienoje ir už tai 
siturinčių svetimtaučių grįš' ‘ 
Europon, kad pelningai su
naudoti savo kapitalą.

Pagal paskutinįjį cenzą 
.1910 m. Suvienytose Valsti
jose ateivių buvo 13.3J5.545. 
Buvo tai 14.7% viso gyven
tojų skaičiaus Amerikoj. 
Ateivių iš Vokietijos buvo 
2.501.181, iš Austrijos 1.- 
174.924, iŠ Rusijos 1.602.- 
752, jš Italijos 1.343.070, iš 
Airijos 1.352.155. Iš kitų 
valstybių mažiau kaip mi
lijonas.

Iš vyrišikų ateivių virš 21 
metų buvo 6.646.817. Iš 3.- 
034.1.17 buvo piliečiai; 570.- 
772 turėjo jurmąsias pope- 
ras; 2.266.535 buvo nepilie- 
čiais.

tai fabrikantas paprastai ją 
pasiunčia namo, iš kur tan
kiausia jau nesugrįžta.

Santikiai medvilnės audi- 
minėse nėra geresni. Čionai 
didesnės Įstaigos yra regu
la. Šilko pramonėje retai 
fabrikantas suteikia darbus 
1.000 asmenų. Medvilnės au- 
diminėse tankiai dirba keli 
tūkstančiai darbininkų ir 
darbininkių drauge. Čia gy
vuoja mašininis darbas. 
Taippat ir čionai mergaites 
fabrikantai savo butuose už
laiko ir suteikia joms valgi. 
Su darbininkėmis padaromi 
kontraktai, paprastai tre
jiems metams ir mokama už 
dienos darbą keliolika 
rikoninių centų.

Su darbininkėmis 
brutaliai apsieinama, 
vienas pavyzdis:
fabrike Okayama pražuvo 
vienas krepšiukas su maža 
smulkių pinigų suma. Penki 
šimtai tatai darbininkių iš
tyrinėta ir asmeniškai iš
krėsta. Vakare darbinin
kėms apleidžiant fabriką, 
krata atkartota.

1 )arbininkių išnaudoj i- 
mas Japonijoje neapsaugo
tas jokiais valstybiniais i- 
statymais, jokiomis priemo
nėmis. Pirm kelių metų par
lamentas pravedęs fabrikams 
Įstatymus, bet ligšiol jie gu
li nenaudojami, trūksta 
jiems priverstinųjų įstaty
mų budo.

Net kad ir ineitų galėn 
tie Įstatymai, tai bėgyj la
kos metų visvien nebūtų pa
naikinta darbininkių išnau
dojimas, kadangi pramato- 
mas toksai ilgas pereinama- 

terminas.

išgabenama Francijon, o 
paskui tęs pačios slyvos ga
benama į kitas šalis, kaip 
ir Francijos vaisiai. Bet la
biausia pasižymi Serbija sa
vo kiaulėmis. Serbai gerai 
jas moka veisti ir veisia jų 
daug. Serbijos didžturčiai y- 
ra didelių burių kiaulių sa
vininkai.

Serbai turėjo dažnai su
sirėmimus su turkais. Tur
kai nevalgo kiaulienos, kaip 
ir žydai. Taigi turkams bū
davo labai priklu grūsties į 
tokią trepną šalį.

Serbai yra permier patri
otiški. Taipgi jie yra nar
sus.

Karalius Petras savo ka
rinėj proklemacijoj pasakė, 
kad Serbija yra ant tiek ga
linga, kad išgali įveikti Aus
triją. Visi serbai tam tiki ir 
su tuo tikėjimu stojo karau 
prieš austrus. Ir šauniai iš
blaškė iš savo šalies įsibrio- 
vusius austrus ir dabar pra
dėjo užpuolimo karą prieš 
Austriją.

Medus kaipo 
vaistas.

sis
K. K.

Truputį apie 
Serbus.

tas ilgas

Daug buvo minėta apie 
belgų narsumą ir jų šaunų 
grumimasi prieš vokiečius. 
Kadangi belgai buvo pirmo
joj europinio karo ugnyj, 
tai apie juos daugiau ir mi
nima. Vienok, šitame kare 
labai pasižymėjo serbai, ly
giai maža tautą, kaip ir bel
gai. Tik serbai yra toliau 
nuo svarbesniojo karo lauko 
ir todėl jų svarba yra antra
eiliai”.

Serbija yra ūkininkų ša
lis. Nėra ten dvarų ir visi 
ūkininkai apdirbinėja savo

Vaikai, katrie greitai au
ga ir priegtam yra sulaibė- 
ję, išbalę ir prastai išrodo, 
pačiu savo instinktu atjau
čia, kas del jų yra gera ir 
tankiai turi nepergalimą 
pritraukimą prie saldumy
nų, gi medus jiems užvis la
imius patinka. Tai neklai
dingas gamtos balsas, ka
dangi tyras, nedirbtinas me
dus yra žmogaus organiz
mui tikrasis sudrutinimas ir 
jo atgaivintojas.

Duona su medumi ir stik
las pieno — tai sveikiau
sias ir maištingiausias pus
rytis vaikams, jaunimui, su
augusiems asmenims ir se
neliams. Bet apart didžio 
maistinigumo ypatybės, me
dus turi savyj dar ir nepap
rastas gydymo ypatybes.

Padaro jis labai išganin
gą intekmę Į visą žmogaus 
surėdymą, ypatingai jis mal
šina nervus. Medus pas mer
gaites panaikina mažkrau- 
jystę ir nublankimą.

Be to valgant ji jis tan
kiai prašalina prasidedantį 
pas žmogų kosulį, šaltį ir 
net ryklės skausmus.

Užsisakykit Am. Liet.
Dienraštį

“KATALIKĄ”.

apturima lig 70 amerikoni- 
nių dolerių metais! Gudriai 
sugalvota sistema rūpinasi 
tuomi, idant žymesnė dar
bininkių uždarbio dalis su
grįšiu atgal fabrikanto ki
šenini). Mergaitės yra pri
verčiamos atlikti kasdieną 
nekuriu darbo kiekybę. Jei 
paskirto darbo neatlieka 
nuskirtomis valandomis, tai 
privalo dirbti ilgiau. Tose Į- 
staigose vaikų išnaudojimas 
labai prasiplatinęs. 12—13 
metų vaikai panaudojami 
vyresnėms darbininkėms- 
pagelbon; taippat ir vaikai 
priversti dirbti tiek pat lai
ko, kai kad ir suaugusieji. 
Darbininkės be to užlaiko
mos labai ankštuose kamba
riuose, kuriuose miega ant 
žemės šalę kita kitos. Todėl 
ir nestebėtina, kaip tvirti
na tasai gydytojas, 
darbininkių 40 nuoš. suser
ga džiova. Jei kartais kuri 
darbininke sunkiai suserga,

augštų lygumų. Moravos u- 
pės klonyj yra puikus ąžuo
lynai ir beržynai, kur dide
li būriai kiaulių maitinasi. 
Daug kiaulių išgabenama i 
Austro-Vengriją. Gerai au-

ha i pasižymi Serbija gero
mis slyvomis. Daug slyvų

jogei

VOKIEČIAI UŽPULSIĄ 
KANADĄ.

Ottawa, rugs. 4. — Atėjo 
žinia, buk 7.000 ginkluotų 
vokiečių žadą iš Buffalos į- 
siveržti Į Kanadą. Kanados 
valdžia nepriduoda daug 
svarbos toms žinioms. Vie
nok, tyrinėja tą dalyką.

Musų Skaitytojų Domai
ant Town of Lake.

Generališkas agentas ant Town of Lake, kuris rū
pinasi visais AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠČIO 
“KATALIKO” reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, apgarsinimus ir 
1.1.

Todėl prašome visų musų skaitytojų su reikalais 
kreipties tiesiog i musų agentą šiuo adresu:

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th Street : Chicago, Ill.
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Atsigrįžęs kairėn, matai 
gražiosios Aleksotos apylin
kes, dešinėn gi — Neries 
kalnuotus krantus ir patį 
Nerį, nuo Vilniaus atplau
kiantį. Žiūrint gi į pilkas 
Neries bangas, nenoromis 
mintimis persikelt prie ki
to garbingo musų pilies kal
no—Vilniuj. Jei gi atsigrįši 
į pačių pilį — kų pamatai ?

— Tarp daugybės mažes
nių bei didesnių bakužių- 
bakužėlių, riogso kaž-kokios 
milžininės raudonos... šu
kės. Tai yra musų bokštas, 
bokštas, delei kurio lietuviai 
anais amžiais savo galvas 
guldė. Žiūrint į tas raudo
nas šukes, riogsančias tarp 
aplipusių jas bakužių-lin- 
dynių, darosi kaž-ko liūdna, 
ima noras atsigrįšti, nežiū
rėti, bet ilgai dar tavo akį 
traukia, sunkias mintis gal
von sukuriu suka.

Pradedu ž valgy ties.
Štai po dešinei riogso ki

ti raudoni murai, augšti, su 
grakščiais gotiškais langais. 
Tie murai irgi apdraskyti, 
aptrupėję... Tai katalikų 
seminarijos bažnyčios sie
nos. Tarp pilies ir seminari
jos riogso ilga ir plati slė
nis. Aišku, kad tai pusiau 
užaugusi ar užgriauta fosa. 
Vienas tos fosos galas išei
na į Neries krantų (dabar 
smėlynų), kitas gi, matyt, 
visai užpiltas, nes ten sto
vi žydų ligoninės trobos.

Įsidėmėkime seminarijos 
ir ligoninės “tariforijų”, 
nes apie tai mums dar pri
sieis kalbėti.

Nuo smėlėto žemojo Ne
ries kranto pradedu rėplioti 
į augštųjį krantų, kame 
šiandien ir yra daugybė ba
kūžėlių, o kame senovėj pi
lies butą.

Turtingų žmonių čia ne
rasi. Gyvena čia, matyt, 
daugiausia varguoliai, be
turčiai, darbininkai, amat- 
ninkai bei smulkieji per- 
kupčiai.

Besikasant man augštvn, 
užtinku pirmų pilies ženk
lų. Tai likęs kertinis — tur
būt, muro stulpai. Riogso

jis tarp šiukšlių, purvo ir 
visokių pašiūrių.

Kiek galint išlandžiojau 
tarp visų tų bakūžėlių. Vi
sur surandama pilies lieka
nų — tai tipiško senovės 
muro likučiai, ant kurių 
stovi trobelės, tai tų trobe
lių pamatai, šiaip-taip iš 
bokšto plytų sukrauti, tai 
taip plytos mėtosi, tai su
grustų, sudažytų plytų krū
velės, tai į žemę įmintos ar 
gal tyčia išgrįsta jomis pur
vynė.

Eikime arčiau bokšto gat
vele nuo miesto.

1912 m., man čia esant, 
tuojau prie bokšto po deši
nei buvo vieta miesto šiukš
lyno. Šiukšlės buvo pilamos 
tiesiog nuo augšto Neries 
Įkrauto, šalę buvusių pilies 
j vartų, prie pat bokšto. Taip 
čia ir buvo parašyta: “vie
ta šiukšlėms pilti”. Dabar 
tas šiukšlynas atstumtas a- 
pie 30 žingsnių nuo bokšto; 
šiukšlyne irgi yra lentelė — 
“vieta šiukšlėms pilti”. Čia 
butų puikus reginys, puiki 
vieta, bet prie paties kran
to toj vietoj neprieisi: ko
jos lenda į'šiukšlynų, na, ir 
nosį reikia gerai užspausti. 
Matote, varginga Kauno 
miesto valdyba kitos vietos 
šiukšlynui nerado.

Taip šiukšlyno, bokšto ir 
muro yra lygus,, tvora ap
tvertas, trikampis piečius, 
matyt, vasarų gražiai žole 
apaugęs. Tai pirmas rupini- 
mos pilimi ženklas. Miesto 
valdyba 1912 m. paskyrė 
400 rub. pilies laikymo rei
kalams. Už tuos pinigus di
delę dalį šiukšlyno užpylė, 
išlygino tų žemę, aptvėrė 
tvora ir dailiai žole apsėjo, 
o šiukšlynų tokiu budu to
liau nuo bokšto atstūmė. 
Už tuos pačius 400 rub. už
tvėrė Aliejinių į bokštų, iš
grindė artimiausių prie bok
što gatvelės dalį, pataisė 
vartus, arba, geriau sakant, 
jo arkų ir muro liekanas, 
kurios eina nuo tos arkos 
prie Neries kranto (arka 
vienu lanko galu atsispiria 
į bokštų, kitu į tuos murus). 
Visas tas darbas, kiek man 
teko sužinoti, tai pirmas pi
lies reikalų aprūpinimas, 
turbūt pirmas dar nuo am

F. S. Key, autorius tautinės giesmės Star Spangled 
Banner. Sukaktuves sustatymo^.tos giesmės bus iškil
mingai paminėtos ABaltimore, Md. nuo rugs. 6 iki 13 d.

žių. Indėta 400 rublių, šis- 
tas padaryta ir jau matyti 
šiokio-tokio tvarkymo pra
džia, kas šioj vietoj bent 
daro malonų įspūdį. Rodos 
nesuklysiu pasakęs, kad už 
tai viskų pirmučiausia turi
me tarti ačių gerb. Tadui 
Daugirdui. Apskritai, jis rū
pinasi pilimi kiek galėda
mas, su pamėgimu apie jų 
kalba, norėtų matyti jų 
tvarkoj ir paguodoj, bet... 
tas viskas nuo jo mažai te- 
priguli. Jam miesto valdy
bos yra pavesta labiau pi
lies liekanomis rupinties, 
bet... rupinties be pinigų.

Prie progos pasakysiu, 
kad miesto valdyba ketina 
visų žemę apie bokštų iš
pirkti iš privatinių rankų, 
bakūžėles sugriauti, išlygin
ti, išdailinti ir šioj vietoj a- 
pie bokštų padaryti miesto 
sodų. Sodas tokiuo budu su
darytų trikampį taip Ne
ries, seminarijos ir žydų li
goninės mūrų. Nėra ko ir 
pasakoti, kaip puikus čia 
butų sodas ir kad tai butų 
gal tinkamiausias pilies lie
kanų pagerbimas ir laiky
mas !

Taip pasakoja gerb. T. 
Daugirdas apie pilies atei
tį ir jos sutvarkymų. Ar 
taip bus ir ar ištikrųjų 
miestas taip ketina daryti 
— nežinau. Aš pilnai tikiu, 
kad g. Daugirdas pasakojo 
tai, į kų jis pats tiki (nors 
girdėti buvo ir abejojimo 
styga), bet ar lygiai galima 
tikėti ir tiems žmonėms, nuo 
kurių tas viskas priguli ir 
kurie beveik ligšiolei juk 
nieko nedarė? Bet juk bokš
tas ir visi likučiai kasdie
ną griaunamos — kiaulių 
griaunamas bokštas iš pa
matų, o juk, be abejo, aplin
kiniams gyventojams, pri
reikus plytų ar akmenų, jie 
toli jų neieškos. Juo labiau, 
kad ne tik kiaulininkai, bet 
ir šiaip pašiūrės prilipusios 
prie pačio bokšto bei mū
rų likučių.

Ne be reikalo tatai vie
nas lietuvių kaimiečių, už
siminus man apie pilį, skep
tiškai atsiliepė:

— Viską tai žadama už 
kelių metų taisyti. Bet ar 
išgyvęs kelis metus tos lie
kanos? Paskutiniais metais 
ypač intensyviai viskas nai
kinama, griaunama.

Čia suteiksiu gerb. skai
tytojams nors šiokį-tokį 
bokšto aprašymų.

Iš bokšto, kaip jau sa
kiau, vien šukės beliko. Li
ko tik apgriautos sienos, ku
rios vietomis siekia trečio 
augšto (taip šiandien išro
do). Bokštas apskritas. Nuo 
jo eina į dvi pusi mure lie
kanos tokiuo budu, kad bok
štas stovėtų mūrų kertėj. 
1912 m. į tų bokštų visai 
liuosai galima buvo ineiti 
nuo Neries pusės, dabar ta 
vieta užtverta, kad bokšto 
vidurio nebjauriotų. Tcčiau 
mums jokio vargo nėra tau 
bokštan ineiti iš kitos pusės 
ir visai lengvai, patogiai ak
menimis įlipti per langų į 
vidų.

Viduj irgi rasime šiokių- 
tokių permainų — mažiau 
pribjaurota, negu tai buvo 
dar 1912 m. Matyt, aplinki
niai gyventojai geroki tin
giniai, tingi tais akmenimis 
laipioti..

Vidurys bokšto, be abe
jo, griuvėsiais užgriautas. 
.. et ir medelis čia sugebėjo

išaugti! Augščio bokštas iš 
vidurio bus 4—5 sieksnių, 
diametre gi apie 10 žings
nių. Sienų storumas ne ma
žiau sieksnio. Bokšte dau
gybė skylių nuo išdegintų 
ar ištrauktų balkių, langų 
ir tt. Vienoj bokšto vietoj 
yra kita anga. Yra tai me- 
jimas i vietų, kame kada tai 
buvo laiptai augštyn. Iš tų 
laptų dabar tik žymė liku
si.

Baigiu g. T. Daugirdo žo
džiais, kuriuos jis parašė 
“L.Ž.” 1912 m. No. 66 Kau
no senovės palikimų reika
le:

“Taip išlėto nyksta seno
vės palikimai, kuriuos len
gvai galime pamatyti, per
ėjus senų j į miestų. Man re
gis, musų širdyse dar gyve
na meilė prie prabočių ir jų 
darbo, ir jei kaikurios ypa- 
tos ar Įstaigos to nebrangi
na, tai musų priedermė yra 
juos ginti nuo barbarų ran
kų. Čia pagelbėtų tam tikra 
senovės liekanų mėgėjų dr- 
ja.

Kaip Jeremijus raudojo 
ant Jeruzalės griuvėsių, 
taip mums liekasi raudoti 
griovimo laiko pradžioje ant 
brangaus musų prabočių pa
likimo.” “L. Ž.”

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKES-BABRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažia Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas. iFn. Rast., 

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rast. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasicrius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKESBARRE, PA. 
Adomas Cikanauskas, Pirm.

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb.

78 Oxford St. 
Juozas Adominas. Prot. Rast.

R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex čerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kas.

R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St. 
Jonas Kučinskas, Rašt.

238 Slocum Ave.

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Ginčas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St., 

Kazim. Deltuva, Fin. Sekr. Im 
96 Logan St.,

Jonas. Liaukus, Fin. Sekr. 2-ras, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kas. 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA.
J. Laukis, Pirm. 
404 Park Ave

J. Staneika, Vice-Pirm.
57 Oak Lane

S. Pickis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daužys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr.,

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., 

New Grove St.

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.

Kaz. Vaškevičius, pirm.
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkas, 

146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr.
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Edo glob.
245 Devoe St.

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO.

Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, Pirm.

216 Franklin St.
Port Washington, Wis.
Juoz. Samalionis, Rast.

626 Washington St.
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KUUBO WILKES-BABRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St.

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South St.

Ant. Šeške vice, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

H?ai Ein. Rašt.
Ian R+.

Petras Acviče, 2-
60 Sheridan St. « 

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjau
9. Dongher Lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

JURGIO PAR. DRAUGIJOSŠV.
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm.
184 New York Ave. 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, yice-pirm. 

186 13th Ave. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So. 8th st. 
Newark, N. J.

J. Kinsis, Fin. sekr. 
152 Adams st. 
Newark, N.J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Ave.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS”, 

DR-JOS, KENOSHA, WIS.

P. Beišys, Pirm. 
173 N. Freemont Ave., 
J. Gasiunas, Vice-pirm. 

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt., 

173 N. Freemont Ave.
P. K. Zakaroviče, Turtų rašt. 

316 Wisconsin st.
A. Aleliunas, Išdin. 
308 N. Chicago St.

Išdo užveizetojai: 
Viršulaitė, 
313 Quince St. 
Orabaliauskaitč, 
52 Pleasant St. 
Bagdonaviče, 
564 Dayton St.

A.

M.

D.

ADMINISTRACIJA 8 V. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozu Vaičeliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av.

Mat. Rauga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranas Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

na-

Petras Borneika
Notary Public & General 

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

PARDUODU lotus, budavoju
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namų. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visų 
linijų. Inšiurivu namus ir kitokį tur
tų geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mano galima 
šokių kningų, nusipirkti 
“Katalikų” ir užsimokėti 
ratų.

gauti vi- 
laikraštį 

prenume-

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

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

CHICAGO, ILL.
M. J. Dami jonaitis 

901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Avo.

Jagello’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

J. J. Pelekas
1802 W. 46th St.

K. Ražynas
2341 W. 23rd St.

M. J. Tanaueviez 
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas

Yra generalis “KATALIKO” 
geutas Kensingtone, ir West Pullman.

M. Wabol
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevieia 

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Dulbis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 
/ 785 Bank St.

J. P, Wasiliauskas, 
820 Bank St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN. 
J. Milauskas 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14th St.

WAUKEGAN. ILL.
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

A-

ROCKFORD, ILL.
J. Račkauskas 

<1202 S. Main St. I

HARBISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia 

201 J«hn St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis c 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library
112 N. Greene St. '

Kaž. ž'alinas
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow 
80 River St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškinis
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardonl Av.

M. Vaičunas 
Delmar Av.143

GRAND
C.
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RAPIDS. MICH. 
Kentraitis, 
Leonard St.

NASHUA, N. H. 
Jonas Straškauskis 
26 Washington St.

S. L. Zapcnas 
28 Washington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

KEARNEY, N. J.
A. K.I!Kalitna, 

195 Ddke St

NEWARK, N. J. 
V. Ambrozevičius 

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas
196 New York A v.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas 
119 Grand St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

A. J. Plochocki
87 Grand St.

Slikas and Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN. OHIO.
J. P. Sabel. 

28 Murdock St.

PITTSTON, PA.
P. Bataitis

18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas 

102 E. Centre St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Maželis

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, 

Mansfield St,, Kingsland

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis 
2 Etna St. 

Craigneuk, Wishaw.

Rd.

Pilni Namai Linksmybės
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 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

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

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
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.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
•‘Tekėjo saulelė kad 
Jojau 
Sttimbriškių polka 
Teklytč 1 ~ "
Gudiška 
Gražybė 
Jurgiuko 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskim^ broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba . Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubeziaus. 
Siuntė mano Motinėlė.

Kasykite laiškus tuojau, o aplankysite kalalio^us mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-33 So. Morgan St., : CHICAGO, ILL

E — 1161 ašE -i- 1170

1163
E —
E —
E —
E —

E —

1164

1165
1166
1167
1168

E — 1169

ir Pranulis. 
Polka. 
Lietuvos.

> kazokas.
E — 1246

E — 1247
1248

E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batij čistytojas.
Butu Darželis.
Giesmė į Panel? Švenčiau
sią.
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Hungary čigonų orkestras.
Velnias no Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas Voveraitę. . . 
Plauko žąselė per Nemunėli.

________ „ Į
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Vėliausios Žinios.
PETROGrRADAS, rugs. 

4. — Oficialiai skelbiama, 
kad ties Halicz, Galicijoj, 
buvęs smarkus mušis. Aus
trai bėgo netvarkoj, palikę 
4.500 negyvu ant mūšio lau
ko. Rusams teko 32 kanuo- 
li ir geležinkelio medžiaga. 
Ties Varšava austrai atmuš 
ti.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Iš Belgijos atėjo nepatvir
tinta žinia, kad vokiečiu 
gen. von Deimling, bijoda
mas papulti nelaisvėn fran- 
cuzams, pabėgo su savo ka
riuomene Į Šveicariją.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Ties sala Korfu anglu ir 
francuzu laivynai nuskan
dino viena austru skraiduo
li.

TELEGRAMOS
DAUG SUŽEISTŲ ATGA-imo del klaidos ir bijodamas 
BENAMA BERLYNAN, kaizerio nusižudė. Ta klai-
Londonas, rugs. 4. — Te

legrama iš Copenhagen pra
neša, kad kasdien trauki
niai ateiną su sužeistais. Iš 
vagonų jų neimama iki su
temos, kad nepadarytų blo
go įspūdžio į berlyniečius. 
Sužeistųjų daugiausia atga
benama iš Prūsijos.

ANGLAI IŠTRUKO IŠ 
NELAISVĖS.

Londonas, rugs. 4. — Pra
nešta, kaip 17 anglų pabėgo 
iš vokiečių nelaisvės.

Tai buvo arti Waterloo, 
Belgijoj. Vokiečiai suėjo į 
girtavę, o nelaisvius paliko 
lauke. Lėbavimas užsitęsė 
ir vokiečiai pasigėrė. Anglai 
pagriebė tuomet jų ginklus, 
keliatą vokiečių užmušė ir 
pabėgo.

RAGINA KOVOTI IŠ 
PASKUTINIŲJŲ.

Paryžius, rugs. 4. — Laik
raštyj “L’Homme Libre” 
Clemenceau ragina francu- 
zus prie ištvermingos kovos. 
Sako: “Vokiečiai jau prie 
Paryžiaus. Kokią vertę tu
ri tvirtovė aš negaliu pasa
kyti. Bet Paryžius gali Imti 
apgultas. Tą aš suprantu.”

Toliau jis išrodinėja, kad 
vokiečių armija nuolatai 
tirpsta. Priegtam Rusijos 
armija spaudžia Vokietiją 
iš rytų. Galų gale vokiečiai 
Imsią apgalėti ir vakaruose 
ir rytuose.

PRINCAS VON LIPPE 
NUSIŽUDĘS.

Londonas, rugs. 4. — 
Princas von Lippe nemiręs 
nuo žaizdos, gautos mūšio 
laike, bet nusižudęs. Mat, 
jisai vedęs pulką kavaleri
jos Belgijoje. Vakare, rugp. 
4 d., jis tamsoj pamatė pul
ką pėstininkui* Pamanęs kad 
tai belgai, imtakavęs pės
tininkus ir veik visus sunai
kinęs; o ištikro tai buvo vo
kiečių pulkas. Iš nusimini-

LONDONAS, rugs. 4. — 
Vokiečiu du orlaiviu, ku
riuodu trečiadieni skraidė 
Paryžiaus padangėse, buvo 
abu pašautu ir vienas nu
krito ties Chelles, o antras 
ties Champigny. Lakūnai 
žuvo.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Austrijos armijoj slaviai la
bai nerimauja, kaip telegra
ma iš Romos praneša. Bu
vę maištu. Nužiūrėta vėl ne
ištikimumas keliuose pul
kuose.

LONDONAS, rugs. 4. — 
Iš Ghent pranešama, kad to 
miesto gyventojai esą išgąs- 
tyj, nes vokiečiu orlaiviai 
skraido padangėse, ir todėl 
spėjama, kad vokiečiai ža
dą tą miestą užimti.

da buvo padaryta prie Lie
ge.

NEKAIP PRIĖMĖ 
“DRAUGUS”.

Londonas, rugs. 4. — Iš 
Romos atėjo žinia, kad Ro
mon atvažiavo vokiečių so
cialistų delegacija išaiškin
ti vokiečių socialistų takti
ką. Italu socialistai nekaip 
juos priėmė. Dargi išnešė 
protestą prieš vokiečių dele
gaciją. Italų socialistai pa
skaitė delegatus už intrigan
tus.

Italų socialistai pasakė, 
kad vokiečių socialistai ne
protestavo prieš laužymą 
Belgijos neutraliteto.

Kuomet karas pasibaigs, 
tai tarptautinis socialistic 
kongresas busiąs sušauktas.

KVIEČIA ŠVEDIJĄ 
TALKON.

Londonas, rugs. 4. — Iš 
Stockholm© atėjo šitokia te
legrama :

“ Didis neramumas matosi 
pas švedus sostinėj, nes vo
kiečiai daro pastangas, kaip 
tai rodo jų laikraščiai, kad 
intraukti Švediją karau ir 
kad ji eitų prieš Rusiją.”

Švedija užpultų .Finlandi- 
ją ir padarytų Rusijai daug 
keblumų.

72.000 RUSŲ BELGIJOJ.
Amsterdam, rugs. 4. —
Iš Petrogrado sužinota, 

kad daug rusų kareivių ga
benama talkon ginti Pary
žių.

Atvažiavusieji pasažieriai 
į New Yorką garlaiviu 
Mauretania sako, kad jau 
rugp. 27 d. matę Aberdeene, 
Škotijoj, 72.000 Rusijos ka
reivių. Jie. atplaukė garlai
viais iš Archangelsko. Per 
Škotiją ir Angliją kareiviai 
gabenami specialiais trauki
niais ir iš Denver bus per
kelti i Ostend, Belgijoj.

Ostende yra jau 2.000

Angtjjos jurininku ir kuo
met prie jų prisidės ru
sai, tai krūvoj visi gainios 
vokiečius iš Belgijos.

RUSIJOS DUMA SVARS
TYSIANTI APIE MO

KESČIUS.
Londonas, rugs. 4. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad 
urnai busianti sušaukta du- 
ma svarstyti mokesčių 
klausimą.

Dabar už telegrafą mo
kestis Rusijoj jau pakelta. 
Taipgi krasos ženkleliai pa
branginti.

Iš Chicago.
ATIDARYMAS LIETU

VIŲ MUZIKOS MO
KYKLOS

p. J. M. Tananevičiaus na
me, ant 33-čios ir Alargan 
gat. Pereituose lakraščių 
numeriuose skelbėme apie 
steigimą, sukvietimą Įvai
rių mokytojų ir vietą Lie
tuvių Muzikos Mokyklai. 
Ši kartą pranešame gerb. vi
suomenei, jog subatoje, rug
sėjo 5 d., ty. rytoj, bus pir
mas tos mokyklos atidary
mas. Iš tos priežasties kvie
čiame visus, o ypatingai 
tuos, kurie interesuojasi 
šios mokyklos Įsteigimu, at
silankyti tą dieną ir prisi
žiūrėti intaisytiems kamba
riams šios pirmos Lietuvių 
Muzikos Mokyklos Chicago- 
je. Tuomet bus suteikiamos 
Įvairios, paliečiančios mo
kyklą, žinios ir priimami 
mokiniai. Priėmimas moki
nių tęsis nuo 5 iki 12 rug
sėjo dienos, o sekanti pane- 
dėli prasidės mokslo metai.

Su pagarba
A. Pocius,
A. Aleksandravičius.

MOKSLEIVIŲ VAKA
RAS.

Sekmadieni, rugp. 30 d., 
atsibuvo L. R. K. M. Sus
ino III-čios ir V-tos kuopų 
vakaras šv. Jurgio svetainė
je. Kadangi pasitaikė gra
žus oras, tai (vakaran sve
čių atsilankė pusėtinai. Va
karą atidarė p. A. Baltutis 
ir trumpai prakalbėjo i sve
čius, kviezdamas prie ra
maus užsilaikymo. Po to p. 
A. Baltutis prakalbėjo dau
ginus apie apšvietą ir ko
kiais keliais prie jos priei
nama. Toliau buvo atvaidin
ta komedijėlė “Neatmezga- 
mas mazgas”; lošimas gerai 
nusisekė. Iš lošėjų geriau
siai atliko savo roles L. Ši
mutis, Moigelio rolėje ir AL 
Ž. felčerio rolėjo. Gerai at
liko AL Gurinskaitė Mary r 
tės rolėje ir Al. Virbickaitė 
Burokienės rolėje. Antroje 
programo dalyje gerai klau
sytojus palinksmino p-ni O- 
na Mikalauskienė, kuri pa
skambino gražiai pianu. Ji
nai dar nesenai pradėjo vie
šai rodyties, vienok, jau ga
lima pastebėti jos muzikali 
gabumą. Visus labiausiai 
užžavėjo savo maloniu bal
su visiems žinoma solistė p- 
ni M. Janušauskienė, kuri 
padainavo keliatą malonuj 
dainelių. Po to p-lė J. Ur
biate padeklemavo eiles 
“Alano kryželis” kuri savo 
užduotį gerai atliko. Vėliau 
“Kanklių” kvartetas sudai
navo keliatą dainų. Ant ga
lo “Kanklių” choras, po va-
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dovyste p. B. Janušausko, 
padainavo keliatą malonių 
dainelių ir “Lietuva tėvynė 
musų”, kas publikai labai 
patiko. Po to prasidėjo šo
kiai ‘ir tęsėsi ik vėlyba nak
čiai. Svečiai buvo visi už
ganėdinti ir linksmai pra
leido vakarą.

Rep.

DIDELIS LIETUVIŠKAS 
PIKNINKAS.

Parengtas rupesniu Lietuviu šv. Kry
žiaus Parapijos nuo Town of Lake 
Chicago, Ill. atsibus Panedėlyje Dar
bininku šventėj, “Labor Day’’ 7-ta 
<1. Rugsėjo (Sept.), 1914 m. Justice 
Park Darže. Willow Spring, Til. Pra
sidės 9-tą vai. iš ryto. Įžanga i dar
žo. 25c PORAT. Taipgi bus išlaimėji- 
mas 2-jų lotų, kurie turite tikintus 
aut išlaimė.jimo,' tiems Įžanga veltui.

Kviečiame visus kaip, jaunus taip ir 
senus, praleisti Darbininku šventę 
tyrame ore. ant žolynu po lapu jtais 
medžiais, pasišokti galėsime kuono- 
puikiausiai, nes muzika bus iš geriausių 
Lietuvių muzikantų po Vadovyste p. 
J. Kazlausko. Prie to dar bus viso
kių žaislų. Lietuviškai Amerikoniško, 
pikninko pelnas eis, ant naujai stato
mos Bažnyčios; šv. Kryžiaus parapijo
je.

PASARGA: .Važiuodami. imkite. 
Archer Limits karus, kurie davež iki 
Joliet, linijos karų, o nuo ten paimki
te Joliet linijos karus kurie davež iki 
daržui. Davažirtvę iki vietos žiūrėki
te, kur yra parašas prie daržo vartų, 
didelėmis raidėmis, “Didelis Lietuviš
kas Pikninkas’’ šv. Kryžiaus parapijos 
ir t. t. nes ta diena, ten pat netoli, 
gali būti ir daugiau pikninkų. taip
gi meldžiame neapsirikti ir atsilanky
ti į pageidaujamą vietą.

Taipgi bus keletas parėdytų, Dide
lių Automobilių, kureis bus galima da- 
važiuoti. iš pat Chicagos ant Town of 
Lake.

Su pagarba,
Vardan Liet. šv. Kryžiaus Parap.

Rengimo KOMITETAS.

Teatras ir balius
Parengtas

atr Dr-stės Jaunikaičiu šv. Aloizo "rt 
Stato scenoje veikalą po vardu 

“NETIKĖTAI”.
atsibus ned., rugsėjo (Sept.) 6 d. 
1914 m. Šv. Jurgio Parap. svet. 
prie 32-ro PI, ir 'Auburn Ave. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. Įžan
ga 25c. ir augšeiaus.

Širdingai užkviečiame visus lietu
vius ir lietuvaites, kaip jaunus taip 
ir senus atsilankyti ant musų viršmi- 
nėto Teatro ir Baliaus, nes šitas Te
atras yra vienas iš puikiausiu. Po 
Teatrui bus “LEKIOJANTI KRASA” 
ir puikus Balius, kur visi galės sma
giai pasilinksminti.

Kviečia visus,
KOMITETAS.

ŠEŠTAS DIDIS METINIS 
PIKNINKAS.

Parengtas Dr-tės šv. Mikolo Arka- 
niolo No. 11. Nedėlioj 6-tą d. Rugsė
jo. (Sept.) 1914 m. Atlas Park. N. 
Crawford Avenue Netolimai nuo Bo
hemians tautiškų kapinę. Prasidės 
9-tą vai. ryte Įžanga 25c. PORAI.

Į Pikninką galite davažiuot byle 
kokiais karais iki Crawford Ave. (se
ninus vadinosi 40-th Avė.) šiais ka
rais privažiuosite prie upės (river) 
tilto, išslipę eikite gatve i rytus ir 
urnai rasite Pikninko daržą.

BALIUS SU DAINOMIS IR 
PRAKALBOMIS.

Seserų ir Brolių Tautiška Dr-stė, 
Cicero, III., laikys pirmą iškilmingą 
balių su dainomis ir prakalbomis, ne
dėlioję, rugs. (Sept.). 6 d. 1914 m. 
Juoz. Jukniaus svetainėje. 4832 W. 14 
St.. Cicero, III. Pradžia 3 vai. po pie
tų.

Užprašome visus lietuvius ir lietu
vaites kaip iš Cicero, taip ir iš Chiea- 
gos ir apielinkių atsilankyti į tą mu
sų pirmą balių, kur gaėlsitc daug su 
mumis pasilinksminti.

Nuoširdžiai visus kviečia,
KOMITETAS.

Albert A. Burger
Demokratiškas kandidatas
i County komisijonierius.
Albert A. Burger, Demokratiškas 

Kandidatas į County Komisijonierius, 
yra aptiekorius ir gyvena prie 5100 
So. Ashland Avė. Jis užbaigė St. Jo
seph’s College ir School of Pharmacy 
Northwestern Universitate.

Jo nominacija Primaries! ir išrinki
mas j Valdybą, užtikrintų gerą gabų 
žmogų veikti pavieto reikaluose. Jo 
patyrimas kaipo Inspector House of 
Correction per keturius metus padarė 
tinkančiu Į Board of County Commi
ssioners ir kiekvienas Demokratas 
rugs. 9 privalo padėti križiuką prieš 
Burgerio vardą sustiprinant ir užti
krinant partijos pasekmes Rinkimo 
Dienoje.

Jo vardas bus ketvirtas iš eilės nuo 
viršaus ballotos po užvardžiu “County 
Commissioners’’.

Vladas Elzbergas. 
generališkas agentas ant 
Bridgeport©, kuris rūpinasi 
visais “AMERIKOS LIE
TUVIŲ ....DIENRAŠČIO 
“KATALIKO” reikalais: 
pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spau
dos darbus, apgarsinimus ir

REIKALINGA.
Reikalinga Agentu, dėl pardavinėji

mo drukojamų mašinų (Typewriter) 
lengvai galima uždirbti $18.00 į są- 
vaitę. Rašykite šiandien, o gausite 
dykai katalogą, Įdėk už 2c štampą.

J. A. Maliauskas.
687 Third Ave. Brooklyn, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAS.
PAIEŠKAU Ignaco Remeiko, Tel

šių pav. Alsiedžių par.. 2 metu atgal 
gyveno Scrautone. šią vasarą buvo 
Cicero. Manę didžiai nuskriaudė iš
nešdamas $33. pinigais, drabužius, ir 
laikrodėlį. Kas apie jį žinotų, mel
džiu pranešti, o aš atlyginsiu.

Adomas Szlautaris.
1532 S. 49th Ct.. Cicero, III.

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 ŠIKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

GERA PROGA.
Labai geroj vietoj pardavimui SA- 

LIUNAS (karčema) apgyventa lietu- 
veis ir lenkais. Priežastis pardavimo 
kitas biznis.

Kreipkitės:
Vladas A. Leščinskas.

196 New York A v., Newark, N. J. 
(25-30)

PARSIDUODA 4 kambariu 
mūrinis namas prie Trving Avė., 
arti 33 gatvės. Kaina tik $1450.- 
00. Atsišaukite pas:

Joseph Pavelchik, 
2020 W. 35th St., Chicago, Ill.

KARĖ IR STRAIKAI DARO 
SUNKIUS LAIKUS.

Bet musu ūkininkai nenusigą
sta, nes jie turi ganėtinai mais
to.

Dabar yra laikas jums išsirink
ti 40 akru musu Miehigano ar 
Wisconsino žemės pirm negu jus 
pinigai išsibaigę.

Męs parduosime 40 akru tik 
už $500.00 inmokant $100.00, duo
sime ganėtinai laiko išmokėti li
kusius.

Nelauk, ateik tuojans; tu turi 
gyvent pigiai-ukininkai daro dau
ginus pinigų, negu bile katras iš 
mus.

Męs apmokėsime gelžkelio ke
lionę, jei tu pirksi žemę iš mus.

Tolesniems informacijoms ra
šykite pas:
GRIMMER LAND COMPANY?

Room 1007.
133 W. Washington St., Chicago.
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■ ... ' '■ ' .................... MlVISI UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
Dienrašty j “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; į visus pajudin

tus musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atliepsime.
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:
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. MORGAN ST., u’ ’ 4 CHICAGO, ILL.

'Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249*53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
’Hil- H.- .W-

PRIIMA pinigas taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių Bu
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 8 ir G 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bahkose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikonišku* 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. 
Jokia biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštas 
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 j šią Banką.

BANKQS VALANDOS:
Utarninkąis, 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.
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Labai Pigiai!

PARSIDUODA namai ir lotai 
nešanti 10%. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitų laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chicago.

Ser. rugs. 9 balsuokit už

HENRY NOWAK
kandidatą Demokratų nomi-

- 1 —nacijos už

Užsisakyki! “Kataliką”, sanitary trustee
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