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Iš Londono praneša, kad įsibėgę Paryžiaus linkon vokiečiai aliantų atmušti ir sulaikyti.

CARO KAREIVIAI BELGIJOJE
Rusija kelis šimtus tūkstančių kareivių pasiunčius Belgijon, iš kur jie užpulsią Vokiečius Francijoje.

FRANCUOS SOSTINĖ PARYŽIUS, MATOMAS NUO EIFFELIO BOKŠTO.

Galicijoje Rusai šeimininkauji
Austrai nusimina, nes mato savo valstybei galą. 

Serbai kursto Austro-Vengrijos slavus pakilti. Turkai meldžiasi.

LONDONAS, rugs. 5 — 
Telegrama iš Petrogrado 
skelbia kad Rusijos armija 
išblaškė austrus prie To- 
maškov. Tarp nelaisvię yra 
du Austrijos generolu.

TOKYO, rugs. 5. — Prie 
Kiao-Chou vienas japonu 
tropedinis laivas užbėgo ant 
seklumos ir nebuvo galima 
ji nustumti. Jurininkai pa
imta ant kito laivo, o torpe
dinis laivas palikta.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Viennos pranešama, kad 
po pergalės prie Lemberg, 
rusai pasuko šiaurėn ir ė- 
mė vyti austrę armiją, ku
rią veda generolai Augen- 
burg ir Dankel.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Ostend pranešama, kad 
vokiečių karinis gubernato
rius Bruselyj nuginklavęs 
belgę civilę vyriausybę ir 
liepęs dirbti prie drutvie- 
čię. Tas priešinga kari
niams įstatymams.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Ostend pranešama, kad 
Belgijoj tarp Alost ir Ter- 
moude eina mušis.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Bulgarijos ambasadorius 
Graikijoj pasakė, kad Bul
garija šitame kare laiky
siantis nuošaliai, neutraliai.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Didysis kunigaikštis Nika- 
lojus paskelbė, kad užimto
joj Galicijoj Austrijos val
džia bus pakeista rusiška.
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LONDONAS, rugs. 5. — 
Rusijoj oficialiai skelbiama, 
kad išblaškytieji Austrijos 
korpusai prie Lvovo neturi 
jau jokios karinės vertės.

LONDONAS, rugs. 5. — 
piešos biuras skelbia, kad 
septyni vokiečiu torpediniai 
laivai atplaukę į Kiel, esą 
labai apdaužyti. Daug kitę 
esą nuskandinta. Taigi bu
vo antras laivynų mušis.

ST. PAUL, MINN., rugs. 5. 
— Per Winnipeg, Kanadoj, 
daug kareiviu iš Indijos 
pergabenta. Jie gabenama į 
Franciją grumties su vokie
čiais.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Ostend pranešama, kad 
vokiečiai ėmė bombarduoti 
Termonde, apdrutintą Bel
gijos miestą, gulintį netoli 
Ghent.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Antwerpo pranešama, 
kad ties Ninove belgę žan- 
darmai užklupo šešis vokie
čiu ulonus ir visus iššaudė.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Šveicarijos ateina žinios, 
kad 100.000 austrę skubina
si vokiečiams pagelbon prieš 
francuzus.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Iš Stockholmo telegrafuo
jama, kad kaizerio vardas 
likęs išbrauktas iš skaičiaus 
kandidatę į Nobelio dova
nas.

Atmušė vokie
čius nuo Pa

ryžiaus 
vartą.

LONDONĄS, rugs. 5. — 
Dideliu smarkumu besigruz- 
dami vokiečiai Paryžiaus 
link buvo įsivarę kyliu į 
francuzę armiją. Kylio 
smaigalis jau veik rėmėsi į 
Paryžiaus vartus. Bet fran- 
cuzai ir anglai ėmė daužyti 
kylio smaigalį ir galę gale 
tą kylį visai atbukino — 
nubloškė vokiečius iki St. 
Quintin. Smulkmenę apie tą 
mūšį trūksta, bet spėjama, 
kad francuzai, gavę dau
giau kareivię, uždrožė dide
lį smūgį vokiečiams.

Linkui Compiegne buvo 
beprisiartinanti vokiečiu 
kavalerija, bet jai čia už
drožta taip, kad palikus ke
lias savo kanuolię, turėjo 
dumti atgal.

Ant dešiniojo francuzę 
armijos sparno nebuvo žy
miu mušiu. Oficialiai skel
bia francuzai taip: “Ant 
męs dešiniojo sparno eina 
mūšiai įvairiais pasiseki
mais. Mūšiai eina Lotarin
gijoj ir Vogezę Rainuose. 
Maubeuge baisiai bombar
duojamas, bet gmi laiko
si.”

Kiek Ilgšio! 
žuvo.

Londonas, rugs. 5. — Ap
robuojama, kad francuzę, 
žuvusiu Belgijoj ir tarp 
Belgijos rubežię ir Pary
žiaus, esą išviso 100.000 ka
reivių. Tame skaičiuj yra 
ir sužeistieji ir patekusieji 
nelaisvėn vokiečiams ir už
muštieji. Užmuštu esą arti 
30.000. Vokiečių, spėjama, 
žuvę 150.000 kareivių.

Berlin Tageblatt sako, 
kad paimtų nelaisvėn vo
kiečiai turi 283 francuzų o- 
ficierių ir 15.000 kareivių; 
70 rusų oficierių ir 10.000 
kareivių, ir 12.000 belgų.

Nusiminimas 
Austro-Ven- 

grijoj-
Londonas, rugs. 5. — Di

džiausias nusiminimas vieši 
Vienu o j ir Budapešte. Nu
siminimas kilo, kuomet rei
kėjo nustoti užpuolimo karą 
prieš Serbiją ir kuomet pa
aiškėjo pilnas nepasiseki
mas kare su Rusija. Ven
grai jau tiki, kad Austro- 
Vengrijai atėjo galas.

Jterbai kelia visus Austri
jos slavins prieš valdžią, y

pač kursto prie sukilimo 
Bosnijoj, Hercegovinoj ir 
Dalmacijoj.

Allacho pagel
ta Kaizeriui.
Londonas, rugs. 5. — Vi

suose Turkijos maldnamiuo- 
se liepta melsties, kad Ai
kteliąs prigelbėtų Vokieti
jai ir Austro-Vengrijai i- 
veikti savo priešus.

Tai dar pirmu kartu ma- 
hometanai meldžiasi už 
krikščionis.

Pranas Juozas, Austrijos 
imperatorius, sakė, kad Die
vas yra su kaizeriu; vokie
čiai sako, kad kaizerį lydi 
Dievo apveizda, na, jei Al- 
laebas stos kaizerio pusėn, 
tai visiems jo priešams bus 
kaput.

Žuvo šeši vo
kiečių lakūnai.

Paryžius, rugs. 5. — Pran
cūzų lakūnai buvo sutikę du 
vokiečių orlaiviu. Francu
zai atakavo ir abu nudėjo. 
Vokiečių lakūnai nešinosi 
Paryžiaus link.

Arti Vinceęnes du fran
cuzų orlaiviu užklupo vieną 
vokiečių orlaivį ir čia jį nu
dėjo. Vokiečių orlaiviuose 
buvo po du lakuųu.

Austro-Vengri
jos armija nu

ėjo niekais.
PETROGRADAS, rugs. 

5. — Rusijos armija jau su
laužė Austrijos šonus. Su 
Prano Juozo armija jau ne
reikia skaitytis. Du milijo
nu Rusijos kareivię baigia 
daužyti paskutinius liku
čius Austrijos armijos. Mu 
šio linija tęsiasi per 200 
lię.

Rusai, užimdami Lvovą, 
rado visus namus prigrūstus 
sužeistais.

Rusijos armija nuo rugp. 
17 d. iki rugs. 3 d. pasivarė 
220 verstę į Austriją. Ir 
priegtam mušėsi nuolatai.

Austrijos armija, kuri bu
vo įsiveržus į Lenkiją ir ė- 
jo Varšavos link, gavo smū
gį ir turėjo trauktis.

Dabar Rusijos viena šaka 
armijos eis linkui Viennos, 
o antra per Krakovą ir Ber
lyną.

Prūsijoj tylu. Bent gi iš 
niekur neateina žinių apie 
veikimus.

Eina gandas, kad keliatas 
vokiečię korpusu atitrauk
ta iš Franci jos pasienię ir 
gabenama į Austriją, kad 
sulaikyti Rusijos armiją.

(Kiti telegramai seka ant 
4-to puslapio).
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Musypastabos.
LOŠIMŲ SEZONUI AR

TIN ANTIES.

Lošimu sezonas jau neto
li. Teatralės kuopelės, rate
liai ir dr-jos jau mokosi vei
kalus perstatymui. Reika
linga ir labai geistina, kad 
tie mus lošimai nors kiek 
ši sezoną pagerėtu, pasito
bulintu; kad nors keliais at
žvilgiais butu išpildomi ge
riau, negu pereitais metais.

Daug kalbama apie ydas 
musu lošimu. Kaikurios tą 
ydų neišvengiamos, bet dau
gelis ją lengvai galima bu
tu pataisyti. Visu ydų iš 
karto neprašalinsi ir nerei
kia to norėti. Vienok, rei
kėtų stengties prašalinti 
pikčiausiąsias, ’ lengviau 
prašalinamas ydas.

Apie lietuviu sceną pora 
metu atgal šitaip ištarė 
Žemkalnis:

“Musu scena tolei bus 
lopšyje, kolei mumyse ne
atsiras rimta kritikos pa- 
žvalga i tą kultūros šaką, 
kolei ji neišeis iš profanu 
globos. Kaip nei vienas dai
lininkas nerodys publikai 
neužbaigto darbo, taip artis- 
tas-mėgėjas neprivalo rim
tai nepasirengęs, neaprupi- 
nęs scenos akcesoriją, pasi
rodyti publikai. O mes, dra
mos mėgėjai, kai]) dažnai 
einam scenon beveik be re
peticiją, dažnai veikalo nei 
neperskaitę. Juk sunkus, 
kas sako, musu scenos pa
dėjimas!”

Taip pasakyta apie sce
nos padėjimą Lietuvoj. O a- 
pie mys, Amerikos lietuviu 
sceną, ar galima geriau pa
sakyti. Čia paliečiama klau
simas artistu-mėgėju nepri- 
siruošimą. Eina lošėjai ant 
estrados rolių nemokėdami, 
o užėję, nežino ką su savim 
daryti. Liūdną, nesmagu i- 
spudi daro tokia scena. Ši 
yda yra viena pikčiausiąją 
ir viena lengviausia prašali
namąją.

Prie scenos daug yra tech
nišką mažmožią, kurią pri
silaikant galima žymiai pa
gerinti lošimą. Pirmiausia 
yra tai scenos išrodymas. 
Jei jau neišgalima gerą sce- 
neriją Įgyti, tai mažiausia,

reikėtą tas pačias gerai su
tvarkyti, sutaisyti, kad, pav. 
šokant per langą nesugriū
tu, kad užlaidos ant durią 
nenukristą lošėjui beeinant 
per duris. Jei ineina valgis, 
tai valgomieji daiktai turė
tą būti švariai sutaisyti, 
kad kopūstai nedribtu nuo 
torielės, kad daiktai butu 
nešami ant dailios tacos ir 
tt. Šitokie mažmožiai len
gvai ištaisomi ir išpildomi, 
jei tik nors kiek butą pa
sistengimo iš lošėju puses. 
Ištikro gi pas mus lošėjus 
matosi begėdinis besisten- 
gimas, pilnas nepaisymas ir 
nepag< >do jimas publikos.
Šiokį-toki skoni turint, tai 
kaikada turi pasipriklinti 
nuėjęs lošimam

Taigi visokius pataisomus 
mažmožius^ mažesniąsias, 
lengvai pataisomas ydas, 
reikėtą imti ir naikinti. Da
bar, prasidedant sezonui, y- 
ra geras laikas pradėti ra
vėti tas ydas.

Lošėjai-mėgėjai turi at
minti, kad ją darbas yra 
labai svarbus. Lošimai tu
ri didele auklėtiną svarbą. 
Viršų j cituotas Žemkalnis 
šitai]) sako apie lošimą 
svarbą:

“O del svarbumo vieno 
ar kito tautinio darbo, kas 
drįsta spėti, koks darbas 
svarbesnis tautos kultūrai 
pakelti! Ne puikios paro
dos, ne mokslimigi suvažia
vimai pakėlė tautinius jaus
mus, bet tie “moliai”, tie 
scenos vaizdeliai, ilgainiui 
pavirtę į teatrą, Įkvėpė tau
tai susipratimą, savypagar- 
bą; jie tai pagamino, arba 
iškėlė aikštėn lietuviu ta
lentus ir sulaikė juos nuo iš- 
tautėjimo. Kaištis, rodos, 
mažas, nežymus daiktelis, 
o be jo nepavažiuosi.”

Žinant, kad tokią svarbią 
rolę lošia vaidinimai žmo
nių gyvenime, tai i teatrą 
pravartu daugiau domos at
kreipti, negu ligšiol tai bu
vo daroma. Kaip Žemkalnis 
sako, “išėjęs iš musą teat
ro neišneši su savim medžia
gos savo širdžiai, savo pro
tui plėtoti, bet pasilieka ta
vyje tik koks tai raugalas 
nepasitenkinimo ir pavydo 
kitataučiams”.

VISUOTINO SUVAŽIA
VIMO REIKALE.

Su Amerikos lietuviu vi
suotinu suvažiavimu neži
nia kaip pagaliau turės iš
eiti. Visi musą laikraščiai 
pasidalino i srioves ir visi 
rašo ape tai ir dar Įvairius 
pataisymus prie savo suma
nymu prikergia. Iš pat pra
džią aiškiai buvo pramato- 
ima, kad tasai sumanytas 
lietuviu suvažiavimas ne
sutrauks bendrai! darban 
musą kataliką ir tautiečiu 
su socialistais. Gi dabar pa
sirodo, kad jau ir tie patįs 
tautiečiai ne bi kaip i kata
likus žiuri. Iš to gimė nau
ja sriovė. Dabar suvažiavi
mo reikalas sulyg laikraš
čiu sekančiai persistato: ka
talikai būtinai reikalauja, 
kad suvažiavimas atsibūtą 
Chicago j pirm ar po lietu
viu Federacijos kongresui; 
tautininkai suvažiavimui 
vietą apsirenka New Yorką 
ir tai tuo pačiu laiku, kuo
met katalikams prisieina 
atlaikyti Federacijos kon
gresas; gi socialistai suva
žiavimą nukelia bene į Pit-

GERM ft H TROOPS t N TRELN C H

Vokiečią šauliai stovi už apkasu ir laukia pasirodant priešininku.
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tsburgą ir dar vėliau, spa
liu pirmomis dienomis. Tai
gi matom, kad Lietuvos gel
bėjimo reikale lietuviai pa
sidalino į partijas ir neži
nia kuo gali tas pasibaigti.

Kodėl gi taip staiga lie
tuviai sukliko, jei pirmiau 
buvo tikėtasi iš ją bendro 
veikimo?

Kiek tenka patirti iš laik
raščiu, lietuviu bendrą vei
kimą sutrukdė ir trukdo 
“Laisvoji Mintis”, “Tėvy
nė”, “Vien. Liet.” ir socia
listą laikraščiai. Kaip “L. 
Mintis”, tai]) “Tėvynė” ir 
socialistą laikraščiai griež
tai nesutinka, kad tame lie
tuviu suvažiavime turėtą 
balsą k migai arba ją šali
ninkai. Pasak ją, kad lietu
vis katalikas, o dargi jei ku
nigas, tai jau esanti tikroji 
tėvynės sloga. Girdi lietu
viai kunigai su savo “ave
lėmis” rūpinasi tik parapi
ją reikalais, jiems Lietuva 
esanti tik kevalas. Gi šiuo 
kevalu dengiasi tik todėl, 
kad pasekmingiau veikus 
aplink savo branduolį. Kad 
taip nėra, tiems laikraš
čiams paaiškino “ Draugas”, 
kuris atstovauja lietuviu 
kunigą luomą Amerikoje. Iš 
to ir gimė nesutikimai.

“V. Liet.” ta ja politika 
neužsiima, bet ji neatmai
nomai laikosi, kad suvažia
vimas, koks jis nebūtą, bū
tinai turėtą atsibūti ne kur 
kitur, kaip tik New Yorke, 
kur tarp lietuviu, pasak jos;' 
esanti “neutralu dirva”. 
Negana to. Ji statydama tą 
klausimą aikštėn, užgavo ir 

iškoneveikė čikagitčius, a- 
pie ką mes savam laike šioj 
vietoj minėjom. Į “V. Liet.” 
tokius nepamatuotus užgau
liojimus mes atsakėme pa
brėždami, kad “V. Liet.” 
taip pasielgdama negerai 
daro ir tik sėja nesutikimus. 
Musą atsakymas tečiau ne
patiko ne tam, kam jis bu
vo išreikštas, bet štai mu
są kaimynei “Lietuvai” ir 
pastaroji paskutiniam savo 
numeryj ima mus barti, ta
rytum kokia inoče savo vai
ką. Girdi, “V. L.” “argu
mentacija” buvusi silpna, 
'tatai “Katalikui” nereikėjo 
nieko atsakyti į tai. “Ka
taliką” bara ir pavadina 
tai visa nereikalingu daik
tu, nes, girdi, iš to gemas 
susierzinimas, neapykanta. 
Tatai labai gerai aišku, kad 
‘•‘Lietuva” stoja “V. L.” 
apgynimam gi panašiai pa
sielgdama, jei ne žodžiu, tai 
nors mintimis, palaiko “V. 
L.” pusę ir velija, kad su
važiavimas atsibūtą New 
Yorke, ne kur kitur.

Tiek to. Tegu mus bara, 
Ibet mes tuo pačiu saiku ne
atsimokėsime. Tegu paga
liau lietuviu suvažiavimas 
atsibuna ir ton, kur nori 
“V. Liet.”, “Lietuva” ir 
“Tėvynė”. Tik pasakome 
dar kartą, kad suvažiavimo 
vieta priklausys nuo visuo
menės noro. Gi musą pla
čioji visuomenė, kiek mums 
tenka išgirsti, pasirinkusi 
jau tam suvažiavimui Chi
cago. Šitai vietai ir seniau 
paskelbtam laikui pritaria ir

CITY OF L.UXEMBUR.Q

Luxemburg, kuri vokiečiai pradedant karą

u Ft

pirmiausia paėmė.

musą gerbiamoji inteligen
tija.

Tai kogi daugiau reikia? 
Tegu tau suvažiavimai! su
važiuoja visi lietuviai, viso
kią sriovią tėvinainiai. Visi 
bus patenkinti, nes jausis 
esanti bendram darbe.

Etikieta Anglijos 
Parlamente.

Visose civilizuotose vals
tybėse parlamento atstovai, 
kaipo tautos pasitikėjimo 
vyrai, turi speciales teises 
ir prerogativas, tečiau kiek
viename parlamentą gyvuo
ja taippat įpareigojamieji 
įsakymai, kurie aiškiai pa
brėžia, kas atstovams lei
džiama ir kas neleidžiama 
daryti. Anglijos parlamen
te toji etikieta, paremta pa
protiniais įstatymais, yra 
ypatingai aštri, gi tas paei
na iš to, kad, abclnai imant, 
Albiono sūnūs labai pamė
gę visokios rūšies ceremoni- 

| jas ir etikietas.
Priimtas yra Anglijoje iš

sireiškimas, kad parlamen
tas esąs tai kilčiausias kliu- 
bas valstybėje. Ir ištikro, 
nerastum pasaulyj kito to- 
;kio jam panašaus kliubo, 
kur’nariai taip įsakmiai ir 
lojaliai pildytą įpareiga- 
muojus papročius, kur gy
ventoją tokia aštri discipli
na, kurios pildymą prižiūri 
'kiekvienas atstovas. Kad 
patįs atstovai parlamentą 
laiko kokia tai kilta sven- 
tyne, tas paeina nuo parė
dymą apie atstovą užsilai
kymą parlamento buste. 

IParlamento buste nėra nei 
bilijardinią salią, nei kito
kią žaislą, atstovams nega
lima rūkyti visame parla
mento buste. Nei vienas at
stovą nedrįs atsisėsti kiton 
vieton, kai]) tik ten, kur yra 
padėtas biletas su jo pavar
de. Didžiausiu nemandagu
mu butą laikoma, jei kuris 
|atstovą kalbos metu norėtą 
I apleisti minus. Atsinešimas 
su savim kniugą ir laikraš
čiu ir ją skaitymas svarsty
mą metu, kai]) tai daroma 
kituose parlamentuose, ab
soliutiškai uždrausta. To
kio fakto Anglijos parla
mento disforija abclnai ne
pažymi.

Vieną sykį pasitaikė ne
girdėtas atsitikimas. Atsto
vas Seely, žinomas plačiai 
gentlemanas, pasikėlė nuo 
savo vietos' atstovo Foste- 
i'io kalbos metu, prisiartino 
prie kalbėtojo ir tarė jam 

ant ausies. Tas pagimdė ne
paprastą įspūdį; tuomi visi 
atstovai labai pasipiktino. 
Tečiau tuojaus paaiškėjo, 
kad p. Seely neperžengė eti- 
kietą; šitai šalia jo sėdįs at
stovas Bilson dėlei ilgos 
Fersterio kalbos apsilpo ir 
galo]) sunkiai apalpo. Ka
dangi Foster buvo gvdvto- 
jmni ir tai arčiausia nuo a- 
palpusiojo atsirandančiu, 
Seely kreipėsi i jį ateiti Bil- 
son’ui pagelbon. Taigi jo 
tasai pasielgimas, žinoma, 
liko pateisintas.

Atstovas, einąs į posė
džius, turįs papuošti galvą 
cilindru. Minkšta skrybėlė 
priešinasi etikietai. Tą tra
diciją savam laike norėjo 
peržengti socialistas atsto
vas Keir Hardie. Tečiau pa
matęs, kad jo paprastąja 
skrybėle visi piktinasi, pa
galiau ir jis įgijo cilindrą.

Prieš pradėsiant kiekvie
ną posėdį, parlamento pir
mininkas liepia nuo galeriją 
prašalinti visą publiką; pa
lieka vientik laikraštininkai 
ir tuo metu pirmininkas at
kalba 67 psahną. Tos cere
monijos metu visi atstovai 
atsistoja ir ramiai išklauso 
psalmės.

Parlamento bustas yra 
sudėtine dalimi karaliaus 
rūmą, tatai gyvuoja speci
aliai įsakymai, jei kartais 
kuris atstovas numiršta par
lamento buste. Toksai fak
tas jau atsitikęs. Kol miru
sio atstovo palaikai gali bū
ti išgabenti namo, pirmiau 
turi pribūti karaliaus rūmą 
maršalas su rūmą gydyto
jais ir kitais valdininkais; 
tie augštieji valdininkai su
stato tam tikrą protokolą ir 
tik tuomet leidžia palaikus 
išnešti per siauras, specia
liai tam tikslui pataisytas, 
dureles. Apie atstovo mirtį 
tuojaus pranešama pačiam 
karaliui.

Korespondencijos.
WILKES-BARRE, PA.
Baisus ciklonas. Rugpjū

čio 20 dieną šį miestą! ap
lankė baisus ciklonas ir pa
darė labai daug nuostoliu. 
6 asmenis užmušta, 7 sun
kiai sužeista, gi aplink 40 
lengvai sužeista. Ciklonas 
praūžė per Blackman Patch, 
per gatve Empire priemies- 
tyj Heights, padarydamas 
kelis šimtus tukstančią 
nuostoliu. Šilko dirbtuvė 
Laurel Mill, ties Empire g., 
smarkaus viesulo užgauta, 
sugriuvo ir griuvėsiai pri
slėgė 13 darbininkių, iš ku
rią tris liko užmuštos, gi ki
tos sužeistos ir paimtos į 
ligoninę.

• Viena maža mergaitė žu
vo ant namu prieangio. 
Griūdamas stogas ją ant 
vietos užmušė. Sunaikinti* 
namai prigulėjo išimtinai 
lenkaitis, slovakams ir lie
tuviams.
'Vėtros metu priemiestyj 

Heights liko su šaknimis iš
versti arba nulaužyti kuone 
visi medžiai, nuvartyti na
mu kaininai, nuplėšyti sto
gai, kiti namai visai sunai
kinti. Prieš vėją, neatsilaikė 
nei neprigulmiugą lenką 
maldnamis. Iš lietuviu nuo
stolius apturėjo: Antanas 
Palučonis, Jonas Vitkevi
čius, Antanas Balionis, Mi
kolas Kviatkauskas ir kiti.

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratą kandidatą į 

County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

je šeimynoje Poughkeepsie, N. Y. 40 
metu atgal. Greit po jo gimimui jo tė
vai persikėlė į Chicagą ir apsigyveno 
tarpe lenkų. Užbaigė teisių skyrius 
Lake Forest University ir Chicago 
College of Law ir likos priimtas į ad
vokatų skyrių 1895 m.

Nuo to laiko praktikavo teisias,Chi- 
cagoje. 1908 likosi išrinktas j Miesto 
Tarybą, kaipo representantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vėl buvo išrinktas bet 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “ electors ” balsuoti už 
prez. Wilsoną.

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros ku- ' 
dikių. šeimynos gyvenimas randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatūros 
ofisai 1912 City Hall Square Building.

Jei tu sutinki su mano nominuvi- 
mu, malonėk padėti X keturkampyje 
prieš mano vardą, kurs bus trečias o- 
fieijališkaine balote.

Balsuok už

JOHN LYNCH
Kandidatą Demokratiš
kos nominacijos i State 
Senator devinto Sena- 
toriško Distrikto.

John Lynch per pastaruosius 15 m. 
buvo miesto Inspektorius Illinois Tun
nel Co. Geras draugas lietuvių ir dar
bo žmonių, tikras demokratas.

Balsuokite už jį. '

Nekuriu neteko pastogės 
sugriuvus namams. J. A.

SHAMOKIN, PA.
Išgelbėtas. Po 36 išlaiko

mojo pagclbinio darbo pa
galiau prisiartinta prie už
daryto kasykloje angleka- 
.sio Leono Bulkauskio, tur
būt lenko, tai]) kad su juo 
galima buvo susikalbėti su 
pagelba stuksėjimo į sieną. 
Nekoksai Mart. Kanarskis, 
kuris su Bulkauskiu dirbo, 
laimingai iš ten pasprūdo, 
kol dar siena nebuvo visai 
užgriuvus. Taip Bulkauskis 
liko išgelbėtas.

A n glc kasyklose į >a i ia šą s 
atsitikimai nėra naujiena. 
Čia kasdien dar baisesni da
lykai galima sulaukti.

K. LT.

Užsisakykit Am. Liet 
Dienraštį 

“KATALIKĄ”.
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PIRMA TAUTOS 
SEIMO.

Gerbiamasis Kaplys, su
tikęs savo pažįstamą Pliur- 
pejoni, tarė: — Sveikas — 
gyvas, bičiuoįi! Tikiuosi 
Tamstą matyti musu II Po
li tikimame Seime rugsėjo 
22 d. Chicago  j e.

Pliurpejonis: — O ką aš 
iš to laimėsiu?.

Gerb. Kaplys: — Tamsta, 
podraug su visais šeiminin
kais, gali išlaimėti visai 
Lietuvai savivaldą.

Pliurpejonis: — Bet man, 
man, tasai seimas ką duos?

Gerb. Kaplys: — Visas 
pasaulis vadins mus žmonė
mis — nežeihesniais už ki
tų tautų žmones.

Pliurpejonis: — Už glau- 
dimąsi prie amerikoną, gar
bingoji amerikonų laikrašti
ja mane išaugština, o už pa
sidarbavimą amerikonizmo 
naudai — duoda dolerių...

Gerb. Kaplys: — Intari- 
mo ir paniekos metu Judas 
taip pasielgė su Jėzum, kaip 
Tamsta nori pasielgti su sa
vo gimtiniu kraštu — Lie
tuva.

Pliurpejonis: — Tamsta 
vienpusis, jei už tokią men
ką, kaip lietuvių tautelė, i- 
iniesi.

Gerb. Kaplys: — Kaip tai 
vienpusis? Ne aš vienas, bet 
visi save gerbiantieji lietu
viai darbuojasi už savąją ir 
savos tautos gyvybę.

Pliurpejonis: — Vienpu
siai, vienpusiai, visi lietu
viai vienpusiai! Nei neban
dyk manęs perginčyti.

Gerb. Kaplys: — Neban
dysiu, ne, bet ir nuo Tam
stos šio-to pasimokinsiu.

Pliurpejonis: — Taigi pra- 
sitrink akis ir suprask, kad 
lietuviai į rusus pavirtę tu
rėtų jau rusų parūpintą 

• kultūrą; didžiuma lietuvių 
moka rusiškai skaityti ir 
rašyti, o vis lyg neprotau
jantieji sutvėrimai tie mu
sų lietuviai, vis laikosi lie
tuviškumo ir su tokiuo var
gu tveria, auklėja savąją 
menkutę kultūrą.

Gerb. Kaplys: — Dabar 
man aišku, kaip musų išga
mos save išteisina.

Pliurpejonis: — Dar ne 
viskas. Na, ar neaišku, kad 
lietuviai čionai, Amerikoje, 
i amerikonus persikeitę, tu
rėtų jau labai aptobulintą 
kultuvą ir tarptautinę go
donę po Amerikos vėliava.

Gerb. Kaplys: — Iš Tam
stos žodžių gims tikruose 
Lietuvos vaikuose noras pa
tiems viską pasigaminti pa

gal lietuviškos sielos ilgėji
mus. Be ginčų seime prisi
eis priimti dr. J. Basanavi
čiaus aprašytąją ir histori- 
niais prirodymais patvirtin
tą raudoną su vytim vėlia
vą.
. Pliurpejonis: — Dar aš 
nepabaigiau, ką buvau pra
dėjęs Tamstai aiškinti.

Gerb. Kaplys: — Kantri 
lietuvio siela. Na, kalbėk, 
Tamsta, klausau.

Pliurpejonis: — Negana, 
kad amerikonai mums duo
da viską jau pagamintą, 
dargi už savo tautos, aš sa
kau, lietuvių tautos, paikšų 
Į amerikoninimo lizdus at
gabenimą suteikiama Įvai
riausiųjų malonių ir smagu
mų, kokių veltui lietuvių 
Seimuose ieškotum.

Gerb. Kaplys: — Tamstos 
argumentas panašus i vil
ko argumentą, patariant o- 
žiui užauginti ne ožio kaili, 
bet puikią vilko plauko 
brangią odą. Kad tokia per
maina pasaulin Įvyktų, vil
kas ožiui patarė duoties vil
kui ji papjauti — suėsti... 
ožių ir ožkų naikinimu vil
kų skaitlių padauginti. O- 
žys nutarė ginties ir tarė: 
Pirma tu mano ragais užsi- 
rysi! Taip gyvuliai save ir 
savo veislę gina nuo išnai
kinimo.

Tamstos dvasios stovis 
liudija, kokiuo netikusiu 
maistu ją penėjai! Tai aiš
kus prirodymas, kad 19-tojo 
šimtmečio kimo vergija per
ėjo į 20-tojo šimtmečio žmo
nių dvasios vergiją. Ačių 
Dievui nedideliame skait- 
liuje toji dvasios vergija 
musų tautoje apsireiškia. 
Laisvoje gamtoje tokio sa
vęs paniekinimo nesimato!

Pliurpejonis: — Nors 
Tamsta vadiniesi profeso
riumi, bet klysti. Aš irgi iš 
gamtos imsiu pavyzdžių: Aš 
taip darau, kaip juodvaba- 
lis daro: Juodvabalis gerbia 
tą mėšlo krūvą į kurią pir
mučiausiai pakliūva, čia jo
jo tėviškė ir idealai '/Arba, 
kitas pa vyželis: Šuo ten lo
ja, kur laka.

Gerb. Kaplys: — Bet, ger- 
biamasi Tamsta, aš Tamstą 
kviečiu į lietuvių-žmonių 
Seimą, ne Į gyvulių arba 
vabalų pasielgimą.

Pliurpejonis: — Gaila 
Tamstos mėginimo: manęs 
negalima pertikrinti.

Gerb. Kaplys: — Na, jau- 
•i Tamstai pritiktų anglį] 

priežodis: Išmintingasis
perkeičia savas nunomones, 
o papaikėlis niekad.

Pliurpejonis: — Aš prisi
laikau neatmainytino prin-

cipo, kad tokiam kaip “aš” 
reikia visur prieš viską prie- 
šinties, su nei jokiuo pasau
lyj protavimu nesutikti, jai
gu tąjį protavimą kitas, ne 
“aš”, svietan paleistų — 
visvien aš amžinai protes
tuosiu, protestuosiu ir pro
testuosiu!

Gerb. Kaplys: — Tai bent 
ateik Tamsta musų Seiman 
pasižmonėti.

Pliurpejonis: — nenoriu, 
nes ten nebus dolerių. Nei 
poezija, nei religija manęs 
neįveikia — niekas manęs 
negali užhypnotizuoti.

Gerb. Kaplys: — žinoma, 
Į Tamstą, visai nepritai
kant, pasakysiu, kad yra ži
nomas faktas, jogei nei jo- 
kis hypnotistas dar nėra be
protį užhypnotizavęs; tai e- 
są negalimas daiktas.

Pliurpejonis: — Aš tikiu 
į dolerio dvasią. Nelabasis 
čionai Tamstą atnešė.

Gerb. Kaplys: — Prisie
kiu Tamstai, kad Šventosios 
Lietuvos reikalai mane pa
šaukė i šitą visų Lietuvos 
vaikų talką, kurioje laiky
siu sau už garbę ir Tamstą 
matyti dirbant podraug su 
kitais Lietuvos vaikais — 
petys į petį ritant dabar 
Lietuvos politikos ratus — 
vėliaus mokslo ar dailės, o 
dar vėliaus — Lietuvos pi- 
nigyno klausimą.

Pliurpejonis: — Man nie
ko daugiau nekalbėk, tiktai 
apie pinigyną ir ar prie to
jo pinigyno jmane tautie
čiai prileistų. Bet tai tuščia 
svajonė!... Kad Tamstos 
nelabasis nebūtų šin Seiman 
atnešęs, tai aš jame bučiau 
Įsigavęs Į vadovus, ir be
matant iš to viso... butų 
buvę dolerių.

Greb. Kaplys: — Tokio 
vadovo ir reikia, bet, mel
džiamasis, kokiuo budu lie
tuvių Seimą (politikini Sei
mą) paversti į dolerius?

Pliurpejonis: — Kad aš 
lietuvių Seime vadovaučiau 
— Chicago j e, tai jį (Seimą) 
paversčiau į Chicagos, bet 
ne į Lietuvos politikos Sei
mą. Už Chicagos politikavi
mą kiekvienas žodis apmo
kamas. Aš ten... kur dole
riai ir nuo tos minties ma
nęs niekas neatpratįs.

Gerb. Kaplys: — Tai 
Tamsta tiki vientik i ėmi
mą, bet ne i davimą?

Pliurpejonis: — Taip.
Gerb. Kaplys: — Visgi a- 

teik Tamsta lietuvių Sei
man rugsėjo 22 d. 1914 m., 
Chicago j, švento Jurgio sve
tainėn.

Pliurpejonis: — Lietuviai 
man, taip kaip nelietuviai,

jaigu aš iš jų negaliu gauti 
dolerių.

Gerb. Kaplys: — Gausi 
Tamsta, gausi ir dolerių, 
tiktai pirma naudingai pa
dirbėk Lietuvos labui, o pas
kui reikalauk užmokesties.

Pliurpejonis: — Tiek ge
ro pridirbau ir tebedirbu... 
o aklieji nemato, lyg į sau
lę žiūrėdami apjanka... Ne 
jųjų mintimis numanyti 
mano darbų svarbą. Aš vie
nas tegaliu savus darbus 
priderančiai apvertinti ir 
kad butų pinigynas, pats 
pasiimčiau man tinkamą at
lyginimą. .. Dabargi tik nu- 
spjaut ant to viso tautiečių 
darbo — viskas visur da
roma iš pasišventimo!

Gerb. Kaplys: — Jaigu 
Tamsta leistum kitiems 
Tamstos nuopelnus apver
tinti, tai pasirodytų, kad 
Tamsta paimi pilną užmo
kestį.

Pliurpejonis: — Aš ge
riausiai žinau, ko aš vertas. 
Jus visi akli, negalite išlai
kyti mano geniališkumų. 
Tiktai busiančios kartos 
mane priderančiai apver- 
tins.

Gerb. Kaplys: — Mes 
Tamstą geidaus pažįstame 
už “busimąsias gentkartes.”

Pliurpejonis: - 
ką protestuoju.

Gerb. Kaplys:
Tamstai, lig pasimatymo 
Lietuvių Seime!

Pliurpejonis:
jus, tautiečiai, mane gerai 
pažįstate, o negerbiate, taip 
kaip aš pats numanau, 
ne privalote gerbti, tai 
ir Seiman ateisiu, bet 
mane minėsite... Dar 
maniau, kad tautiečiai 
Ii ir nemato, ko aš vertas... 
Dabargi šitas smailaliežiu- 
vis man atvirai pasakė, kad 
mane mato pilnoje šviesoje, 
o tyčia manęs negerbia. Vai, 
tai dabar jau ištikrųjų pro
testuosiu, Seime ar ne Sei
me — visur, kol gyvas pro
testuosiu ir protestuosiu!

Tuoin tarpu Gerb. Kap
lys jau buvo tramvajumi ke
lias varsnas nuvažiavęs. Li
kęs Pliurpejonis trepsėjo ir 
spjaudė — vis šaukė: Pro
testuoju, protestuoju!! !...

Gaila to nelaimingo Lie
tuvos sūnaus. Kas gali pa
gaminti jam antidotą prieš 
jo paties kasdien imamus 
dvasios nuodus. Kas gali jį 
išgelbėti nuo jo paties sau- 
valios? Visi pamatysime jį 
Seime.

Prieš vis

Sudiev’

Jaigu

ma- 
kad 
jus 
vis 
ak-

' Pikšt-Pokšt.

Ūkininkai ant Viršaus.

es-
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o
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Francijo kariuomenė iš Paryžiaus maršuoja karo laukan.

Privatiškais vagonais Ekskur
sija antradienyje, rugs. 15

Senose pasaulio šalyse žmonės, kurie valdo žemę, 
yra aristokratai. Dvidešimts metų atgal musų ūkinin
kai Amerikoje buvo pajuokiami, bet dabar jie yra pa- 
godojami ir kartais užvydi jiems kaimo ir miesto žmo
nės. Kiekvieną metą ūkininkai užima vis augštesnę vie
tą draugijoje.

Labinus moksliškas ūkininkavimas ir kilimas že
mės ir produktų vertės užtikrina praturtėjimą ūkinin
kams. Tas reiškia turtą. Turtas reiškia kultūrą. Gerbū
vis, turtas, kultūra ateina prie žemės valdovų.

Jei tu nori pakelti savo vaikus ateityje ir pagerinti 
stovį gyvenimo, tai tikriausias kelias yra įgyti geros 
žemės ūkę dabar. Neapgaudinėk savęs. Tu gali tikėties, 
kad žemės kaina vis eis augštyn ir tas, kuris lauks, pra
leis savo progą.

Zengk į tiesioginę pusę — pirmas žingsnis visą ke
lione lemia — tu gali imti šiandiena perkant dabarti
nėmis kainomis visais patvirtintais lengvais išmokėji
mais, jei neturi ganėtinai pinigų. Swigarto Pienas pa
gelbėti tau užsitikrinti, kad užmokės dauginusį už tą 
žeme ateityje, įmokant $100.00 už 40 akrų ir po tam po 
$10.00 f mėnesį arba metiniems išlygoms, jei kam patik
tų. Kada žemė, iš dalies, jau išmokėta tu esi užtikrin
tas priešais mirtį už neišmokėtą dalį. Kainos žemės 
ti nuo $10.00 iki $35.00 už akrą. Daug geros žemės 
$18.00 už akrą.

Javai Swigarto Plote yra pilnai aprašomi ant
puslapio kningelėje su 115 paveikslėlių žemės, lauko, 
Tarpe ežerių, upelių, viešų instaigų ir t. t.. Reikalauk 
šios kningelės ir Lietuviško cirkulioriaus ir dasižiuok 
apie ūkininkų pasekmę auginime dobilų, korini, avižų, 
rugių, vikių, kviečių, alfalfos, pupų, žirnių, bulvių ir vi
sų kitų daržovių. Mes darome aptvaras auginimui gy
vulių. Pienininkystė čia yra labai paranki ir auginimas 
kiaulių ir paukščių pasekmingai praktikuojamas. De
šimts akrų, iš 40 akrų žemės, išdirbus į vaisbiuį sodną 
obuolių, višnių, pyčių, gružių ar alyvų, jei gerai prižiūri
ma, duos šeimynai ganėtinas įeigas' ir pragyvenimą.

Pradėk tuojaus. Mes užlaikome regula risk u s ūkės 
žinovus, kurie reguleriškai atlanko kiekvieną ūkininką 
ir patarė apie sėjimą ir auginimą, geriausiai tinkančių 
tai žemei, javų. Šis patarnavimas yra dalis musų kolo
nizavimo pieno. Kolonizavimas yra permatinas apsigy
venusių. Mes įdedame didelį kapitalą išdirbime apieliu- 
kės geriausiomis ukėms ir sodnams. Mes pasodinome 
0000 obelių pareitą pavasarį ir vėl sodinsime 2000 se
kanti pavasarį ir kiekvieną metą dauginsime ir didin
sime musų sodnus. Apsigyvenusieji bus mokinami viso
kiu metodų, pagelbančiu auginti vaisius.

Dviejų specijališkų vagonų reikėjo vežti žemės ieš
kotojus musų pareitoje ekskursijoje ir ėmė 18 automo
bilių ir 4 vežimus aprodant jiems žemę. Musų sekanti 
privatiskais vagonais ekskursija bus antradienyje, rug
sėjo (SpėtJ 15 d. š. m. Gelžkeliu, apleidžiant musų ofi
sus aut 11:30 ryto. Į ten ir Sugrįžti kainuoja $8.30. Per-

___ &&

SKAUDĖJIMAI ŽĖGLIAI. . . . .
r • t r , •

nuo reumatizmo, neuralgijoj, strėnų diegimo 
ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S
GOTHARD OIL

, (Seyeros Gothardiškas Aliejus)
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degimą, prašalina tinimų., ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus jįr stingumų. .
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje- aptiekoje.

Puikiausis CpvPra\ MtdiffltaH Tąipgi BeraS 
maudymuisi ir uvVCid 0 ilvulUdlCU skutimuisi ir
toiletinis CLSm galvos
muilas yra plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

Cnunt-no Tah I av Cukrinis vidurių suliuosuotojas. VaikamsUuVCiUd I uU"LuA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jojtių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo •

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa. (

“Ant W 
baro ] 

geriausia!
Žmonės suprail? 3 
tanti vertę geros

Į ruginės degtinės
I orderiuoja SOLO
I Kliubuose, Hoteliuo-
I se ir Saliunuose. Yra 

tai geriausias gėrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. /

!j Nusipirk bonką savo šeimynai.
4 Reikalauk S-O-L-O

Teisingai padaryta degtine iš| 
nepaprastai puikaus mišinio, 

k Per daugeli metų sendinta į 
balto ąžuolo bačkose pirm j 

suteikimo publikai, i 
ŽK miniai švelnios | 

prieprovos daro 1 
W *\.SOLO degtinę! 

va^u| 
šeimynų]

STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago,_______ _____
216 W. Madison St A. Chaposke irlT. Podlaskis, lietuv. Agentai.

;'<■ Į . m S.. . ' ‘ ;

Musų Skaitytojų Domai
ant Town of Lake.

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

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

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th Street : : Chicago, Ill.

^.^.4.^.^.^.^.^.^.^.^.^..;..;.^.^.^.^. j.4.4.4.4.4.4.4.

4 Tel. Drover 7042

* Dr. G. Z. Vežei (Važelis)
* LIETUVIŠKAS DENTISTAS
? 4712 So. Ashland Avė. 

arti 47tos gatvės.

❖

*

♦
❖ 
*
*
❖

* ❖»

************************ 
Tel. Canal 211»

Dr. A. L JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-Os gtv.

****i****************************

5
*

kautiems sugrąžiname kelio lėšas. Sugrįžti į Chicago 
gali ketverge ar petnyčioje 7:20 ryto tą. pačią savaitę. 
Automobiliai ir vadai suteikiami dykai. Ofisai lieka at
viri subatoms po pietų ir panėdelio vakarais. Ir vsa die
ną Darbo Dieną (Labor Day). Imk elevatorį Monroe 
St. iueigoje.

' Čia yra didžiausia Lietuviška Kolionija ūkininkų 
Amerikoje. Eik kur tu gali gyventi tarpe savo šalies 
žmonių ir kalbėti sava kalba. Rašyk mums lietuviškai 
ir mes atsakysime lietuviškai.

Viskas apie Swigarto Plotą.

SWIGART LAND CO.
K1249 FIRST NATIONAL BANK BLDG., CHICAGO.

Malonėkite man prisiusi i .Jūsų didelę 72 puslapiu 
įgėlė ir žemlapį. Aš interesuojuosi Jūsą propozicija.
Išpildyk šį kuponą ir siusk jį šiandieną.

Mano vardas
Mano gatvė ir numeris .
Mano miestas...............
Mano Valstija (State)

3



4 KATALIKAS

EXTRA!
Vėliausios Žinios.

PARYŽIUS ,rugs. 5. — 
Skelbiama, kad aplinkui Pa
ryžių iš visų pusiu yra 1.000 
kanuoliu didelio kalibro. Vi
sos batarejos sujungtos 
siaurais geležinkeliais del 
gabenimo amunicijos.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Antwerpe labai ramu. Di
delė daugybė jin subėgo pa
bėgėlių. Gen. Defour liepė 
išvažiuoti iš miesto visiems, 
kurie pribuvo pirm rugs. 1 
dienos.

PARYŽIUS, rugs. 5. — 
Viename laiške, rašytame 
rugs. 30 d., popežius Bene
diktas XV pasakęs, kad ku
nigai nerodytų savo prie
lankumo nei vienai, nei an

TELEGRAMOS.
RUSIJOS ARMIJA JAU 

BELGIJOJ.
New York, rūgs. 5. — 

Dr. E. Elliot, atplaukęs gar
laiviu Cedric, pasakoja, kad 
matęs Rusijos kareivių, ga
benamų Anglijos geležinke
liais. Sako, kad matęs dau
giau, kaip 70.000 kareivių.

Pasažieriai, atplaukę gar
laiviu Mauretania iš Liver
pool, sako, kad matę gabe
nant rusų kareivių Belgi- 
jon.

Iš kitų šaltinių sužinota, 
kad Anglijos transportai 
pergabeno į Franciją 80.000 
rusų kazokų.

Garlaivio Cedric kapito
nas matęsis su Rusijos am
basadorium Rabinovu, kuris 
sakęs, kad Rusija žadėjus 
pasiųsti 500.000 kareivių 
Belgijon ii' kad 100.000 jau 
esą gabenama Anglijos gele
žinkeliais.

MIRĖ GARSUS PLĖ
ŠIKAS.

Londonas, rugs. 5. — Iš 
Moroko atėjo žinia, kad Rai- 
suli, didis banditas, pasimi
rė tarp Tetuan ir Tangier. 
Raisuli pridaręs begales vi
sokių bjaurybių Moroke. 
Jis norėjo pastoti Moroko 
valdovu.

VOKIEČIAI SUGRIOVĖ 
PUIKIĄ KATEDRĄ.

Londonas, rugs. 5. — Per 
dvi valandi trečiadienį vo
kiečiai smarkiai bombarda
vo Malines miestą ties An
twerp. Per tas dvi valandi 
arti 200 šūvių krito mies
to vidurin. Daug dailių vie
šų įstaigų, namų ir bažny
čių išgriauta. Kanuoliu šū
viai sugriovė ir didelio puoš
numo katedrą. Katedros 
bokštas buvo 318 pėdų augš- 
čio ir bokšte buvo garsiau
si ir puikiausi Belgijoj var
pai.

N£- •

PANKHURST YRjį 
PATRIOTĖ. W

...I!

Londonas, rugs. 5. — 
Pankhurst, kariaujanti An
glijos sufragietė, kuri per

trai kariaujančiųjų valsty
bių. Jis noris, kad kunigai 
tik melstus, idant Dievas 
teiktųsi kuogreičiau atito
linti karo rykštę.

LONDONAS, rugs. 5. — 
Patvirtinta žinia, kad rusai 
paėmė Halicz. Prie Halicz 
buvo 30 fortų ir visus rusų 
kanuolės sudaužė.

ST. PAUL, Minn., rugs. 
5. — 75 traukiniai perėjo 
per Winnipeg, Kanadoj, su 
kareiviais iš Indijos. Eina 
gandas, kad per Kanadą 
bus gabenama kareiviai iš 
Australijos, Naujosios Ze
landijos ir Rusijos kareiviai 
iš Siberijos.

ilgą laiką darė ’visokių ne
smagumų valdžiai, dabar ji 
veda patriotinę propagan
dą Anglijoj.

MASARYK NEBUS 
NUŽUDYTAS.

Washington, rugs. 5. — 
Amerikos valdžiai konsulis 
iš Pragos pranešė, kad pas
kala apie tai, buk prof. Ma
saryk esąs pasmerktas mi- 
riop, neteisinga.

IŠPLAUKIA LIGONIŲ 
PRIŽIŪRĖTOJOS.

New York, rugs. 5. — Iš 
New Yorko išplaukė 125 li
gonių prižiūrėtojos ir 30 
daktarų. Visi lygiai bus pa
dalinti tarp Anglijos, Fran- 
cijos, Rusijos, Vokietijos ir 
Austrijos. Specialė partija 
bus pasiųsta į Serbiją.

POPEŽIUS VAINIKUO
JAMA RYTOJ.

Roma, rugs. 5. — Pagal 
tradiciją popežius turi būti 
vainikuojamas tuomet, kuo
met visose valstybėse vieši 
ramybė. Bet dabar, kaip 
skelbiama, popežius busiąs 
vainikuojamas rytoj, nežiū
rint į europinį karą.

600 POLICIANTŲ NUGA
LABINTA MEKSIKO 

SOSTINĖJ.
Galveston, rugs. 5. — Wm. 

Aldridge, civilis inžinierius, 
sugrįžęs iš Meksiko, pasako
ja, kad, užėmus konstitucio- 
nalistams sostinę, ten pra
sidėjo tikra skerdynė.

Rugp. 27 d., kaip Aldrige 
sako, 600 ar 700 policiantų 
buvę nugalabinta. Visi fe- 
deraliai oficieriai, kurie tik 
pakliuvo į carranzistų ran
kas, buvo nugalabinti. Baž
nyčios ir privatiniai namai 
esą apiplėšiami. Šv. Brigi
tos bažnyčia paversta į tvar
tą; o ta bažnyčia buvo vie
na gražiausių sostinėj.

PAKELS MOKESČIUS.
Washington, rug& 5. — 

Ištikus europiniam karui, 
sumažėjo Amerikos pirkly-

Pranešimas.
Sekantį panedėli delei 

Darbininkų šventės (Labor 
Day) TANANEVICZ SA
VINGS BANK bus atida
rytas tik iki 1-mai valandai 
po pietų. Iki tam laikui tik 
bus atidarytas ir “Katali
ko” kningyno ofisas. Tą 
dieną taippat ir dienraštis 
“Katalikas” neišeis. Kas 
turi bent kokius reikalus 
Banke arba “Kataliko” o- 
fise, meldžiami visa tai at
likti anksčiau.

ba ir, žinpma, sumažėjo į- 
plaukos per muitinyčias. To
dėl Suv. Valstijų išdan ne
įplauks bent $100.000.000 
per metus.

Tad prezidentas, kad pa
pildyti išdą, įnešė kongre
sai! klausimą apie pakėlimą 
mokesčių.

Ketinama apkrauti mo
kesčiais kaikuriuos daly
kus. Ligšiol buvo minėta, 
kad reikia mokesčius padi
dinti ant vynų, alaus, pa
tentuotų vaistų, gazolino, 
fotografinių aparatų, tele
gramų ir dar kaikurių da
lykų.

Dar pienuojama apkrauti 
mokesčiais teatrus ir pasi
linksminimo vietas.

Reikalą mokesčius pakel
ti aiškino vakar kongresui 
pats prezidentas.

MILICIANTAI DARO 
TVARKĄ BUTTE.

BUTTE, Mont., rugs. 5. 
— Šitame mieste milician- 
tai daro tvarką. Iš Helena 
jiems dar atėjo pagelbon 50 
miliciantų su keturiais kul
kosvaidžiais.

Kol kas ramu mieste. Su
areštuota devyni asmenis. 
Saliunai uždaryta. Saliuni- 
ninkai nori, kad butų leista 
saliunai atidaryti, bet kal
nakasiai to nenori.

Socialistų savaitraštis iš
ėjo su penkiomis ir puse 
tuščiu špaltų.

Iš Chicago.
J. ŠV. ALOIZO DR-JA 
RENGIA VAKARĄ.

Jaunikaičių šv. Aloizo dr- 
ja rengia lošimą ir balių, 
kurs atsibus rytoj šv. Jur
gio salėj. Bus lošta veika
las “Netikėtai”. Po lošimo 
šokiai ir lekiojanti krasa.

Lošimas prasidės 7:30 v. 
vakare.

DIDIS CHICAGIEČIŲ 
IŠVAŽIAVIMAS.

Šį nedėldienį, rugp j. -6, 
žadama imti krutamieji pa
veikslai nuo išvažiavusiųjų, 
d., Willow Springs, Ilk, bus 
didis Chicagos lietuvių iš
važiavimas, kurį rengia an
trasai S. L. A. apskritys. 
Šisai išvažiavimas skirsis 
nuo visų kitų iki šiol buvu
sių išvažiavimų tuom, kad 
Tam tikslui lietuvis kine- 
matografistas, p. A. T. Ra
čiūnas, žada specialiai at
važiuoti Chicagon. Apart 
krutamųjų paveikslų ėmi
mo, išvažiavimas žada turė
ti platų programą. Pakvies
ta visa eilė geriausių Chica
gos lietuvių kalbėtojų. Žy
mesnės Chicagos lietuvių 
dr-jos taipgi žada imti da- 
lyvumą išvažiavimo pro- 
grarne. Antrasai apskritys 
nuo senai ruošiasi prie šio 
išvažiavimo, rūpestingai 

tvarko viską iki pačių smul
kmenų, ii‘ todėl galima ti
kėti, kad šisai išvažiavimas 
atsilankiusių žmonių skait- 
lingumu ir savo didumu bus 
atsitikimu, neturinčiu sau 
panašaus visoje Amerikos 
lietuvių historijoje.

Tame išvažiavime visi lie
tuviai turės progą pamaty
ti lietuvių vėliavą, padary
tą pagal d-ro J. Basanavi
čiaus nurodymus.

Tą vėliavą parūpino d-ras 
A. K. Rutkauskas iš S. L. 
A. centro valdybos.

ELIAS STATO KANDI
DATŪRĄ.

P-nas J. Elias (Alijošius) 
stato savo kandidatūrą į 
State Central Committee- 
man ant republikoninio ti- 
kieto. Už jį turi teisę bal
suoti ir moteris. Primary 
balsavimai atsibus rugs. 9 
dieną.

PADĖKONĖ.
Lietuvių R.-K. M. Sus

ino III-čioji ir V kuopos ta
ria nuoširdų ačiū visiems, 
kurie teikėsi dalyvauti jų 
surengtame programo rugp. 
30 d. šv. Jurgio salėj.

Su pagarba
Valdyba.

Naujųjų laikų prakeikimas.
Galima sakyti, kad užkie

tėjimas su jojo komplikaci
jomis yra naujų laikų pray 
keikimu visose svieto daly
se. Ypatingai miesto gyven
tojai, ačiū sėdėjimo įpro
čiams, kenčia nuo jo. Ištik
imųjų, vos kelios šeimynos su 
visais savo nariais yra iš
skyrimu. Vartojama palen
gvinimui įvairus vaistai, bet 
šie dažnai sudaro kenks
mingą įprotį. Mes pataria
me tokiems vartoti Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, kuris turi geras pa
sekmes ir kurio doza nerei
kalinga nuolat didinti. Jisai 
yra labai geras daugelyje 
skilvio, kepenų ir vidurių 
ligų. Vartokite jį užkietėji
me ir jojo pasekmėse, ner
vingume. Aptickose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333- 
39 So. Ashland avė., Chica
go, Ill. Skaudėjimai raume
nyse ir sąnariuose veikiai 
pasiduos Trinerio Linimen- 
tui. Kaina 50c., per pačtą 
60c.

(Advt.).

į Piliečius ir Pilie
tes 4tos Ward’os

Aš Frank Kosiek, krei
piuosi į piliečius ir pilietes 
4-jo wardo, kad rinkimų 
dienoje, rugsėjo 9 d., atėję 
ant balsavimų paduotumete 
už mane balsą į valdinin
kus 4-jo wardo komiteto. Aš 
esu lenku, ir savininku ne
judinamo turto ant Bridge
port©, persitikrinęs demo
kratas.

Taigi ant balsavimų turi 
mano vardas būti pirmuti
nių!.

Frank Kosiek.

Teatras ir Balius!
Parengtas

US' Dr-stės Jaunikaičių šv. Aloizo •$» 
Stato scenoje veikalų po vardu

“N e tikėt a i”
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.

DIDELIS LIETUVIŠKAS 
PIKNINKAS.

Parengtas rupesniu Lietuvių šv. Kry
žiaus Parapijos nuo Town of Lake 
Chicago, Ill. atsibus Panedelyje Dar
bininkų šventėj, “Labor Day” 7-ta 
d. Rugsėjo (Sept.), 1914 m. Justice 
Park Darže. Willow Spring, Ill. Pra
sidės 9-tą vai. iš ryto. Įžanga i dar
žą 25c PORAI. Taipgi bus išlaimėji- 
mas 2-jų lotų, kurie turite tikietus 
ant išlaimėjimo, tiems Įžanga, veltui.

Kviečiame visus kaip, jaunus taip ir 
senus, praleisti Darbininkų šventę 
tyrame ore. ant žolynų po lapuotais 
medžiais, pasišokti galėsime kuono- 
puikiausiai, nes muzika bus iš geriausių 
Lietuvių muzikantų po Vadovyste p. 
J. Kazlausko. Prie to dar bus vi o- 
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. Davažiavę iki vietos žiūrėki
te, kur yra parašas prie daržo vartų, 
didelėmis raidėmis, “Didelis Lietuviš
kas I’ikninkas“ šv. Kryžiaus parapijos 
ir t. t. nes tą dieną, ten pnt netoli, 
gali būti ir daugiau pikninkų, taip
gi meldžiame neapsirikti ir atsilanky
ti i pageidaujamą vietą.

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

Su pagarba,
Vardan Liet. šv. Kryžiaus Parap.

Rengimo KOMITETAS.

Albert A. Burger
Demokratiškas kandidatas 
į County Comisijonierius.

Albert A. Burger, Demo
kratiškas Kandidatas į 
County Komisijonierius, y- 
ra aptiekorius ir gyvena 
prie 5100 So. Ashland Avė. 
Jis užbaigė St. Joseph’s 
College ir School of Phar
macy Northwestern Univer- 
sitate.

Jo nominacija Primaries! 
ir išrinkimas į Valdybą už
tikrintų gerą gabų žmogų 
veikti pavieto reikaluose. 
Jo patyrimas kaipo Inspec
tor House of Correction per 
keturius metus padarė tin
kančiu į Board of County 
Commissioners ir kiekvie
nas Demokratas nigs. 9 
privalo padėti križiuką 
prieš Burgerio vardą su- 
stipirnant ir užtikrinant 
partijos pasekmes Rinkimo 
Dienoje.

Jo vardas bus ketvirtas 
iš eilės nuo viršaus baįlo
tos po užvardžiu “County 
Commissioners”.

Nepaprastas Didelis 
Išvažiavimas.

Kurį rengia Antrasai Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje Kuopų Apskritis.

Prie kurio priklauso lietuviai iš Illi- 
nojaus, Wisconsin, Indiana, Michigan 
ir Iowa valstijų, ir išvažiavime daly
vaus 25,000 lietuvių.

šitas išvažiavimas įvyks Rugsėjo 
(Sept.) 6 dieną 1914 m. ir atsibus 
LEAFY GROVE (Willow Spring, Ill.), 
tuo tikslu, kad nuimti Illinojaus ir 
aplinkinių valstijų lietuvius ant kru
tamu paveikslų. Tą darbą atliks ži
nomas išdirbėjas p. A. T. Račiūnas iš 
New Yorko. Vėliaus tie paveikslai 
bus rodomi po visą Ameriką ir Lietu
voj. Kas tą dieną dalyvaus, bus nu
imtas ant filmų ir pasiliks amžinu 
gyvu atminimu, kad ir po šimto metų 
mus ainiai galės matyti kaip męs iš- 
rodėm Rugssėjo 6 d. 1914 m., kaip jau 
daugeliui teko matyti paveikslus iš 
Lietuvos.

Programo dalis:
I. Išryto 11-tą valandą bus imti pa

veikslai ant Chieagos rubežiaus (City 
Limit), kada susirinks didelis būrys, 
lipant į Joliet karus.

II. Bus imti ant Kean Avė., lipant 
iš karų prie Leafy daržo. III. Bus im
ti automobiliai, kurie bus pasipuošė 
su lietuvių ir Amerikos vėliavomis ir 
kiti tinkami dalykai ant vieškelio va
žiuojant į kapines, IV. Bus imtos drau
gijos su vėliavomis. V. Birutes Drau
gija žais visokius žaislus, ir podraug 
dalyvaus daugelis Chicagos chorų, 
grais didžiausias Benas, kalbės žy
miausi kalbėtojai, daržas bus papuoš
tas. Tai bus pirmas šių valstijų lie
tuvių tokios rųšies išvažiavimas.

P. S. Iš visų Chicagos dalių važiuo
kit Archer Ave. (City Limit) ant Jo
liet linijų, bus gauta extra karų.

Įėjimas į daržą 25c. vyrui su moto
re ir gaus kningą kurioj tilps kita 
programo dalis.

PASARGA. Jeigu ištisą dieną lytų, 
o ant rytojaus butų gražu, tad tas 
darbas butų atliktas 7,_d. (Labor 
Day).

..Rengimo, KOMITETAS.

-u i . i?. ■

Tananevicz Savings

BANK 
i.

" 'į JQNA8 M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S Morgan Street, Chicago, Ill.
--------------------- :■ ■ ■■.................. .

PRIIMA pinigas taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir mok* už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, palikins 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikonišku* ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestįs. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokia biznierius be bankos čekią 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 į šią Banką.

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

Labai Pigiai!
PARSIDUODA namai i? lotai 

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

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

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

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

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)

ANT PARDAVIMO

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO ŪZ- 
SIDCTI KARČEMĄ IB RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

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

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Gydytojas ir Chirurgas

3337 S. Morgan St Chicago, 11.

RALIUS 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 Cicercį taip ir iš Chica
gos ir apielinkių atsilankyti i tą mu
sų pirmą balių, kur gačlsite daug su 
mumis pasilinksminti.

Nuoširdžiai visus kviečia, 
_______________ KOMITETAS.

PAIEŠKAU sa'Xi dviejų-draugų*: 
Liudviko Krakocko ir Jono Kraukču- 
no, abu paeina iš Šunskų parap.. Su
valkų redybos. Apie’ 8 metus atgal" 
gyveno Škotijoj. iDabar nežinau tear 
jie yra. Jie patįs arba kas kitas ma
lonėkite atsišaukti adresu:

Jonas Kaminskas.
1710 N. Winchester Av., Chicago, Ill.

Ser. rugs. 9 balsuokit už

HENRYNOWAK
kandidatą Demokratų nomi

nacijos už
SANITARY TRUSTEE

Balsuokite už

Jos. Mendriski
Del nominacijos į kongresą 

už
Representative nuo 4-to 

kongresinio distriko
Primaries Sept. 9., 1914.

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