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Mušis Afrikoj. Anglija prarado 18.729 kareivius. Barcelonoj bombos plaišinamos.
PETROGRADAS, rugs.

11. — Rusija, Anglija ir
Franci j a yra sutarusios ne- 
sitaikinti su Vokietija sky
rium be visų sutikimo. Da
bar prie sutarties prisidėjo 
ir Japonija, pasižadėdama 
nesitaikinti be sutikimo tal
kininkų.

PEKINAS, rugs. 11. — 
Potviniai sulaikė japonus 
nuo apgulimo Tsing-Tao. 
Vanduo neslūgsta, o kila ir 
gal keliatas mėnesių praeis, 
kol japonai galės prisiartin
ti prie tvirtovės.

Potvinis nuskandino daug 
žmonių ir pridarė daug nuo
stolių.

LONDONAS, rugs. 11. — 
Iš Konstantinopolio prane
šama, kad Turkijos armijoj 
apsireiškė buboninė plėga ir 
daug nuo to miršta kareivių.

LONDONAS, rugs. 11. — 
Po trumpų debatų parla
mentas priėmė premiero As- 
quito įnešimą padidinti ar
mija 500.000 kareivių.

Austrai teisina 
savo strate

gic
Amsterdam, rugs. 11. — 

Žinios iš Vienuos tvirtina, 
kad Austrijos sostinėj ypa
tingu budu aiškinama jos 
nepasisekimai kare. (Sako, 
kad Austrijos armijos tiks
lų buvo įvilioti Rusijos ar
miją I Galiciją, nes jei aus
trai būtoj užpuolę Rusiją,

il--
3.500 tonų, jautienos krau
nama i garlaivius ir bus ga
benama del Anglijos armi
jos Europon. Jautiena yra 
iš Chicagos skerdyklų.

EL PASO, Tex., rugs. 11. 
— Antonio Rabago,.federa- 

lis generolas, pasodintas 
Chihuahua mieste kalėji- 
man. Jis intariamas nužudy
me Abraomo Gonzalezo, 
Chihuahua gubernatoriaus 
laike Madero prezidentys
tės.

WASHINGTON, rugs. 11. 
— Amerikos ambasadorius 
Page Londone pranešė pre
zidentui Wilsonui, kad An
glija pasiryžus nesitaikinti 
su Vokietija, kol vokiečių 
armijai nebus užduotas ga
lutinas smūgis.

LONDONAS, rugs. 11. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
kad austrai kraustosi iš 
Krakovo. Austro-vokiškos 
armijos vadovai nusprendę 
nestoti mušin Krakovo apie- 
linkėse.

tai su jų armija taip butų 
buvę, kaip su Napoleono ar
mija.

Bet Įleidę jos negali iš
krapštyti. ' i■■ ■>—— —- ———; i i hum————

Kaizerio sūnūs 
sužeistas.

Londonas, nigs. IĮ — Įš 
Amsterdamo pranešama, 
kad atėjusi žinia iš Berlyno 
apie sužeidimą kaizerio Jau
niausio sunaus Joakimo.

Karaliaučius Vokiečių- iaivy- 
dega.

Londonas, rugs. 11. — 
Iš Copenhagen© pranešama, 
kad danų garlaivio pasažie- 
riai, atplaukusieji iš Stoti
no, sako, jog rusai bombar
duoją Karaliaučių ir mies
te namai degą.

Baltikes pakraščiais nuo 
Karaliaučiaus linkui Danci
go einą smarkus susirėmi
mai.

Iš p.-rytų kazokai nešinu
si tiesiog Berlynan.

nas ima veikti.
Londonas, nigs. 11. — Vo

kiečių Baltikes laivynas i- 
ma veikti. 29 karo laivai 
buvo patėmyti tarp Sando- 
en ir Kopparstenarna. Sep
tyni laivai nuo Stockholm© 
pasileido link šiaurės rytų. 
Dar patėmyta devyni lai
vai plaukiant Finlandijos 
link.

Gal mano atakuoti Rusi
jos pajūrines tvirtoves.

ANGLŲ ŽUVO 18.729.
Londonas, rugs. 11. —-■ 

Ligšiol europiniame kare 

anglų -žuvo 589 ofieieriai i p 
18.140 kareiviai. Išviso 18.- 
729 asmenįs.

POPEŽIUS IŠLEIDO AT
SIŠAUKIMĄ.

Roma, rugs. 11. — Pope- 
žius Benediktas XV išleido 
atsišaukimą i kariaujančias 
valstybes, kad darytų pas
tangas pabaigti skerdynes 
ir Įvykinti taiką.

Atsišaukime sakoma:
“Pasiskubinkite, todėl, 

sueiti taikos konferencijom 
Pasiduokite vieni antriems 
tiesiąją ranką draugiškumo 
ir Įgaukite ypatingą įnylistą 
nuo Dievo del tautų ir Įgau
kite didžiausią pagyrimą 
nuo žmonijos.”

Vokiečiai trau
kiasi atgal.

PARYŽIUS, rugs. 11. — 
žinios iš karo lauko nurodo 
tolimesnius vokiečių nepasi
sekimus Franci jo j. Smar
kus eina susirėmimai ir vo
kiečiai neišlaiko ir traukia
si atgal. Ir Berlyne skelbia
ma apie vokiečių traukimą
si atgal. Vokiečiai sako, kad 
taip turi daryti, nes dabar 
talkininkų armija esanti di
desnė už vokiečių.

Per pastarąsias keturias 
dienas po smarkhi mušiu 
vokiečiai nustumta atgal 37 
mylias.
.. Tarp Thierry ir Vitry An
glijos armija grūmėsi su vo
kiečių gvardija. Gvardija 
turėjo pasitraukti iš savo 
pozicijų.

Tarp Montmirail ir Vitry 
yra stiprios vokiečių spėkos 
ir iš visų pusių traukia ton 
vieton pulkus. Atšaukė savo 
pulkus iš užimto miesto Lu- 
neville ir kitų miestų, čia 
gal ir bus sprendžiamasis 
mušis.
Maubeuge paėmimas Fran

ci joj nepatvirtinta.

Austrai aplei
džia Krakova.
LONDONAS, rugs. 11. — 

Rusijos armija Austrijoj ei
na nuo pergalės prie perga
lės. Kiekvienas mušis yra 
Austrijos nepasisekimas.

Austrai nusprendė be mū
šio užleisti Krakovą Rusi

jos armijai.
Rusijos armija įsibriovus 

jau i Sileziją ir traukianti 
Breslavo link. Telegrama iš 
Viennos skelbia, kad Rusi
jos armijos avangardas ei
na Berlyno link.

Iš Petrogrado telegrama 
skelbia, buk Vokietijos sos
to Įpėdinis esąs paskirtas 
vadovauti armijai, kariau
jančiai prieš Rusiją.

Pulkas Rusijos kazokų 
ties Trampol paėmė nelais
vėn 17 austrų oficienų 
445 kareivių ir daug amuni
cijos, arklių, galvijų ir skry
nią, kurioj rasta 148.000 
kronų.

Ties Samost paimta 700 
austrų.

Mūšiai Afrikoj.
Londonas, rugs. 11. — Te

legrama gauta nuo Mayas- 
sos gubernatoriaus skelbia, 
kad ištikę mūšiai tarp vo
kiečių ir anglų rytinėj Afri
koj. Vokiečiai atakavo Car- 
rongą ir po trijų dienų mū
šio buvo atmušti ir pasi
traukė. linkui Sangue. Bet 
mušis tebesitęsia.

Bombos sprog
sta Barcelonoj.

Madridas, rugs. 11. — Va
kar sprogo Barcelonos gat
vėse dvi bombos. Finansinis 
Hispanijos stovis yra blo
gas. Madrido majoras sako, 
kad geležinkelis, jungiantis 
Franci ją ir Hispaniją, gali 
Bubankrutyti. Liberališkoji 
spauda yra prielanki Frak
cijai.
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Kardinolas Carrata,- naujo 
popeziaus valstybinis sekre

toriuj

VISUOTINAS SUVAŽIA
VIMAS SNAI-DOSI.

Visiems žinoma, kad Chi- 
cagos lietuvių inteligentija

Musu pastabos.
VOKIEČIAI ĮSIĖDĘ ANT 
SAVO PRIEŠININKŲ.
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Juk dar nelabai seni lai
kai, kuomet Vokietijos kai
zeris su Rusijos caru tan
kiai susieidavo ir būriuoda
vosi ir kalbėdavosi kaipo du 
geriausiu kaimynu ir bičiuo- 
liu. Tuomet nei vokiečių 
laikraščiams apie carą, nei 
rusų laikraščiams apie kai
zerį nebuvo galima perdaug 
viešai atsiliepti ir jųdviejų 
kilimą ir pasilaikymą peik
ti ir žeminti. Kilus karui, 
virto kitokie laikai. Neten
ka mums matyti rusų laik
raščių, todėl nežinom, kas 
juose lasoma apie Vokieti
ją, gi ypatingai apie kaize
rį. Bet tenka mums sužino
ti, ką dabar vokiečiai rašo 
apie caro gimines ir jį pa
tį ir apie visą Rusiją. Gi tie 
raštai visiems labai indo- 
mųs. Paklausykime:

“Rusija buvo iš senų lai
kų žemė, kur carai viešpa
tavo tai]), kaip jiems norė
josi. Todėl paliko ji tokia 
žemė, kokia dabar yra,- ne
turinti jokios kultūros.

“Caras Povilas savam lai
ke įsakė iš Petrogrado pra
šalinti visus vežėjus, nes pas 
kaikuriuos anų buvo suras
ta durklai ir pištalietai.

“Jo sumins suims, kuris 
vienvaldystę (autokratiją) 
ant augščiausio laipsnio iškė
lė, parėdė, kad iš visų val
diškų raštų luitų išbrauktas 
žodis “progresas”. Jam įsa
kius, žemesnėse mokyklose 
mokiniai geometrijos buvo 
mokinami be jokių išrodinė- 
jinių. Geometrijos plačiai 
buvo mokoma tik augštes- 
nėse mokyklose, kurias lan
kė bajorų Vaikai. Jis nega
lėjo iš Rusijos 
linti, bet visur 
žodį ištarti.

“Jis buvo ano 
dįdkun. Konstantino, kurio 
didžiausias pasilinksmini
mas būdavo — į kanuolių 
vamzdžius privaryti gyvų 
žiurkių ir tada šaudyti.

“Caras Povilas visą rai
telių reginicntą nuo mauks- 
tiniiupsi pleciaus pasiuntė 
tiesiog Siberijoji. Jis tai pa
darė todėl, nes buvo pa

kvaišęs. Bet generolas Ti- 
mofiejev degredavo vieną 
ofįcierą aut gatvės ii pa
siuntė jį Siberijon, kadangi 
oficieras eidamas nebūvą 
užsisegęs apykaklės. Bet ši
sai generolas nebuvo pa
kvaišėlis.

“Žinomo kun. Kropotki- 
no tėvas iš valdžios apturė
jo pagyrimo medalių, ka
dangi jo baudžiauninkas iš
gelbėjo vieną vaiką iš de
gančiu namu.

“Sauvalybė ir šiandien 
ten valdo. Ne be priežasties 
berlyniškiai paprastą lazdą 
vadina “rusų valdymo žen
klu”. Dar ir šiandie tenai 
bizūnas užima svarbią vie
tą ir dar šiandie šaukia bu
delis prie kiekvieno kirčio: 
“Tėmyk!”

“Kaip Rusijoj su kali
niais apsieinama jau ne kar
tą buvo rašoma. Petro ir Po
vilo tvirtumoj Petrograde 
kaliniai tegauna plunksną 
šį-tą parašyti tik carui spe
cialiai leidžiant. Kadangi 
tar]) kalinių yra daug moky
tų vyrų, gi jiems neleidžia
ma savo mintis išlieti ant 
poperos, jie turi išeiti iš 
proto.

“Senas paprotys reikalau
ja, kad caras rankas nusi
mazgotų, kuomet svetimi 
pasiuntiniai jam anas pabu
čiuoja. Todėl ir nestebėtina, 
kad Rusijos carai vis labiau 
pasipūtę ir vis daugiau rei
kalauja pas kitus didesnio 
nusižeminimo. Carai nori, 
kad jie dievaičiais butų lai
komi. Caro paveikslą reika
laujama pašvęsti ir drau
džiama carą teatre perstaty
ti.

“Dabartinis caras Nika- 
lojus savam laike pasakė, 
kad jis japonų* karą prieš 
Rusiją laikąs už blusos į- 
kandimą.

“Caro dvare puikybė — 
neapsakomai didelė. Caras 
su saviškiais auksą žarsto, 
gi jo pavaldiniai badą ken
čia.

“Maskva yra miestas, ku
riame džiova nuolatos vieši, 
gi Petrograde randasi Im
tas, per kurį kasdien 10.000 
vai katu persi verčia.

“Stačiatikių bažnyčia pri
slegia visus kuosunkiausiai. 
Visi į ją turi priklausyti, 
atstoti aštriai uždrausta.

“Stačiatikių šventikas ne
gali pašalinio žmogaus na
muose gyventi. Nors žmo
nės bučiuoja jam ranką, bet 
su juo apsieinama kaip su 
šunim.

“Labiausia ten persekio
jami žydai. Jie už žvakes, 
deginamas savo sinagogose, 
priversti speciales mokesnis 
mokėti.”

Tokiais ir tam panašiais 
ruožais apibrėžiama carų 
Romanovų praeitis ir dabar
tinis Rusijos padėjimas.

Be abejonės, ir rusų laik
raštija tuo pačiu kaizeriui 
ir jo dinastijai atsimoka, li
tas gerai. Tegu liaudis aiš
kiau pamato, kokie sutvėri
mai ir kokie niekšai ją val
do. Gal ji veikiau įgaus su
pratimą ir nusikratys nuo 
savo sprando tuos nenaudė
lius carus, kaizerius, impe
ratorius ir visokios rųšies 
princus.

Vardan Tėvynės Lietuvos 
į visus lietuvius 

atsišaukimas.
Musu Tėvynė stovi šian- 

dien neišpasakytai didelia
me pavojuje, kokio ji per 
daugelį šimtu metų neturė
jo. Baisi europinė karė su
traukė ant musų žemės du 
dideliu priešu, tai yra Ru
siją ir Vokietiją, kurios mi- 
lionus savo kareivių ant 
Lietuvos rubežių suvarė ir 
su ugnia bei kardu 
kitus žudo.

vieni

Parodoma, kaip francuzai su anglais išilgai visos linijos stumia vokiečius atgal 
nuo Paryžiaus.

visų čikagiečių vardu tomis 
dienomis atlaikė kelis susi
rinkimus ir nusprendė bū
tinai visuotinąjį lietuvių su
važiavimą parengti pirm 
Federacijos kongreso Chica- 
goj, rugsėjo 21—22 dienom. 
Tam tikslui jau pagaminta 
į musų organizacijas ir dr- 
jas atsiliepimai-pakvietimai 
suvhžiaviman ir taisoma su
važiavimo programa.

Bet štai šiame numeryj 
spauzdiname brooklyniečių 
atsiliepimą. Pasirašę po juo 
devyni asmenis kviečia 
Brooklvno, New Yorko ir 
apylinkių visus veikėjus ir 
draugijų delegatus susirink
ti generalėn konferencijon, 
kuri atsibusianti rugsėjo 21 
d., vadinasi, tą pačią dieną, 
kurioj čikagiečiai sušaukia 
visuotinąjį suvažiavimą!

Todėl visuotinas suvažia
vimas, kaip matom, skaido
si. Lietuviai pasidalys į par
tijas ir kiekviena partija 
skyriumi atlaikys savo “po- 
litikinius ’ ’ suvažiavimus. 
Bet tokie suvažiavimai jau 
nebus visuotini ir politiki- 
niai, bet tiesiog — partiji- 
niai.

Tuo tarpu, kiek tenka su
žinoti ir nuspėti, Chicagoj 
savo suvažiavimą atlaikus 
katalikai, New Yorko — 
tautininkai. Kur savo suva
žiavimą laikys socialistai, 
nežinia. O, rasi, jie pagaliau 
susitaikys su tautininkais, 
bi tik ne išvien darbuotis su 
katalikais. Taip bent 
matoma. Na, tegu jie 
buojasi ir tegu dirba 
jiems išpuola, bi tik
darbavimasis išeitų tautos 
naudom

Iš pat pradžių to svar
baus suvažiavimo sumany
mo buvo pramatoina, kad 
socialistai su katalikais ne- 
kuomet nesutiks kumpo vie
na pastoge bendrai darbuo- 
ties. Bet nekuomet niekam 
į galvą negalėjo ateiti toji 
mintis, kad tautininkai at
simos nuo katalikų. Šven
tai buvo tikima, kad tauti
ninkai eis išvien su katali
kais ir rems p. Gabrio su
manymą, kad suvažiavimas 
turėtų atsibūti kuogreičiaus 
ir tai Chicagoj. Tcčiau jų 
pasielgiama priešingai.

Tarp lietuvių tik vieni 
nesusipratimai ir nesutiki
mai. Aiškus musų nesubren
dimas tautos reikaluose. 
Mums taip pasielgiant, į 
mus, kaipo į tautą, neat
kreips domos nei taikos ve
dėjai pasibaigus karui. Kuo
met kitos tautos to europi
nio karo pasekmėmis pilnai 
naudosis, mes galėsime tik 
už durių pastovėti ir ap
mąstyti savo apverktiną pa
dėjimą.

I1

Man labai keistai atsi- 
vaizdina žiūrint į savo bro
lius tautiečius, ypač dabar
tiniam laike, iškilus karui. 
Kuomet pasirodė laikraš
čiuose atsiliepimas apie vi
suotinąjį lietuvių suvažiavi
mą, visi, be pakraipų skin 
tumo, suvažiavimui pritarė 
ir anam simpatizuoja. Tok
sai bepartijiuis suvažiavi
mas buvo pirmiausia su
manytas, jei neapsiriksiu, 
Paryžiuje, bet paskui, ka
rui prasidėjus, Chicago j 
arba New Yorke. Dar kiek 
palaukus gal tą suvažiavi
mą norėsime turėti kur San 
Fyancisco, ar pietinėj Ame
rikoj. Vienas klausimas 
svambiausias — ar gali į- 
vykti visuotinas sųvažiavį- 
ųms tail) svyruojant, kitų 
kitieųis užmetinėjant. Butų 
laimi didis progrese žings
nis, jei nors sykį Amerikos 
lietuviai galėtų tarties a- 
pie savo reikalus kur po vie
na pa stoge. Bet ką čia žmo
gus padarysi, kad nėra vie
nodos visų miufįs. Kiekvie
nas musų veikėjas, arba ka
tras kiek geriau plunksną 
valdo, nori būti kitų vado
vas ir dauginus už kitus 
žinąs, nors apie tariamus 
dalykus neturėtų jokio su
pratimo. Norima tik pasta
tyti ant savo ir pabaigtas 
kriukis! Tokie žiųonės la
biausia priešinasi, kad ren
kamos aukos plunktu per 
dvasiškių rankas, nors la
bai gerai žino, kad tų aukų

nei vienas centas 
prapulti, negali but 
tas be visuomenės 
be žinios tų, kurie
sumeta. Todėl tie priešinin
kai pirmiausia per laikraš
čius ir sušunka “neduoki
te auku”, nors tos aukos ir 
labai turėtų būti reikalin
gos nukentėjusiems musų 
broliams Lietuvoje. Mat, ne 
jų pakraipos žmonės tas 
aukas valdo.

Labai sumaningai ir vi
siems parankiai šaukiama 
visuotinas suvažiavimas į 
Chicago Federacijos ko n 
greso metu. Argi mums nė
ra žinoma, kad Federaci
jos kongreso metu Chica 
gon suvažiuos daug svečių 
iš visos Amerikos. Ir drįs
tu paklausti visų tų, katrie 
priešingi suvažiavimui drau
ge su Federacija, kodėl 
tam priešinasi? Kas per 
tikslas to priešinimosi? Juk 
ir patsai Federacijos kon
gresas pasiremia ant tau
tos naudos, renka aukas ne 
kokiam kitam tikslui, bet 
vieutik lietuvių apšvieti
mui. Gal uekurie rustinasi, 
kad tų aukų kokia maža 
dalelė tenka katalikiškoms 
įstaigoms D. Lietuvoje? Ir 
už tai nereikia daug ko ru- 
stinties, nes Lietuvoje kata
likiškos lietuvių įstaigos ti
krai lietuvius šviečia,
leidžia jaunajai kartai pri
sigerti svetimo raugai©. Tai 
kodelgi taip daug reik bi- 
joties Federacijos? Reikia

suotinas lietuvių suvažiavi
mas Chicagoj nebus laiko
mas drauge su Federacijos 
kongresu, tik kongreso 
skaitlingam atstovų buliui 
suteiks progą imti daįyvu- 
iną suvažiavime. Taippat 
lietuvių visuotiname suva
žiavime nebus apkalba 
ten kokie partijiuiai arba 
religijiniai dalykai, bet tik
tai tėvynės Lietuvos ir 
beini tanios reikalai.

Tatai tą pradėtą dąrbą 
stumkim pirmyn be atsižiū
rėjimo, reiigkime suvažiavi
mą Chicagoj 
kongreso metu, 
žinos daugiau 
bus didesnė iš 
Bet jaigu su tuo nesutiks 
musų, taip vadinamieji, lai
svamaniai ar 
tegu jie rengia 
viižiaviiųą. Bet 
savo pasielgimu 
klausymu parodys savo di
delį uepri brendimą.

Stasys Klimaitis.
TOKYOTrugs.Tl. — Ofi 

cialiai Japonija paskelbė, 
kad ji savo armijos nėšių- 
sianti Europon kariauti 
prieš vokiečius.

Kaip tas atsilieps ant 
musų Tėvynės? Ogi tūks
tančiai musų brolių žus ant 
karės lauko. Žus duonos 
davėjai tūkstančių našlių' 
ir šimtų tūkstančių našlai
čių, — kūdikių, tėvų, sene
lių ir kitų negalinčių sau 
užsidirbti duoną. Pusė Lie
tuvos žmonių bus į elgetas 
paversti.

Didelis pavojus gresia ta
me, kad Lietuvos nusėtus 
laukus armijos nutryps, 
Lietuvos maistą kareiviai 
išplėš tiesiog iš musų bro
lių burnos, lietuvių name
liai ir čieli kaimai bei mie
stai bus kanuolių išdeginti 
ir paversti į griuvėsius bei 
pelenus.

Visa ta baisi karė pagim
dys visose šalyse podraug 
ir Lietuvoje badą, ligas ir 
marą. Kitos tautos jau į- 
rengė fondus savo nupusty
tas šalis gelbėti. Reikia ir 
mums tokį Lietuvos Gelbė
jimo Fondą sutverti.

Yra ir kitas mums 
svarbesnis klausimas, 
męs iš šito visosvietinio
rėš momento. Mes dabar 
turime reikalauti mums po
litiško atlyginimo už musų 
visas skriaudas, seniau ir 
dabar pakeltas. Turime 
triustis, kad musų šalis ko- 
kiu-nors badu ingy tų sau 
liuosybę, ar tai pavidale re
spublikos ar tik autonomiš
kos valstijos-Lietuvos.

Del šito yra rengiamas 
Amerikos Lietuvių Visuoti
nas Politiškas Seimas. Ši
tai! Seiman ir mes visi turi-

me rengtis. Visi lietuvių vei
kėjai suvažiuos ir visų lie
tuvių draugijos susius sa
vo atstovus. Todėl ir mes, 
Brooklyn© lietuviai, pradė
kime dirbti.

Šiuomi vra užkviečiama 
t/

Brooklyn©, New Yorko ir 
apielinkių kiekvienas veikė
jas ir draugijų delegatai su
sirinkti į generališką kon
ferenciją, kad išrinkti Vi
suotinau Seiman delegatus 
vardan Brooklyno lietuvių, 
ir kad išdirbti atsakančias 
rezoliucijas. Lai visi veikė
jai rengiasi ir lai draugi
jos išrenka savo delegatus 
šiton konferencijom

Generole Konferencija 
atsibus panedėlyje, 21 Rug
sėjo (September), 1914 m. 
P. Draugelio Svetainėje, 73 
Grand Street, prasidės 8 
vai. vak. Brooklyn, N. Y.

Pakilkime, Lietuvos su
nns ir dukterįs į veiksmą! 
Tėvynė ir musų broliai pa
galbos reikalauja!

Laikinasis rengimo ko
mitetas :
P. Mikolainis, J. (leduihiatu
M. J. Vinikaitis, K. Pilėnas
K. J. Krušinskas, K. Brazys

J. Ambraziejus,
J. B. Ambrozaitis, :
J. O. š ir r ydas. i,r

MALDAUS TAIKINTIES.

Rusijos rateliuose gyvuo
ja persitikrinimas, kad Au
strija bėgyj poros savaičių 
maldaus kariaujančių vals
tybių taikinties ir apleis sa
vo aliantą Vokietiją, o rasi 
gal dar podraug su kitomis 
valstybėmis pulsis ant Vo
kietijos.

Austrij<! sudemoralizuota 
nuolatiniais nepasisekimais, 
stoka pinigų; be to tarp 
Austrijos kareivių ima siau
sti badas ir įvairios ligos.

Kariauti ilgai negali, tuo 
labiau, kad neturi utilitari
nės pagelbos iš vokiečių pu
sės; taippat Vokietija atsi
sakius Austriją remti fi
nansais.

Vienatinis savo rūšies lietuviškai—angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Yra tai praktiškas BANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, uos pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O ppe galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurio 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienai lie
tuvis atvykęs į šitų šalj, prįValo 
nors šiek tiek susipažinti 
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolesniai pasilikti jos 
čiais..................................... .

Ta pati audimo apdaruose

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 s. Morgan St., CHICAGO, ILL

Miestas

Valstija
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Bajoro nelaimes.
(Siužetas skolintas).

Pažįstate Lietuvos bajorą? 
Taip, jus jį pažįstate. Vi
suomet su skrybėle, nors ir 
gerokai surūdijusia, su juo
da apykakle, su gerokai nu
sitrynusiu kaklaraiščiu. 
Švarkas visuomet nepap
rastas, su kvoldais ir mados, 
kuri gal viešpatavo Napole
ono laikuose. Su paprastu 
žmogeliu jis visuomet kalba 
iš augšto, ičdidžiai, lyg koks 
viešpats. Bet su poneliais jis 
yra be galo mandagus, mo
ka pataikaujančiai nusišyp
soti, žino kada reikia juok- 
tiės, o kada padaryti rimtą 
miną. Kalba lenkiškai, kaip 
ratais per bruką važiuoja; 
reikia ar nereikia, bet kal
boje neapsieis neįinaišęs 
“pane tego”, “ofšem”. O 
kurie buvote Lietuvoje, jus 
gerai pažįstate tuos bajo
rus, kaip kitur vadina, šun
bajorius.

Neapsieis gi juk bajoras 
be mugės, kaip ir kiti žmo
nės; reikia ir jam nusipirkti 
ar tai žibalo, ar tai druskos, 
cukraus, ar tai kokio kito 
dalykėlio; turi juk ir jis ši
tą pardavimui.

Taigi vieną žiemos dieną 
toks bajorėlis pasikinkė sa
vo aklą kumelką į vežimą ir 
patraukė į miestelį ant mu
gės. Nors ir šalta, bet bajo
ras nesivilks mužikišku kai
liniu, nesidės ant galvos aus
tos kepurės, jis vėlei apsi
vilks juodu plošteliu, ant 
galvos užsimaus savo nudė
vėtą skrybėlę. Kad dar po
niškiau išrodytą, prie savo 
aklos kumelkos pririšo skam
balą ir barškėdamas keliais 
nuvažiavo į miestelį.

Ilgai jis ten neužtruko. 
Nusipirko kas jam reikėjo, 
o kad jau į miestelį beva
žiuojant jį šaltis gerokai pa
kankino, išsimetė keliatą 
burną. Manė, visgi įkaušęs 
gal nejaus taip šalčio.

Važiuoja tas bajoras na
mo, pliekia į rambią aklos 
kumelkos skūrą, o pats ma
no apie nemaloni; Lietuvos 
bajoro likimą. Važiuoja jis 
pro apleistą grintelę ir šne
kasi :

— Ak, tas bajoro likimas! 
Juk, pane togo, čia kadaisia 

gyveno už mane neprastes- 
nis bajoras. O dabar? Nu
smuko ir išėjo šunims šė
ką pjauti. Niek Bog broni 
— atsiduso bajorėlis.

Turbut ir vėjui pasidarė 
neramu nuo tu bajoro dū
savimu: susisuko ir kadgi 
pūstels! — net skrybėlę nu
traukė nuo bajoro galvos.

— T-p-r-r-r! Sustok tu, 
kvailas gyvuly! — Stabdė 
jis kumelką. — Ar nematai, 
pane tego, kad man vėjas 
nuo galvos skrybėlę nunešė ? 
Man, kaipo bajorui, ofšem, 
nepritinka be skrybėlės va
žiuoti.

Sustabdė savo aklą gyvu
lį, išlipo iš vežimo ir leidosi 
savo skrybėlės vyties. Bet 
vėjas, kaip tyčia, tą skrybė
lę riedeno vis tolyn, kol ne- 
pririedeno prie apleisto, iš
džiuvusio šulinio, kur skry
bėlė ir įkrito.

— Do pioruna! — sušuko 
bajoras. — Lipk dabar, pa
ne dobrodzieju, į šulinį, kad 
išėmus skrybėlę!

Bet ne ką darysi neno
rėdamas prastoti savo pas
kutinės skrybėlės, jis susi
ieškojo kartį, atsirišo nuo 
arklio vadeles ir prisitaisęs 
nusileido į šulinį. Pasiėmęs 
savo sulamdytą skrybėlę, 
taikėsi išlipti iš šulinio. Ap
sižergė kartį, stipriai nu
tvėrė vadeliu. Bet nedalaikė 
jo supuvusios vadelės — ė- 
mė ir nutruko! Užkeikė mu
su bajoras, tokiai nelaimei 
atsitikus. Juk viena kartim 
Į virsi] dasigauti kur tai kas 
sunkiau!

Bet nepasibaigė tuo visu 
bajoro nelaimės. Tuo tarpu, 
kada jis stenėdamas lipo su 
nepasisekimu iš šulinio, be
lakstydamas vaikas užtėmi- 
jo kumelką ir vežimą besto
vint ant kelio. Matydamas 
pririštą skambalą, o nema
tydamas nieko aplinkui, at
sirišo tą skambalą ir pradė- 
juo žaisti.

Išgirdo musu bajoras di- 
linguojant skambalą ir stai
ga jį apėmė baisus persigan- 
dimas. Kas, jei jo aklas ark
lys, užuozdamas kur jis e- 
sąs, eina šulinio linkui. Juk 
tas aklas sutvėrimas nepas
tebės šulinio ir arklys ir ve
žimas kali įkristi šuliniu ir 
nupulti ant jo, bajoro, gal-

Suv. Valstijų Raudonojo Kryžiaus laivas-ligoninė, pa
siųstas į Europos pakraščius.

vos! Bajorą pakratė šiur
puliai.

— Palauk! sustok! T-p-r- 
r! — šaukė jis baimės aping- 
tas. — Ak, nu va dabar a- 
teis toks kvailas gyvulys ir 
užmuš mane čia betupint]!

Bajoro kakta pasidarė 
šlapia nuo šalto prakaito. — 
Juk, dalibug, ir išties tas 
gyvulys gali nukristi man 
ant galvos! Žmonės, ratui- 
cie! — pradėjo šaukti nesa
vu balsu.

Bet niekas jo negalėjo iš
girsti iš po žemių rėkiant. 
Vaikas gi tebežaidė su 
skambalu ir barškino, kaip 
nieko nesant.

Bajoras šulinyje ir žeg
nojosi, ir prie visų šventųjų 
šaukėsi, kad tik nutolintų 
nuo jo tą baisią nelaimę. Ga
lop matydamas, kad visvien 
dalykai jam nepagerės, su
sirinko visas spėkas ir šiaip 
be taip dasigavo ant viršaus. 
Pamatęs gi, kad kumelką 
tebestovi kaip stovėjus ir 
kad visa jo baimės priežas
tis buvo vaiko žaidimas, ba
joro baimė persikeitė į be
galinį pyktį.

— O tu, galgone, — suri
ko jis ant vaiko, — tai tau 
tik eimydcrius daryti ir ge
rus žmones gązdinti? Pa
lauk, aš, pane tego, tau kai- 
lįiiškąrSiu! '

Bet vaikas nelaukė, kol jo 
kailis paklius į bajoro ran
kas karšiniui. Metęs skam
balą, kad pasileido kalnus 
raityti, tai net sniegai dul
kėjo.

— Niek cię licho vezmie!
— murmėjo už kiek laiko 
bajoras, važiuodamas ffamo.
— Matai kaip kartais kvai
las atsitikimas žmogui gali 
baimės įvaryti. Nick Bug 
bronį!

J. B. K.

Korespondencijos.
HERRIN, ILL.

Šitame miestelyj darbai 
silpnai eina. Dirba tik po 
tris ar keturias dienas sa
vaitėje. Kaikuriose kasyk
lose visai darbai sustojo. 
Bedarbių yra daug.

Pereitą pavasarį čia bu
vo nubalsuota uždaryti 
smukles. Dabar veik visi lie
tuvių namai pavirto į smuk
les. Vienas lietuvis atidarė 
tikrą svaigalų sandėlį ir va
ro didį biznį. Duoda neštis 
namo kiek tik nori. Yra ir 
daugiau tokių sinkopių. 
Tuomi užsiima visokie pin
čiukai, ciclikai ir taip t. Y- 
ra labai nupuolusių žmonių. 
Nesirūpina atsilyginti šeį- 
mininkėms ir krautuvnin- 
kams. Algą gavę, tuoj pra
geria.

Pereitą šeštadienį, rugsė
jo 5 d., pas vieną lietuvį su
sirinko geras lietuvių būre
lis. Ilgai - traukė rudį ir 
“linksminosi”. Kai apsvai
go galvos, tai ėmė kazoką 
šokti. Paskui ėmė vienas an
trą stumdyti, ritinėti po kie
mą ir šonkaulius glostyti ko
jomis. Kuomet vienam pa
taikyta buvo anglių šmotais, 
tai tas norėjo panaudoti re
volverį. Kiti supuolė atim
ti revolverį. Tas pradėjo 
šaudydamas bėgti ir gvoltą 
šaukti. Besivejantieji pasi
vijo ir parsivedę ėmė muš
ti ir spardyti. Kankino tol, 
kol atėjo dėdė. Jau nuka
muotas vyras buvo nuves
tas kalėjiiuan ir dar buvo

KATALIKAS 

nubaustas už ginklę pavar
tojimą.

Taip tąį gyvena mus lie
tuviai šioj apygardoj.

V .J.

NEW HAVEN, CONN.
Darbai šitame mieste blo

gai eina. Todėl daugeliui 
rupi, kaip reikės gyventi, 
jei darbai nepasitaisys.

Dabar rengiama parapi
jiniai fėrai. Perai atsibus 
nuo rugsėjo 21 d. iki rugsė
jo 28 d. Mus klebonas, kun. 
Grikis, rūpinasi, kad fėrai 
kuo geriausiai nusisektų. 
Pelnas bus parapijos nau
dai. Patartina lietuviams 
atsilankyti į fėrus.

Šio miesto lietuviai labai 
džiaugiasi, kad gauna “Ka
taliką” kasdien. Nekantriai 
laukia ateinant ir godžiai 
skaito.

“K-ko” skaitytojas.

CICERO, ILL.
Pereitą sekmadienį, rug

sėjo 6 d., Jukniaus salėj at
sibuvo pramoga “ Seserį ų ir 
brolių”. Programas susidė
jo iš prakalbų, eilių ir dai
nų.

Pirm programo buvo šo
kiai. Apie 7:00 v. v. susirin
kusieji sųsiiięšū kėdes ir ’..su
sėdo, kur kam pakliuvo ir 
kaip pakliuvo. Programo 
vedėjas, p. Gabraitis, pap
rašė publikos, kad nutilti]. 
Tuomet muzika užgrojo tau
tinį himną. Paskui p-lė M. 
Mažintiutė sakė eiles “Ty
kus, tykus vakarėlis”. Sekė 
d-ro Graičuno prakalba. Ge
rai nupasakojo apie lietuvių 
gyvenimą Amerikoje. Jo 
kalba buvo in domi ir pamo
kinanti. Toliau p-lė L. Ju- 
ciutė deklemavo Vaičaičio 
eiles. Padeklemąvo gerai, 
jausmingai, su tinkamomis 
gestikulecijomis. Dar kalbė
jo p. P. F. Strelčiunas. Pas
kui sekė kvartetas iš ketu
rių mergelių. Kvartetą se
kė šv. Antano parap. cho
ras. Po dainų dar buvo dvi 
deklemacijos. Galop kalbė
jo kun. A. Ežerskis apie vai
kelių auklėjimą. Jo kalbos 
buvo malonu klausyties.

Publikos užsilaikymas ne
buvo pagirtinas. Kaikurių 
pasielgimai buvo pasibjau
rėtini.

S. L. Beliškas.

DES MOINES, IOWA.
Iš šio miesto retai tema

toma žinių laikraščiuose. O 
čia lietuviu išviso vra arti 
pusės tūkstančio.

Lietuviai gyvena čia iš- 
sisklaidę priemiesčiuose, pa
lei kasyklas, bet juos riša 
krūvon dr-jos. Pašelpinių 
dr-jų yra dvi: šv. Jurgio K. 
su 72 nariais, Lietuvos Ukė- 
sų dr-ja su 100 su viršum 
narių ir S. L. A. kuopa su 
mažai narių. Dar yra L. S. 
S. kuopa su 145 narių. Del 
skirtumo pažvalgų nesipyk
sta, nesiskirsto lietuviai, gy
vena sutikime.

Pereitą sekmadienį, rugs. 
6 d., šv. Jurgio dr-ja turėjo 
susirinkimą. Susirinkime p. 
J. II. Aliknis pakėlė klau
simą apie Lietuvos gelbėji
mo fondą. Buvo paskaityta 
iš ‘‘Lictuvott Water būrio 
dr-jų atsišaukimas tame rei
kale. Visi nariai tam prita
rė ir dr-ja nesigailės kadir 
$100, kuoln'dt bus rėikMas.

J. H. Aliknis.
•__________ ____ ;•

ST. CHARLES, ILL.
Mus miestelyj priviso va

giliui Vienoj šeimynoj apsi
gyveno vyras, atvažiavęs iš

■“HfflSHBHHHHBBEBHH
BENTLEYVILLE. PA.

J. P. Wasiliauskas, 
820 Bank St.

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

Chicagos. Nenorėjo darbo 
dirbti, tai sukinėjosi apie 
skrynias. Vieną dieną, išė
jus vyramas darban, o šei
mininkei plauti skalbinius, 
tasai vaikinas ėmė darbuo
tis. Bet tik vakare buvo pa-

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

tirtą, kas atsitiko. Vyrukas 
pabėgęs su $150, laikrodė
liais ir žiedais. Sujudo ieš
koti ir buvo pagautas Chi
cago j. Dabar tupi kalėjime.

Rugsėjo 2 d. suimta du 
vagiliai, o vienas pabėgo. 
Tris vaikinai atkako į mus 
miestą iš Roseland, Ill. ir 
apsigyveno pas dorą lietu
vį, bet jau ant rytojaus jų 
buvo ieškoma ir dū suareš
tuoti. Mat, jau Roselande 
buvo apsivogę.

Rugsėjo 3 d. vienas lietu
vis atvažiavo iš Batavia, Ill. 
Belipant iš gatvekario, gat- 
vekaris truktelėjo ir lietu
vis virzdamas nusilaužė ko
ją. Yra jaunas, nesenai iš 
Lietuvos atvažiavęs, vaiki
nas.

Kuokštą.

BALTIMORE, MD.
Kuomet kilo europinis ka

ras ir kuomet visa Lietuva 
pasirodė pavojuj, tai visi 
čia, Amerikoj, geri tėvinai- 
uiai ėmė kalbėti ir galvoti, 
kaip savo tautiečiams pada
vus pagelbos ranką.

Čionykščiai lietuviai daug 
kalba apie sumanytąjį poli- 
tikinį seimą. Tame reikale 
daug darbuojasi p. J. S. Va
siliauskas, S. L. R. K. centro 
raštininkas. Jis sukvietė 
rugsėjo 7 d. visų dr-jų val
dybas del pasiteiravimo a- 
pie tą klausimą.

Yra tarp lietuvių ir at
šalėli!], kurie sako, -girdi, 
kas uždyką pinigus ima. Bet 
tokių yra mažuma.

Gailintis Lietuvos.

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 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
. 143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.

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

IŠTREMTI DVASIŠKIAI.
I Sau Francisco iš Mek

siko atkeliavo 45 franeuzai 
ir h ispanu i kuniga i, daugy
bė brolių vienuolių ir 48 vie
nuolės. Juos visus iš ten iš
vijo konstitucionalistai. Di
džiuma ištremtųjų paeina 
iš Guadalajara provincijos, 
kur visa bažnyčių nuosavy
bė sukonfiskuota.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

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

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. DiMas 
3815 So.‘ Kedzie Avė.

Jagollo’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

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

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.

M. G. Valaskas 
Yra generalis n KATALIKO” A- 

gontas Kensingtone, ir West Pullman.
M. Wabol 

j'-bO. Ashland Av. • ’
A. Ti. Zacharevičia I*,*'.-’ 

2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Duibis 

595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St,

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
P. Borneika 

320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

EOCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Rartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

?'
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ADMINISTRACIJA D. L. K VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUDO.

WILKES-BARRE PA.
J. Laukis, Pirmininkas,

425 S. Grant St . ;
J. Ažia Pagelbininku, 

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

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rast. Prot. I r, 

58 Sheridan St. '
J. Rokus, Kasierius, , . 

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

150 Reese St. ,
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.
ADMINISTRACIJA L L V. ' 

KLIUBO.
LEE PARK, WILKESBABBE, PA.

Adomas čikanauskas, Pirm. < 
78 Lee Park Ave.

Teofilius Faustas, Pagelb. 
78 Oxford St.

Juozas Adomihas, Prot Bait
R. F. D. No. 1 Box 172

Alex čerbauskas, fFin. Sekr., I
78 Lee Park Ave.

Frank Zatautis, Kas. (
B. F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA. 
EDWARDSVILLE, PA.

Mot. Stragis, Pirm. 4 
446 Main St

Jonas Kučinskas, Bait 
238 Slocum Avo.

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

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St.

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

Cincas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St, 

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

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

Juozas šnipas, Kas. 
386 New Grove St.

S. L. Zapenas
28 IVashington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia

201 John St.

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

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas
196 New York Av.

Paul Noreika
32 W. Thomas St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czcponis, 

510 Main St.

Chas. Burba, 
1416 So. Park Ave.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SAINT CHARLES, ILL.
M. Tiirabildti, 

Box 16

K. Jurgeliuuas,
233 Broadway

K. švedas.
1223 Front St.

GILBERTON. PA.
Jurgis Vicliczka, 

Box 208

NANTICOKE. PA.
Adolph Swclgiu,
112 N. Union St.

J. P. Sabe],
28 Murdock St.

PITTSTON, PA.
P. Bataitis

18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

■'K -
- ' PITTSBURG, PA.

J. A. TgnotaS i ■
46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Kritanauskas 

102 E. Centre St.

ADMINISTRACIJA DR-SMS SV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

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

J. Stanciką, Vice-Pirm. ' : 
' 57 Oak Lane
8. Pickis, Prot. Sekr., 

462 E. South St.
J. Daušys, Kas.

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

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

New Grove St.
S. L. B. K. P. D. A. OĖNTRO i 

VALDYBA. j'
Kaz. Vaškevičius, pirm.

184 New York Avė., 
Newark, N. J.

M. Akialis, Iždininkei,
146 Adams St., •1
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

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

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe St.

Brooklyn, N. Y.
DRAUGYSTĖS PAŠALPOS SVĘNTO 

LAURINO.
Port Washington, Wis.
Juoz. Urbonas, Pirm.

216 Franklin St.
Port Washington, Win.
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMIN ISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BABRE, PA.

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St.

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St.

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

Ant. Seškeviče, 1 Fin. Baik, 
503 New Grand St.

Petru Acviče, 2-sai Fin. Rašt. 
60 Sheridan St.

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade St.

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kuos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

ŠV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm.
184 New York Avė. 

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

186 13th Avė. 
Newark, N. J.

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

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

A. Miškunas, Kasierius
194 New York Avę.

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS”

DR-JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.

173 N. Freemont Avė.,
J. Gasiunas. Vice-pirm.

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

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

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

Išdo užveizėtojai:
A. Viršų laitė,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitė, ■'

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče,

564 Dayton St.

ADMINISTRACIJA iv. PETRO 
DR-JOS Iš KENOSHA, WIR.

Vladas Jakutis Pirm.
921 Jenne St.

Juozu Vaičėliunu, Vice-Pirm.
921 Jenne St.

Eol. Olech, Nutar. Rašt.
202 N. Howland Ar. ’

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

Pranu Tijūnaitis, Iždininką^,
86Q Jew St, _ ___ _

3
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KATALIKAS

TELEGRAMOS MUSŲ SKAITYTOJŲ DO
MAI MONTELLO, MASS.

RUSIJOS MONOPOLIAI 
VERČIAMA Į PRIE

GLAUDAS.
Petrogradas, nigs. 11. — 

Rusijos sostinėj 60 mono
polių, kur degtinė buvo cin
kuojama, paversta į prie
glaudas del atsarginių šei
mynų.

Kilus karui, Rusijoj buvo 
uždaryti »visi monopoliai. 
Armijoj neduodama ir ne
valia vartoti jokių svaiga
lų. Negali vartoti svaigalų 
nei oficieriai, nei prastieji 
kareiviai.

Anglijos armijoj taipgi y- 
ra priverstina blaivybė.

TURKIJA PANAIKINO 
PRIVILEGIJAS.

Washington, rugs. 11. — 
Turkija formaliai apreiškė 
Amerikai, kad ji panaikino 
ypatingus įstatymus ir su
tartis, kuriomis svetimų ša
lių piliečiai nebuvo teisiami 
turkų teisėjais už civilius ir 
kriminalius prasikaltimus. 
Prasikaltėlius at įduodavo 
valstybėms, iš kurių jie bu
vo atėję.

Spėliojama, kad .tuomi 
pasielgimu nori suerzinti 
Angliją, kad paskui Imtų 
priekabė susipykti ir pra
dėti karą.

ATPLAUKĖ BELGIJOS 
KOMISIJA.

New York, nigs. 11. — 
Garlaiviu Celtic atvyko Bel
gijos karaliaus komisija in- 
teikti karaliaus Alberto 
laišką prezidentui Wilsonui. 
Laiškas rašytas paties ka
raliaus ir jame išdėta apie 
vokiečių žiaurumus Belgi
joj-

Komisija susideda iš žy
mių asmenų, taip kurių yra 
H. C. de Wiart, justicijos 
ministeris.

Tai atlikę, pradėjo ap
link miestą taisyti fortifi
kacijas ir tau darban suva
rę tūkstančius aplinkinių 
sodiečių lenku, kurie ver
čiami kasti tavus, statyti 
tvoras, taisyti įvairias prie- 
taisas.

VOKIEČIAI VAROMI Iš 
FRANCUOS.

“Standard'o” korespon
dentas George Don štai ką 
praneša iš Paryžiaus:

“Labai linksma pranešti, 
kad vokiečiai atmušti nuo 
Paryžiaus traukiasi atgal 
didžiausioj betvarkėj, vieto
mis begte bėga. Francuzai 
su anglais juos tomis pėdo
mis vejasi ir be pasigailėji
mo muša. Aliantanis dabai* 
nuo bėgančių vokiečių ten
ka daug paliktos amunici
jos, kurios nespėja su savi
mi pasiimti. Paliekama ant 
mūšio lauko daug ir kanuo- 
liu. Tatai vokiečiai labai 
apsigavo, kad Francijos gi- 
luinon be jokio apsirokavi- 
mo įsileido.

“Vokietis kareivis pir
miau nepergalimas, šiandie 
jau nupuolęs dvasioj nuo di
delio nuovargio.

‘‘Tečian kai kuriose vie
tose jie pašėlusiai dar lai
kosi ir ginasi, tečiau prieš 
aliantus negali ilgai išlai
kyti.

"Dabar vokiečiams jau 
trūksta amunicijos ir val
gio. Nekurie armijos būriai 
jau priversti būdanti.

“Francuzai su anglais 
ant visos linijos atsigavo ir 
varosi nesulaikomai.

“Aliantai neužilgo vokie
čius suvarys Belgijon, gi iš 
ten atgal Vokietijon, kur ir 
įvyks galutinas su kaizeriu 
pasirėkavimas.

“VYČIŲ” 1 KUOPA at
stovauja visais Amerikos 
lietuvių dienraščio “Katali
ko” reikalais: pristato į na
mus dienraštį, priima prenu
meratą, spaudos darbus, pa
garsinimus ir tt. Todėl pra
šome visų musų skaitytojų 
su reikalais kreipties tiesiog 
į kuopos valdybą šiuo adre
su:

“VYČIŲ” 1 KUOPA,
J. J. Ramanauskas, sekr., 

137 Ames st.

šys, nes tos valstybės turi 
savo įstatymus Haagoj ir 
pagal anuos tegu elgiasi. 
Tais įstatymais uždrausta 
karo metu naudoti minkš
tas kulipkas, taippat nai
kinti liuosus nuo tvirtovių 
miestus.

Francuzai užsigina, kad 
jie vartojanti tokias neleis
tinas kulipkas. Jie sako, 
kad Francijoj uždrausta to
kias kulipkas fabrikuoti.

VOKIETIJA SKOLINS 
PINIGUS.

Vokietijos ambasada Wa
shingtone apturėjo žinią, 
kad Vokietija mananti už
traukti paskolą tolesniam 
karo vedimui ir kad toji 
paskola išnešiauti vieną mi
lijardą dolerių. Tą paskolą 
Vokietija mananti išmokėti 
spalyj 191S metais su 5 
nuoš.

Washingtone manoma, 
kad toji paskola skiriama 
ilgam karo vedimui. Vokie
čiai turbūt pramato, kad 
greitu laiku susitaikymas 
nebus galimas.

du abu atsisakė paaiškinti, 
kurnjįr kaip jiems pateko 
mašiijĮ^. j/v

-j j ę. ——ri—r—
Rinkimų pasekmės.

Tik-ką atsibuvusieji rin
kimai parodė, kad demokra
tai ima viršų. Cook apskri- 
tyj demokratų balsų buvo 
107.873, republikonų 52.486, 
pro gresi stų 3.494.

Didžiuma balsų demokra
tas R. C. Sullivan kliūva į 
Suv. Valstijų senatorius.

Cook apskrityj teisėjo 
vietą laimėjo T. Scully. Pa
muše teisėją Owens.

Rinkimuose žymiai daly
vavo inotėrįs. Jų balsų buvo 
40.000 vienoj Chicago  j. Jos 
daugiausia davė savo balsus 
už demokratų kandidatus. 
Moterių demokratiškų bal
sų buvo 27.276, o republ i- 
koniškų 12.697.

Teatras ir Balius
Teatras ir Bapus Muzikos bei dra

mos Draugijos “Birutės”. Statoma sce
noj “LITVOMANAI” Drama 4 aktu. 
Parašė Dvi Moteri. Nedėlioj. 13 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1914 m. M. Meldažio 
svetainėj. 2242 W. 23rd PI. Tikietai 
ano 25e iki 75c. Pradžia 8-se vai. vak.

šituo vakaru musu atidaroma siu 
metu sez.onas. Kaipo pirmas bus ir ne
paprastas. pagražintas naujomis ir pui
kiomis dainomis. Kadangi šiais me
tais pripuola 10 met. sukaktuvės nuo 
laiko atgavimo spaudos, tai musu ir 
statoma drama “Litvomanai”, kurioj 
ir atvaizdinama laikai, kada musą 
liaudis, ypač mokslus einantysis jau
nimas buvo netik savųjų, bet ir Kuš
kiu valdžios persekiojamas. Atvaizdi- 
nime dalyvauja jau atsižymėję scenoj 
“Birutės” artistai.

Po perstatymui bus dainos, o pas
kui šokiai, žaislai. Skrajojanti krasa 
su išlaimėjimu.

“Birutės’’ valdyba.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

Didelis Išpardavimas!
Suimto ir Nedėlio. rugs. (Sept.) 12 ir 
13d.

LYONS, ILL. geriausia žemė ir gra
žiausioje vietoje parsiduos po pusę a- 
kro ir daugiaus, iki 2 1/2 akrą. Prie 
pat miestelio, kur bizno gatvės, prie 
gražios upės, kur geriausia žemė del 
daržovių auginimo. Apielinkė labai 
puiki, nes čia atsibuna lietuviški pik- 
ninkai vasaros laike, šiomis dienomis 
parsiduos labai pigiai už pusę akro- 
tik .$450.00 ir augščiau lengvais iš- 
mokesčiais. Jau yra daromi šaligatviai 
ir gatvekariai vedami. Taigi kas no
rite gero gyvenimo, geroje švarioje 
vietoje, nepraleiskite geros progos, bet 
atsilankykite arba laiškais atsišauki
te žeminus paduota lietuvio adresu. Iš 
visų dalių Chieagos galima važiuoti 
Ogden Ave., karais iki 52nd Avė., ten 
imti Lyons karus ir važiuoti iki Jo
liet. Ave.. Lyons, 111. nuo ten eiti i ry
tus 3 blokus, ir i pietus .1 bloką, kur 
jau bus musų subdivizija.

Frank J. Petru.
1443 W. 18th St.. Chicago, III.

Tel. Canal S06
Lietuvis agentas:

Jonas Derkintis,
2212 S. Leavitt St. arti 22 St., 

Chicago. 111.
T. Gorzelony.

4928 W. 31st St., Hawthorne, 
Chicago, Ill.

Ar tu norėtum turėti 
ūkę ir būti vertu 

$35.000.00
Dieninis darbininkas plito dirbtu

vėje Tllinojuje turėjo sutaupęs Bankoj 
$450.00. Jis išvažiavo j Arkansas ir 
pirko 40 akru pigios žemes užmokant 
labai mažai. Jis dabar valdo 480 akrą 
derlingos žemes ir yra vertas $35.000.- 
00. Ten yra ta patį proga ir del tavęs. 
Rašyk arba ateik del pilną informaci
ją pas: L. M. Allen. P. T. M.. Room 
718 LaSalle Station. Patarnavimas mu
su Agrikultūros Departamento tinka
mas visiems norintiems žemės.
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PENKIOS VALSTYBĖS 
SUTARĖ NEKARIAUTI.

Washington, nigs. 11. — 
Sekr. Bryano pasistengimu 
Suv. Valstijos padarė sutar
tį su Anglija, Francija, His- 
panija ir Chinija. Su tomis 
valstybėmis nutarta neka
riauti, o iškilus nesusipra
timams ir negalint nesusi
pratimų prašalinti, diploma
tiniu keliu atiduoti nus
prendimui Haagos taikos 
konferencijai.

INDIJOS ŽINIUNAS IŠ- 
, PRANAŠAVO KARĄ.

Bordeaux, nigs. 11. — 
Šiuometiniame Goldhpor 
Almanache, išleistame sau
sio mėn. š. m., yra indomi 
Indijos žiniuno pranašystė. 
Jisai pasakė, kad liepos mė
nesyj, 1914 m. visa Europa 
bus karo liepsnose ir kad 
lapkričio mėnesyj didis im
peratorius neteks vainiko ir 
Europoj įvyks taika.

VOKIEČIAI LENKIJOJ.
Iš tikrų šaltinių praneša

ma, kad vokiečiai vis dar 
randasi Kališe, Rusijos len
kų mieste, kurį, visai išgrio
vę, sudeginę ir pavadinę 
Grossgarten.

Vokiečiai tą miestą visai 
sunaikinę, nesudegusius mu
ms dinamitu suplaišinę. 
Taippat išdeginę ir aplin
kinius sodžius.

KAIZERIO PROTESTAS 
PAS WILSONA.

Suv. Valstijų prezidentas 
Wilson apturėjo asmeninį 
telegramą nuo kaizerio Wil- 
lielmo, kuriame kaizeris 
protestuoja priešais šautu
vų kulipkas, vadinamas 
“dum-dum”, kurias naudo
jančios prieš vokiečius ka
riaujančios valstybės. Pro
testuoja jis taipgi, kad Bel
gijos armijoje dalyvaują 
daug civilių žmonių. Po
draug kaizeris apgailestau
ja, kad visai liko sunaikin
tas Belgijos miestas Lou
vain.

Jis sako, kad gailestis 
jam širdį spaudžia atsimi
nus tą puošnaus miesto su
naikinimą, bet tuojaus pri
duria, jogei minėtam mies
te belgai gyventojai taip aš
triai buvo pasistatę prie
šais vokiečius, kad butą rei
kalo būtinai juos kokiu nors 
budu nubausti.
Visos depešos turinio pre

zidentas nenori skelbti. 
Baltuose Bumuose net ne
norėta paaiškinti, kodėl to
ji depeša laikoma slaptybė
je.

Tie', kurie tos depešos tu
rinį žino, sako, kad kaize
ris joje visai neprisiminęs 
apie taiką.

Ką atsakys prez. Wilson 
į tą depeša, nežinia. Tik ži
noma, kad jis į Europos 
valstybių reikalus nešimai-

‘ Si*-

Iš Chicago.
Apgavystės rinkimuose.
Susekta, kad pastaruose 

rinkimuose buvę įvairių ap
gavysčių. Apgavysčių nutė- 
myta ketvirtame, dešimta
me, vienuoliktame, devynio
liktame ir dvidešimts devin
tame varduose.
Rinkimų komisijonierius 

Czarnecki tvirtina, kad 200 
lenkų, kurie šešioliktoj war- 
doj prašė paduoti jų balsus 
už teisėją Owens, klerkus 
pareikalavę, kad duotų už 
Scully.

Gal bus nuodugnus tyri
nėjimas.

Mokįs daržininkystės.
Oakton mokykloj bus mo

koma praktišku budu dar
žininkystės. Už geriausią 
pasižymėjimą mokiniams 
Ims duodama dovanos.

Del vedimo tos šakos 
mokslo yra nupirkta keturi 
akrai žemės. Žemę išars ir 
apdirbs patįs mokiniai.

Susižeidė pavogtame auto
mobiliu j.

Vienas vyras ir viem jau
na moteris buvo gerai nu
bausti už vogimą automobi- 
liaus.

Prie Madison gat. ir Her
mitage avė. automobiliui! 
smogė gatvekaris ir nubloš
kė jį ant šaligatvio.

Vyriškis buvo gerokai ap
draskytas, o moteriškė ge
rai sutrenkta.

Automobilius, kuriame 
juodu važiavo, buvo jau tre
čiadienį pavogtas. BeV juo

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractar
320 E. 14th St., Chicago Heights, 111.

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

Taip-gi pas mane galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“Katalikų” ir užsimokėti prenume
ratų.

Karė ir Straikai daro 
sunkius laikus.

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

Dabar yra laikas juras išsirink
ti 40 akrų musu Michigano ar 
Wisconsin© žemės pirm negu jus 
pinigai išsibaigę.

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

Nelauk, ateik tuojaus; 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.

Tolesniomš informacijoms ra
šykite pas:
GRIMMER LAND COMPANY?

Room 1007.
133 W. Washington St., Chicago.
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PRIIMA pinigus taupinimui tipo vieno Dolerio iki didžiausių su
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 Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ij* kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja ji.i pinigus, paliktus 

kitose batikose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišku ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais' jie 

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai Įrengtoje 
Batikoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo S ryto iki 9 vak.
Panedėliais,* Seredoinis ir Pėtnyeiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

tos

Musų Skaitytojų Domai
ant Town of Lake.

Generališkaš 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 į musų agentą šiuo adresu:

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

Geriaus, negu daktarai.
Tai, ką sako p. Jonas 

Drahota, paduodame čia 
laiške: “Mano pati sirgda
vo visą laiką, bet nuo to 
laiko, kaip ji pradėjo var
toti Triuer’s American E- 
lixir of Bitter Wine ji jau
čiasi gerai ir yra sveika. Jai 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine yra geresnis, 
negu daktarai. Su pagarba. 
Jonas Drahota, Sarona, 
Wis.” Mes labai dėkingi už 
šitą laišką, prie kurio mes 
norime -pridurti, kad šitas 
preparatas yra tikrai grynas 
ir kad jis turi geriausias pa
sekmes daugelyje ligų, ku
rias galima išgydyti be gy
dytojo pagelbos. Staigiuose 
sunegalėj imuose, nužudžius 
norą valgyti, kliūtyse po 
valgiui, užėjus silpnumui ar 
širdžiai pykstant, jį reikia 
vartoti. Gaunamas aptieko- 
se, Chicagoje, III. Vartok 
Trinario Linimęutą nuo vi
sokių skausmų- raumenyse 
ir sąnariuose. Kaina 50c.; 
pasiunčiant 50cm.i
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VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraštyj “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 visuomenės gyvenimo.

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

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

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

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

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

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

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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