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VOKIEČIAI UZEME AUGUSTAVA
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FRANCI JO J KRAUJAS LIEJAMA
Rusai apgulė Austrijos tvirtumas Przemysl ir Jaroslav. Italija, Tur- 
: : kija ir Rumunija ruošiasi karan. Aeroplanų mušis. : :
Didžiojo mūšio 
dar niekas ne

laimėjo.
PARYŽIUS, rugs. 21. — 

Didysis mušis prie Aisne u- 
pės gal tęsis dar keliatą 
dienų. Vokiečiai sustatė ant 
savo apkasų didžiausias ka- 
nuoles ir, matyt, pasirengė 
prie didelio mūšio. Tvarko 
savo kariuomenę, kad pas
kui, jei mušis bus jų laimė
tas, visa linija vyti pergalė
tus talkininkus.

Dabar didžiajame mūšy j 
veikia daugiausia kanuolės. 
Buna daroma ir atakų.

Tarp Soissons ir Argonne 
miškų francuzai paėmė 
daug nelaisvių. Pereitą šeš
tadienį paėmė 1.500, o penk
tadienį 1.200 nelaisvių. Ne- 
laisvius gabena Paryžiun.

Prie Soissons francuzai 
buvo priversti pasitraukti, 
bet paskui atakavo vokie
čius ir išvijo iš savo pozici
jų.

Francuzai praneša, kad 
jiems sekasi prie Oise upės

Smarkus mūšiai eina prie 
Reinas. Garsioji katedra ir 
daug puošnių namų esą su
griauta. - - t-

Romoj skelbiama, kad vo
kiečiai jau traukiasi atgal 
ir daro apkasas. Muši truk
do smarkus lietus.

Rusai bombar
duoja Przemysl.

PETROGRADAS, rugs. 
21. — Oficialiai skelbiama, 
kad rusai pradėjo bombar
duoti Przemysl ir Jaroslav.

Prie Baranov ir Rachinov 
austrai norėjo užstoti Rusi
jos armijai kelią, bet buvo 
atmušti.

Armijos gen. Dankl? ir 

gen. Auffenberg turėjo su
sijungti prie Krakovo ir 
veikti išvien. Dabar neofi
cialiai skelbiama, kad tas 
susijungimas nepasisekęs.

Gen. Dankl skubiai trau
kiasi linkui Krakovo. Rusai 
gi skubinasi iš Sandomiro 
ir gali jam užstoti kelią.

Romoj skelbiama, kad ar
mija gen. Dankl jau esanti 
apsupta.

Przemysl tvirtovėj vokie
čių esą trįs korpusai. Tvir
tovė esanti gerai aprūpin
ta.

Prie Sandomiro rusai į- 
veikę vokiečių korpusą, ku
riam vadovavo generolas 
Woirsch.

Rusai tvirtina, kad M. 
Lietuvoj jie sulaikę vokie
čius.

Vokiečiai skelbia,, kad jie 
įveikę finų šaulių brigadą ir 
užėmę Augustavą ir Graje- 
wo.

VokiačiiĮ veiki
mai ant jūrių.
Londonas, rugs. 21. — 

Vokiečių skraiduolis Koe- 
nigsberg atakavo Anglijos 
skraiduolį Pegasus, stovėju
sį Zanzibar uoste, Afrikoj. 
Anglijos skraiduolių labai 
nukentėjo. Priegtam žuvo 
25 jurininkai ir arti 80 li
ko sužeista.

Anglą! savo keliu nuskan
dino vieną vokiečių apgink
luotą prekinį garlaivį.

Prie Pola, Adriatikoj, li
ko nuskandintas vienas tor
pedinis austrų laivas.

Japonai įveikė 
vokiečius.

Tokyo, rugs. 21. — Japo
ną kariuomenė, beeidama 
linkui Kiao-Chou, buvo su

tikus buri vokiečių. Susirė
mime vokiečiai buvo įveik
ti.

Dar japonai buvo susirė
mę su vokiečiais prie Wong 
Ko Hang. Vokiečiai turėjo 
greitai šaujamų mašinų. 
Vokiečiai buvo priversti pa
sitraukti.

Francuzai ap
maudingi.

Bordeaux, rugs. 21. — 
Kuomet buvo paskelbta, 
kad vokiečiai bombardavo 
Reims ir kad jų šūviais li
ko sugriauta puošni seno
vės katedra, tai tas didį ap
maudą sukėlė francuzuose. 
Be katedros dar buvo su
griauta šv. Jokūbo bažny
čia, XII šhntmetyj pasta
tyta, arcivyskupo rūmai, 
miesto salė, pastatyta XVII 
šimtmetyj ir kitos viešos į- 
staigos ir senovės monu
mentai.

ŽEMLAPIS PARODO VOKIEČIŲ IR TALKININKŲ KARIUOMENES SKAI
TLIŲ IR VIETAS, KUR ATSIBUNA MŪŠIAI.
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Prancūzų laikinoj sosti-l 
nė j apie nieką nekalbama, 
kaip tik apie Reimso išgrio- 
vimą. Šneka apie tai sena
toriai, parlamento atstovai, 
viršininkai, rašytojai. Sako, 
kad tai prasikąįtimas prieš: 
civilizaciją, dailę, tradiciją 
ir tikybą.

Trjs valstybes 
rengiasi karan.

Washington, D. O., rugs. 
21. — Oficialės žinos, gau
tos iš Europos, nurodo, kad 
dar trįs valstybės gali pri
sidėti prie dabartinio euro
pinio karo.

Italija jau nusprendžius 
stoti talkininkų pusėn ir tai
sosi ir tvarko savo armiją, 
kad patogiu laiku pradėti 
karą.

Turkijos viršininkai esą 
Berlyne ir darą sutartis, ko
kiomis išlygomis sultanas 

rems Austriją ir Vokietiją.
Rumunija oficialiai paaiš

kino, kad ji stos talkininkų 
pusėn.

Kuomet atėjo šios žinios, 
tai, svetimų valstybių am
basadose kilo didelis suju
dimas. Tas parodo, kad 
svarbus nuotikis iškils da
bar europiniame krizyj.

Italijos armija gabenama 
į Austrijos parubežius ir 
mobilizacija sparčiai einan
ti. Laivynas taipgi ruošia
mas karui.

Turkijos ambasadorius, 
vienok, sako, kad jo šalis 
nemano stoti karan.

Grafas Sigray 
nelaisvėj.

Berlynas, rugs. 21. —- 
Grafas Sigray, husarų pul
ko leitenantas, patekęs ru
sams į nelaisvę. Nugaben
tas jis Odeson. Jis yra ven
gras.

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

LONDONAS, rugs. 21. -— kiečiai atakavę rusus. Į Gel-
singfora’ą atėję keliatas su
gadintų rusų karo laivu, 
ant kurių buvo daug sužeis
tų.

Iš Berlyno pranešama, kad 
ketvirtasis kaizerio sūnūs, 
princas Augustas Vilius, 
mušyj prie Mamos gavo 
žaizdą kairioj on rankon.
Kaizeris suteikė jam pirmos 
klesos geležinį kryžių.

ROMA, rugs. 21. — Ge
riausioji Italijos kariuome
nė, skaičiuj 500.000, randa
si Austrijos parubežyj.

NISH, rugs. 21. — Prie 
Novibazar serbai atmušė 
austrų antpuolį. Austrų bu
vo 20.000, serbų buvę daug 
mažiau.

ROMA, rugs. 21. — Oer- 
nogorų ir serbų armijos jau
susijungė ir kartu eis link 
Sarajevo, Bosnijos sostinės.

Kalnuose černogorai įvei
kė būrį austrų; priegtam 
černogorai daug jų išmušė.

LONDONAS, rugs. 21. -- 
Kaizeris tėmijo, kaip jo ka
riuomenė atakavo franeuzų 
neapdrutintą miestą. Kuo
met tas vokiečiams nepasi
sekė, tai kaizeris, netaręs 
nei žodžio nuėjo.

1:30 valandos žinios.
CHALONS, rugs. 21. — Vokiečiai bombardavo 

Reims per ištisią dieną ir naktį. Garsiosios katedros 
tik griuvėsiai beliko. Sugriauta muziejus, ligoninė ir 
didesnė dalis namų. Nemažai žmonių krito.

PARYŽIUS, rugs. 21. — Iš Nish pranešama, kad 
princas Jurgis likęs sužeistas mušyj.

BORDEAUX, rugs. 21. — Prie Verdun francuzai 
paėmė vieną vokiečių čemodaną su kryžiais, ant kurių 
buvo datos 1814—1914. Matyt, vokiečių kareiviai butų 
buvę papuošti tais kryžiais po Paryžiaus paėmimo.

LONDONAS, nigs. 21. — Iš Belgijos skubiai eina 
sustiprinimas iš 100.000 kareivių.

BERLYNAS, rugs. 21. — 120.000 vokiečių, užėmę 
Augustavą ir Grajewo, eįna Gardino link.

LONDONAS, rugs. 21. — 
Iš Stockholmo pranešama, 
kad Baltikėj buvęs laivynų 
mušis. Ties Bornholm vo-

LONDONAS, rugs. 21. — 
Ulsteriečiai pasiduoda liuo- 
sanoriais Anglijos armijom 
Išviso jau pasidavė 9.000.

BERLYNAS, rugs. 21. — 
Rusijos gen. Martos, kurs 
M. Lietuvoj liepęs išžudy
ti visus vyriškius ir išnai
kinti sodžius, buvo atgaben
tas į Halle ir bus teistas 
karo teismu.

(Pirmiau buvo pranešta, 
kad gen. Martos krito mu- 
įšyj rugs. 2d.).

PARYŽIUS, rugs. 21. — 
Alberte Magnard, autorius 
•operos Berenice, krito Nan- 
tenil mieste, begindamas sa
vo namus.

BERLYNAS, rugs. 21. — 
Belgijoj vokiečių karinis ge
nerolas uždraudęs vartoti 
belgų vėliavą. Tai daroma, 
kad neerzinti vokiečių ka
reivių.
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UŽMESTAS UŽSIĖMI
MAS.

Prie užmestų jų pas mus 
užsiėmimu priskaitytiuas y- 
ra mankštiuimasi, kimo la
vinimas. Dabar, orui atvės- 
taiit, kuomet artinasi pato
gus laikas tam užsiėmimui, 
pravartu kiekvienam rim
tai pagalvoti apie pasiman- 
kštinimą.

Daugelis lietuviu dirba 
sunkius darbus ir nusidir
ba taip, kad jin'.net kaulai 
braška. Tokie ganėtinai pri- 
siniankština darbe ir apie 
kitokį kimo lavinimą jiems 
nėra reikalo galvoti. Bet 
juk kur kas ne visi taip nu- 
sikankaliuoja darbe. Yra 
daug tarp mūsiškių rubsiu- 
viu, batsiuviu, kmngvedžiu. 
klerku. Yra daug prie len- 

darbu, sėdint dirban
čio. Tokiu gal didesnė pusė 
yra tarp lietuviu. Tokioms 
tai ir pravartu pasimankš- 
tyti. O tiems, kurie sėdint 
dirba, tai yra Imtinas rei
kalas užsiimti kimo lavini
mu.

Vasari), kuomet oras yra 
šiltas, tai žmogus pasidaro 
tingus, nerangus ir nepato
gu mankštyties. Nėra nei 
noro, nei palinkimo tuo už
siimti. Kas kita yra rude
nį ir žiemą.

Kaip kiekvienas užsiėmi
mas, taip ir kimo lavinimas 
reikalauja atsidėjimo, pa
slankumo. Bet tas paslanku
mas ir atsidėjimas gausiai 
kiekvienam užsimokės.

Žmogus nusisėdėjęs, sus
tiręs, jaučiasi apmaudingu, 
nesusivaldančiu, nevaidenas 
jam graži ateitis, nustoja 
vilties. Bu jojantis vyras su 
skaisčia ateitim gali būti 
tik tas, kuris kupinas yra 
kūniški] spėką.

Mankštiuimasi išmiklina 
kūną, padaro žmogų tvirtu, 
sveiku. Tai tiesioginė nau
da. Bet kimo lavinimo už
siėmimas turi ne tą vieną 
naudą. Tas daugelį sulai
kytą nuo blogą užsiėmimą 
— dykavimo, kaziriavimo, 
smuklėse tunojimo. Ameri
koj dažnai kataliką pobaž- 
uytinėse salėse yra mankš- 
tinimosi įrankiai ir parapi

jos jaunimas renkasi juos
int mankštyties. Be abejo
nės, tas turi didelę auklėji
mo vertę. Kraštutinieji lais
vamaniai, Bažnyčios prie
šai ir visokie menace’istai : 
nurodo, kad tose salėse mo
kinama kataliką jaunimas 
kariniu dalyku, kad ilgai
niui sukilti ir apimti Ame
rikos valdžią į savo ran
kas. Tai tuščias išmis- i 
las, kaip ir daugelis kitu 
panašiu žmonių išmislu. Bu- i 
tu gerai, kad ir lietuvių pa- ! 
rupijose, nors didesnėse, at- j 
si rastu salės su įrankiais ! 
lavinimuisi.

Vietų užsiimti kūno lavi-
V . T 1

minu yra nemažai. J u yra 
kiekviename Amerikos mie
ste. Tik reikia noro ir pa
slankumo užsiimti. Yra sa
lią ir parkučią, kur be jo
kio mokesčio gali eiti ir kar
stytis, šokinėti, suptis, lai
pioti, vartytis, bėginėti, 
maudytis ir tt. Yra tikras 
apsileidimas nesinaudoti to
kiomis progomis.

Šnekama, pienuojama, 
kaip čia jaunimą ir, apskri
tai, žmones atpratinus nuo 
smuklią, dykavimo, kazirių. 
Vienas geriausią būdą tai 
atlikti yra užinteresuoti 
jaunimą kimo lavinimu, 
mankštinimuisi.

“Vyčiai” atkreipia domą 
į tą užsiėmimą. Labai pagir
tina. Tai labai prisidės prie 
jaunimo pakėlimo.

Kimo pralavinimas padai- 
lįs mus šokius. Dabar šoka
ma pas mus labai nedailiai. 
Poros šoka it kokie gremėz
dai. Nesinori nei žiūrėti į 
šokėjus. Tai tik šokiu pa
mėgdžiojimas. Ištikro, į dai
liai skrajojančią publiką 
gražu pažiūrėti. Taigi inan- 
kštinimai laivina ir dailės 
skonį.

Belgijos kareiviai iš už po barikadų šaudo i vokiečius.

KUR DARBININKO 
TĖVYNĖ?

Tą klausimą stato ir į jį 
tuojaus atsako “Laisvėje” 
nekoksai, inicialais J. M. J. 
prisidengęs, žmogelis, prisi- 
pažįstąs socialistu esąs, ku
ris, matyt, socializmą tiek 
suprantąs, kaip kitas nie
ko. Jis žino vientik “dar
bininko” vardą ir tuo vardu 
prisidengdamas aimanuoja 
taip baimingai, taip skau
džiai, podraug taip rūsčiai, 
kad net koktu tu senu pa
saką klausyti. Bet, mat, vis 
darąs did didesnio darbi- 
n i 11 ką 4 4 susipratimo ’ ’.

Štai jo keli žodžiai:
“Tankiai mes randame 

tautininku laikraščiuose už
metimus socialistams (ogi 
kaip! Red.), buk mes ne
gerbiau! savo tėvynės. 
Drauge darbininke! Aš no
rėčiau tavęs paklausti, ką 
gero tėvynė yra tau pada
rius? Ar ji rūpinosi tavo 
gerove? Ar ji suteikė tau 
progą turėti šiltus namus 
žiemos laike? Ar ji rūpino
si, kad tu turėtum drabu
žiu ir maisto? Ar ji stengė
si, kad tavo vaikučiai galė
tu pasiekti augštesnį moks
lą? Į šituos visus klausi
mus trumpai galima atsaky
ti: ne, ne ir dar kartą ne! 
Ar tu esi lietuvis, vokietis, 
franciizas, italas, rusas, ar 
amerikonas, nėra skirtumo, 
šis klausimas viso pasaulio 
darbininkus lygiai paliečia. 
Ką tavo tėvyiie yra gero 
tau padarius?”

Tai raštas 4 4 darbininko

socialisto”, kuris neapsimo
kėtą mums nei paminėti, jei 
ne tas, kad kartais kiti lie
tuviai, perskaitę tuos 
“skaudžius” žodžius, neim
tu to viso sau galvon ir ne
iškryptu iš tiesos kelio.

Jisai rašo, kad tėvynė 
jam nieko gero nėra nei da
vus, nei padarius, tatai reiš
kia, kad nereikia jos mylė

ki.
Bet paklaustumėm p. J. 

M. J., kągi jis gero yra pa
daręs savo tėvynei, jei taip 
drąsiai drįsta ant jos spjau
dyti, ją taip viešai niekin
ti? Jei tasai nelaimingas 
žmogelis butu rūpinęsis sa
vo tautos ir tėvynės reika
lais, nekuomet nebūtą pa
našiai jos išniekinęs. Jaigu 
butą bendrai dirbęs su sa
vo kitais tautos ideos bro
liais, nebūtą tiek daug to 
tarptautinio raugo prisigė
ręs.

Bet, deja, kaip matoma, 
nei jis pats tėvynės labui 
nenori darbuoties, nei ki
tiems leidžia tai daryti. Ir 
tasai nelaimingasis dar rei
kalauja iš tėvynės tokią da
lyką, kokią nėra užsitarna
vęs!

Turime pripažinti, kad 
tai darbas melancholiko, ku
ris norėtą savo ligą kitiems 
įkalbėti. Norėtu, kad laja 
liga visi užsikrėstu ir sirg
tą.

Jam svetima tėvynės mei
lė ir gimtosios šalies išsiil
gimas. Štai žydai per šimt
mečius ir ligšiol apraudoju 
savo žuvusią tėvynę ir turi 
pilną viltį ją atgauti. Net 
bepročiai sutvėrimai jaučia 
kokį tai neišaiškinamą pri
sirišimą prie savo gimtosios 
vietos. Net sparnuočiai to 
paties instinkto valdomi.

O čia ve protingas sutvė
rimas, žmogus, spjaudo ant 
savo guštelės ir reikalauja, 
kad visi taip darytu

Toksai žmogelis nesu
pranta, jogei jis pirmiau 
privalo tėvynės labui dar
buoties, gi tik paskui tėvy
nė jam tegali ateiti pagal
bon, pagerinti jam tą kar
tu būvį.

Kiekvienam Ims supran
tama, jogei katras tokius 
niekus priešais tėvynę rašo, 
yra ne koks kitas, kaip tik 
paskutinės rūšies clespera- 
tas, turįs labai daug bjauri
mo savo sąžinėje.

CHINAI IEŠKO TAUTI
NIŲ PARĖDŲ.

Kuomet Chinijoj įvest;1, 
respublika, gimė klausimas; 
Kokiais rūbais rėdysimos? 
Nes kadangi seni cbiniečiu 
parėdai privalo užleisti vie
tą kokiems naujiems res- 
publikoniniams parodams. 
Nekurie chinai tuo atsitiki

mu labai pradžiugo. Mylin
tieji naujus parėdus ir ma
das pareikalavo įvesti ame- 
rikoiiinę madą, tradiciją 
garbintojai reikalavo su
grąžinti senobinius cliinų 
parėdus ir, kad duoti pavyz
dį, viešai visur vaikščiojo 
apsitaisę stebėtiniausiais 
parodais, sulyg senu gady
nių pavyzdžiu. . '

Antgalo tautos atstovybė 
nusprendžius, kad valdinin
ku apsitaisymas jiems e- 
sant valdvietėse ir tautiniu 
iškilmių metu — turi būti 
europinis. Kasdieniniame 
todėl gyvenime valdinin
kams leista bile kaip rėdy- 
ties, bet iškilmių metu įsa
kyta jiems turėti frakus ir 
ejlinderius.

Prezidentas Yuan-Shi-Kai 
pats pirmasis davė pavyz
dį, suteikdamas savo 11-kos 
metu sunui, jo sužiedavimo 
dienoje, gražu anglišką fra
ką ir augštą šilkinį cilindc- 
rį.

Bet dabar C1 linijos ekono
mistai savo šalies finansų 
stovio žvilgsniu — pakėlė 
prieš tą naujanybę, prieš 
užsienią madas aštru pro
testą. Pagaliau pats prezi
dentas susiprato, padaręs 
didelę klaidą, priimdamas 
inadon vakarinės Europos 
parėdus.

Kas aršiausia, kad pasi
rodė, jogei sutaisymas tu 
europiniu parodu atsieina 
toli brangiau už gražiausius 
cliinu šilkinius parėdus, ka
dangi did europiniu parodu 
prisiėjo iš užsienią par
traukti daug tiems paro
dams tinkamos gelumbės, 
todėl Chinijos išdirbiniams 
ėmė grasinti ekonominis pa
vojus.

Pagaliau prez. Yuan-Shi- 
Kai nusprendęs tą savo pa
darytą klaidą atitaisyti. į- 
sakė viduriniu reikalą mi
ni stori u i perstudijuoti tą 
“svarbą” kas link lietuviu 
parodą klausimą ir nuspręs
ti pagaliau koks gali Imti 
tinkamiausias. Dar patarta, 
kad tuo reikalu daugiausia 
atsižiūrėti į mongolu dinas
tijos parėdus. Pagaliau mi- 
nisteriui įsakyta, kad tiems 
parodams butu vartojamas 
Chin i jo j išdirbamas šilkas, 
nes kitaip šilko pramonė 
turėtą niekoj) nueiti.

Dabar ministeris su savo 
valdininkais galvoja ir ne
žinia ką naujo išgalvos.

Gyventoji! surašinėjimo 
reikale.

“Katalikas” 36 numery j 
stebisi, kad paskutiniame 
Chicagos gyventoju suraši
nėjime lietuviu atrasta tik 
24.650. Be abejonės, toji

maža skaitlinė mums labai 
juokingai atrodo. Bet kad 
prisižiūrėti arčiaus, kokiuo 
budu šis surašinėjimas bu
vo vedamas, prisieitu ste- 
bėtiesi, kad dar ir tiek lie
tuviu surado.

Štai pavyzd is: Ateina su
rašinėtojas čekas į namus, 
kuriuose gyvenome išviso 9 
asmenįs suaugusią, ir klau
sia, kokios šalies esame pa
valdiniais.- Kadangi nekartą 
buvo šaukiama laikraščiuo
se, kad lietuviai privalo vi
sur ir visuomet užsirašinė
ti lietuviais, atsakiau jam, 
jogei mes esame lietuviai, 
R u si j os pa vai d in iai.

Ir žvilgterėjus man kuilį; 
gon, gi enumeratorius hera- 
šąs musu vardus eilutėn 
vardu “Russia”. Tatai su
pratę, kad tukino budu lik
sime užrašyti rusais, ėmiau 
griežtai pro testuoti. Bet e- 
iiumeratorius neklausė , ir 
paskui parodė savo kningo- 
je vietas, kur ir lenkai iš 
Rusijos liko užrašyti rusais. 
Jis teisinosi, jogei jiems į- 
sakyta taip elgtics, būtent, 
surašinėti tik iš kokios ša
lies esą pavaldiniai, neskirs
tant pagal tautas.

Žinoma, priešais tokį ar
gumentą turėjau nusileisti 
ir likomės visi užrašyti ru
sais.

Taigi kįla klausimas, ar
gi mažai buvo tokiu čeku 
surašinėtoją, kurie, rasit, 
simpatizuodami rusams, 
stengėsi padidinti ją eiles 
amerikoną akyse.

P. Cibulskis, 
2349 So. Oakley avė.

barizmo, palieka prie jos 
daug neišmanymo ir bai
mės, kuri yra dar didina
ma tų, kurie iš to gerą sau 
turi.

Didžiausia pažangai kliū
tis yra demokratijos bijoji
mas, manymas, kad žmones 
reikia painioti, kad jie rei
kalauja globos. Todėl tau
tos turi klesas, bajorijas, 
didikus, karalius, privilegi- 
tetus.

Armija yra organizacija 
nežinėlių, prietaringų ir ak
lai dūkstančių žmonių, ku
rie gudriai yra valdomi 
augštesnėsės klesos.

Jei žmonės butų apšvies
ti, patįs save valdytą, įpra
tę protauti, svarstyti ir nus
pręsti valstybinius klausi
mus, tai jie nekuomet neitų 
prieš vienas antrą skerdy- 
nėn del išrišimo tarptauti
nių klausimų ir nesusipra
timų.

Dabai-gi kaip yra? Ka
ralius ir jo patarėjai susi
eina į paslaptingą kambarį 
ir balsuoja užvesti karą. 
Tuomet ūkininkai, darbi
ninkai, krautuvninkai, kler
kus, kurie nieko nežino apie 
dalykus ir kurie nieko ne
turi prieš gyventojus kainu 
ninės šalies, ima ginklus ir 
dainuodami marguoja muš 
ti, skersti, žeisti kuobaisiau- 
sia.

Kuomet viskas pasibai
gia, tai žmonės eina namo 
ir išmoka išlaidas.

Karas yra tai mokestis, 
užkraujama ant žmonių ne
išmanymo. Jie perdaug 
tamsus, kad aprūpinti sa
vo valstybės reikalus, per- 
mažai išmano ir perdaug 
pripratę pine ponų, kurie 
juos jodinėja.

Pažymėtina, kad net ros-, 
publikoje, kaip tik kįla ka
ras, tai ir išnyksta paskuti
niai likučiai demokratijos;' 
atsiranda imperatorius, dik
tatorius; karo teismas yra 
apšaukiamas ir absoliutiz
mas užviešpatauja.

Gale šito karo yra apsi
reiškimas demokratijos ki
limo, nes karas nurodo aiš
kiai autokratijos baisumą.

Šis karas tęsia darbą, 
pradėtą laike fraucuzu re
voliucijos. Frank Crane.
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PO 2 CENTU.
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M. J. Damijonaitis 
901 W. 33rd St. 

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave. 
Jagello’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 
870 W. 18th St.

It. Wabol 
1700 N; Ashland Av.
A. L. Zacharevičia 

2336 S. Oakley Avei

BRIDGEPORT! OONN. 
J. L. Dulbis 

595 S. Main St.

WATERBURY, CONN;
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

BENTLEYVILLE, PA.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St. 

HARTFORD, OONN.
k J. Milauskas

23 Sheldon St. 
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 H. 14th St. ;

. WAUKEGAN, ILL. '
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis t

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Stalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
- J. A. Oailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASK 
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS. 1
A. Jankauskas

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS. 
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.
J. P. Sabel, 

28 Murdock St.

Karas ir Autokratija.
Karas yra tai autokrati

jos vaikas. Autokratija y- 
ra ten, kur kelintas žmo
nių arba klesa, valdo tautą 
ir kur didieji tautos reika
lai nėra perleidžiami per 
žmonių balsus.

Yra kelintas valstybių, 
kurios yra pilnai aristokra
tinės. Yisos turi parlamen
tus, atstovai kurių, bent da
lis, renkama yra šalies gy
ventoj ų.

Bet visos tautos pastoja 
autokratinėmis, kuomet kį
la karas. Net Suvienytu 
Valstijų prezidentas ir se
natas gali apšaukti karą, 
be pasiklausinio žmonių iš
rinktųjų.

Tikras tad vaistas nuo 
karo yra tai ugdymas de 
inokratijos.

Karo galimumas aiškiai 
parodo, kad žmonės nepri
brendę nuspręsti patįs sa
vo tautiniu klausimą, bet 
reikalauja augštesnės kle- 
sos, kad ta rūpintųsi tau
tos reikalais.

Žmonijai kįlant iš bar

Vienatinis savo rųšies, lietuviškai—angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

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

Liti UVi5KArANul.lj{V)d IlALBOS

RANKVEDIS
S. P. Tananevi'ču

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
dėl išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus, žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes 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 talpinąs! trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, dele! geresnio išsilavinimo' 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais.............................................. $1.25

Ta pati audimo apdaruose 1,50

Užsisakymo lapelis.

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

61a prisiunčiu $1.25 — $1.50 Mdney Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė ......................................................................................................

Gatvi .....................................................................................................................................

Miestas ..................................................................................................... ............................

Valstija ........................................................... .. ................. ................................................
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KATALIKAS

Pirmosios moterįs 
pradėjusios ieško
ti sau lygių teisių.Pirmos už savo teisiu su vyrų teisėmis sulyginimų ėmusios kovoti moterįs, buvo amerikietės, Su v. Valstijų gyventojos. Idant supratus, kokiose aplinkybėse jos ta. kovą pradėjo, turime nors trumpai žvilgterėti i Suv. Valstijų praeitį.Prasidėjus Anglijoje visokiems tikybiniams perse- kio j imams, karščiausie j ižmonės ir stipriausio budo šeimynos metė savo tėvynę ir dauginosi už jurių-marių — Amerikon. Tuomet, 16 amžiuje, kelionė per vandenyną nebuvo taip lengva ir trumpa kaip dabar. Nesant dar tuomet garlaivių, mėnesiais prisieidavo baladotis jure iš Anglijos Amerikon ir visokių nepąjlaimų ir baimių pritirti! Tik labai drąsus ir narsus žmonės iš- drįzdavo anuomet keltis jure. Ir išpradžių ištikrųjų nedaug tokių atsirazdavo, kurie užtai, kad jų žmogaus piliečio teisės negana buvo jų tėvynėje godojamos, skyrėsi ant amžių su savo šalimi ir ryžosi svetimose padangėse sau naują tėvynę tverti. Bet aišku, kad tie žmonės, kurie del savo įsitikinimų nesidrovėjo taip pasielgti, tiek vargo, baimės ir rupesnių pakelti, buvo ištikrųjų nepaprasti žmonės.Negana dar to. Pirmoms ąnglų į Ameriką įsidanginusioms kartoms nežinomose ir nepriprastose aplinkybėse prisiėjo pradėti naują gyvenimą, prisiėjo daug kovų pakelti, kol pasiliuosavo nuo Anglijos globos, ko] sau neprigulmybę kruvinose kovose laimėjo.Pasijutę savo naujos tėvynės laisvais piliečiais Suv. Valstijų gyventojai 1787 m. sušaukė Philadel- phion kongresą (seimą), pirmą savo naujos konstitucijos (šalies įstatymų) pamatinį akmenį padėti. Tų pirmųjų Amerikos piliečių žmonos, seseris ir dukteris

Italijos karalius Emmanue- lis. Jis atsiradęs prastampadėjime, kadangi visoj šalyj gemsta riaušės, kuriomis reikalaujama paskelbti karą Austrijai.

visa širdimi, pasišventimu ir užsidegimu dalyvavo pirma vedamoje kovoje už savo naujos tėvynės laisvę, todelei pribuvo ir jos į tą kongresą bendrai tartis. I- ki tam kongresui, kol amerikiečiai nebuvo, sau laisvės išsikovoję, visur moterįs ir vyrai darbavosi ir tarėsi lygiai apie savo tėvynės reikalus. Dabargi, kuomet moterįs sąmoningai kongrese pareikalavo savo teisių sulyginimo, kuomet pareikalavo, idant' kongresas, tverdamas naują konstituciją, joms jų teises raštu tikrai ir tvirtai pripažintų — tai pas vyrus pabudo jų vadovų ir am žirni moterių išnaudotojų didybė — ir jie griežtai atsisakė pripažinti savo moterims politiškas teises, ty. tokias teises, kad ir moterįs galėtų šalies įstatymų tvėrime dalyvauti ir valdininkų vietas lygiai su vyrais užimti.Kaip matome, Amerikos moterįs už pirmą savo mėginimą likti savarankiais piliečiais brangiai užmokėjo, nes buvo pašalintos ir nuo tokių tarybų, kuriose paprastai pirma dalyvavo.Bet amerikiečių energiškas būdas ne tam, kad nusiminus. Jos iškarto suprato, jog norint, kad jų kova už laisvę pasekmingai butų vedama, joms pačioms reikia visupirmu šviestis.Ima jos todėl reikalauti išpradžių lygybės mokyklose, ty. taip vadinamos koe- dukacijos, kur merginos ir vaikiukai turi teisę lankyti draug tas pačias mokyklas. Besimokydami drauge nuo mažens, vaikinai išmoksta moteryse matyti drauges- darbininkes, sugebančias lygiai su jais rimtai manyti ir dažnai nuosekliau už juos galvoti. Iš koedukacijos, iš pasižinimo prie bendro rimto darbo, tarp vyrų ir moterių turi būtinai išdvgti rim- tesni santikiai, nekaip iš pasižinimo bent kokios puotos arba vakaruškos laike. Tai juk aišku.Be to Amerikos moterįs pačios, kur šviesesnes, ėmė mokytojauti. Iki 1860 m. visose pradinėse mokyklose Amerikoje mokytojavo moterįs. Savo gi politikos reikalavimus moterįs stengėsi taringose ir visokiuose raštuose kelti ir aiškinti.Antrą sykį — kuomet a- merikietės vėl gavo progą savo teisių sulyginimo reikalavimus viešai iškelti — buvo kova už nigerių išliuo- savinią, vedama jau 19 amžiuje. Nigcrius, juodus Afrikos gyventojus, amerikiečiai seniau gaudydavo kaip laukinius gyvulius, gaben- davosi iš Afrikos ir verzda- vo juos sau dirbti sunkiausius darbus be jokio atlyginimo, plakdami irgi juos kai]) gyvulius už mažiausią apsileidimą ir nepaklusnumą.Su laiku ir nigeriai susiprato nesanti gyvuliais ir pastatė tokius pat reikalavimus, kaip ir moterįs: — teisių sulyginimą.Idant prieš tokią baisią neteisybę, kokią iki tam laikui nešė nigeriai, sukėlus bent doriausių anų laikų širdis, reikėjo, kad kas nors tų nelaimingųjų juodųjų

žmonių-vergų kančias ir nužeminimą papasakotų visam pasauliui; reikėjo, kad kas sujudintų baltųjų žmonių širdyse pasigailėjimą jųjų. Ir tokiam darbui atlikti atsirado moterė-rašytoja Bi- čer-Stou, parašiusi garsią ir iki šiai dienai noriai visų skaitomą apysaką: — “Dėdės Tomo trobelė”.Po tos kningos intekme ėmė tvertis draugijos tarp baltųjų žmonių, kurios savo tikslu statė kovą už nigerių paliuosavimą.Į pirmą tokį ratelį, susitverusį Bostone 1832 m., į- stojo išsyk 12 moterių, bet toks moterių įstojimas ir noras prigulėti prie viešai veikiančios ir politika besiru- pinanačios draugijos sukėlė didelį pasipiktinimą.Pirma moteris, kuri savo prakalbomis labiausia už nigerių išliuosavimą agitavo, buvo Abbi Kelli. Kaip minia į jos tas prakalbas žiūrėdavo, aišku iš to pravardžiavimo, kuriuo buvo į tą moterį taikoma. Nigerių vergavimo šalininkai jos kitaip nevadindavo, kaip “hi- jena” (tokia Afrikos laukinė kiaulė, kuri — numirėliais ir dvėsena minta); kiti leizdavo paskalas; ji esanti girtuoklė. Kuomet jos pažiūrų šalininkė Anžclina Griinkė sušaukė susirinkimą Philadelpliioje, kuriame buvo ketinama viešai išreikšti protestą prieš nigerių vergavimą, minia padegė salę, kurion buvo žmonės pradėję rinkties, o Massachusetts 1818 m. minia ką tik Abbi Kelli nenužudė.— “Minia kaukė, spjaudė, šnypštė, o kalbėtoja susirinkime savo iškalbingumo žaibus svaidė” — taip apie aną Massa chusette susirinkimą rašo Lucy Ston, viena iš narsiausių kovotojų už moterių teisių sulyginimą. (Seka toliau).
lodomus nurodymai vai

ky auklėjime.“Duok man sugedusį vaiką ir leisk jį pas mane pabūti vienus ar du metu ir aš jį sugrąžįsiu draugijai geru piliečiu”, pasakė Miss E. Burns svečiams, atsilankiusiems į jos vedamą James Porteri mokyklą.Ta mokykla randasi Phi- ladclphioj, Pa., prie 6-tos g., kur apsigyvenę svetimtaučiai — lenkai, italai, rusai ir k. Visi tos mokyklos mokiniai yra tų ateivių vaikai. Reikia nepaprasto gabumo, kad iš to mišinio ką gero padaryti. Šiaip paprasta mokykla arba mokytojas be galo turėtų visokių sunkumų ir keblumų su tokiais gaivalais. Bet minėta mokytoja pasigauna nepaprastų būdų, kad pasiekti gerą vaisių.Ypatingai ji apvertimi vaikus. Sako: “Kuomet aš matau vaiką, kad jis nerimauja, šėlsta, tai aš žinau, kad jis turi šį-tą savyje. Pirmiausia, ką aš ’darau su tokiuo vaiku, tai tuoj statau jį prie darbo. Darbas! Tai yra geriausias vaistas.Aš baisėjuos taip vadinamaisiais geraisiais, ramiaisiais vaikais. Nekuomet 

man nėra taip linksma, kaip kuomet klesa klega. Tokį žodį kaip tyla aš vengiu vartoti.“Aš leidžiu savo vaikams šnekėti ir vaikščioti ir daryti ką tik nori, išskiriant nenatūralius dalykus. Da- leisti, kad vaikas galėtų vesti savo dalykus be kalbėji- mosi yra lygiai nesąmoninga, kaip ir daleisti, kaip suaugusieji atliktų be kalbė- jimosi savo dalykus. O auklėjimas yra svarbiausias dalykas pasaulyje.“Aš pripažįstu, kad kiekvienas vaikas yra šio-to vertas. Jis gali būti šiurkštus, begėdiškas ir net abnorma- lis, bet visgi iš jo galima padaryti gerą pilietį.”Miss Ez Burns yra tekinimo amato mokytoja. Iš moterių ji pirma Pennsyl- vanijos valstijoj stojo tekinimo mokytoja. Didžią svarbą priduoda amatų mokinimui. Amatai labai auklėja.Sako ji: “Žinoma, kiekvienas vaikas nepastos mechaniku — daugelis jų negali pastoti. Yra vaikų, kurie negali įkalti tiesiai vinį, arba negali dirbti su pie- Ivčia. To nereikia išrodinėti kokiais nors mokslais — pedagogija ar psychologija. Tą pripažįsta sveikas protas. Bet ar jis bus kalvis, ar advokatas, visgi jis bus balsuotojas, ir niekas jam tiek neprigelbės būti geru balsuotoju, kaip gabumas protauti.Kiekvieną kartą, kuomet vaikas vartoja pjūklą, tai jis vartoja savo protą. Ar jis pjauja tiesiai ar kreivai, tai kitas dalykas. Ko jam reikia yra tai proto lavinimas, o ne pagaminti kokį rakandą.Nekuomet aš nevartoju rykštės. Tas senovės pašlovintas instrumentas gal ir buvo tuomet geras, bet šių laikų žmonės žiuri į rykštę, kaipo į atgyvenusį, nugenėjusį dalyką. Nėra geresnio vaikui nubaudimo, kaip a- timti nuo jo įrankius. A- tiink nuo vaiko progą veikti ir jį nubausi skaudžiausiai.Didžiausias vaikystės priešas yra tai dvasios pul- dymas. Yra klaidinga daleisti, kad liuesas vaikas y- ra nuo tokių susijaudinimų ir silpnybių, kurias turi suaugusieji. Sulūžęs plaktukas arba sugadintas žaislas yra tokia pat vaikui tragedija, kaip piniginis nuostolis jo tėvui”.Miss Bums tad nurodo, kad amatų mokinimas yra didelės svarbos auklėjime. Ji sako, kad ir mergaitės privalo būti mokomos ranku darbo. Be mokymo virti, gaminti įvairius valgius, turi dar būti mokomos pataisymo rakandų ir teplio- jimo.
YPATOS LAISVĖ.Louis N. Ilammerling.

XVLLAr jus kada, nors pagal-, vojote nuodugnia! apie tikras gyduoles nuo girtavimo?Tos gyduolės labai prastos. Įvykdinkite tvirtą ekonomiškąjį gerbūvį, idant kiekviena ypata turėtų visko užtektinai, kad keletas 

valandų kasdieninio darbo suteiktų gyvenimo reikalavimus ir malonumus, kad nebūtų jokių nedateklių, kad kiekvienas galėtų atsilyginti savo skolas, kad musų miestai butų švarus ir gražus, musų gatvės gražiai išlygintos ir apšviestos, musu kambariai, biurai ir dirbtuvės ruimingi, šviesus ir sanitariški, kad męs galėtume “vidutiniškai gyvent”, kaip sako Cornaro, turėdami valgio nors nedaugiau bet tiek kiek tik mums reikia, kad sanitariška priežiūra butų tikra ir limpančios ligos butų nežinomos, kad vyriškiai ir moteriškos tuoktųsi pagal savo širdžių nurodymą, o vai kai butų auginami datekliu- je ir linksmume, kad visi turėtų užtektinai laiko pailsini ir pasilinksininui panaudojant gamtos grožį ir sporto malonumus, kad butų laisvė naudoties literatūros, dailės ir muzikos ma- tauriniais, kad aukštasai gyvenimas butų prieinamas visiems, o ne keletui aristokratu duokite mums visus tuos dalykus, o tuomet pa; matysite, kad nors ant kiek vieno skersgatvio stovėtų statinė su degtine ar . alum nebus pasileidėlių girtuokliu, nei piktadarių, nei bepročių, nei alkoholinių paleistuvių.O tuotarpu duokite mums darbuoties ir laukti. Leiskite mums auklėties ir auklėti musų kūdikius ne pa- sidžiaugime iš kitų turto ir jiegos, bet pažinime gerųjų ir svarbiųjų gyvenimo dalykų. Leiskite mums pažinti, kad dorai reikalinga lai svė, kad sulaikymas žmogaus nuo blogų darbų uždarant jį į kalėjimą — nėra doros vaisiumi, kad morališkumas yra laimės dovana, kad susivaldymą pagimdo liuosybė, o ne suvaržymai ir prievarta, kad linksmybė yra didžiausia sveikatos palaikytoja ir mo rališkumo pakėlėja, ir kad yra ne tik kvailyste, bet tiesiog morališku nupuolimu reikalauti idant męs visi būtume patalpinti į li- gonbutį tik todėl, kad keletas iš musų yra silpno sudėjimo.Tie visi dalykai laoii priešingi drausmininkų (proh ibicij onal istų ) doktrinai. Viena iš didžiausių paklaidų, kurias daro draus- mininkai, yra ta, kad jie užpuldami ant nesusivaldymo link vieno dalyko stumia žmoniją į nesusivaldymą kituose dalykuose, kaip va mintyje, kalboje darbuose ir ignoruoja kitus daug pavojingesnius apsireiškimus, k. v. valgymą, piningų godumą, nepaprastą pasididžiavimą. Juk negalima būti link visko nesusivahlančiu, o tik link vieno dalyko susivaldančiu. Blaivybė visuose dalykuose — tai aukš- čiausis idealas, kuris negali but įgyjamas per susilaikymą. lik nuo yieno dalyko. Susilaikymas nuo girtavimo gali įvykti tik pi.-ie visuotinos blaivybės visuose dalykuose; jis bus dalia žmonijos gerbūvio ir doros.Kieno vardu jis gali įvykti? Didžiumos. Vartoj amas kovotoju su girtavimu žodis

“blaivybė” visiškai nereiškia blaivybės, tik susilaikymą, o susilaikymą vien tik nuo alkoholinių gėralų, į kuriuos tapo atkreipta publikos atyda, užslepiant to priverstojo susilaikymo pasekmes. Visi blogumai verčiama vien tik ant girtavimo, o užtylima apie tikrąsias blogumų priežastis, į- vykstančias iš abelno gyvenimo aplinkybių. Čia daroma tas pat, ką ir su mokslu apie lytiškąją hygieną. Nuo pat pradžių kaip mokyklų, taip ir namų moksle, kuomet išguldoma biologija, suprastinai yra aiškinama kūdikiams visuotinojo gyvenimo apsireiškimai gamtoje, bet lytiškasai žmogaus gyvenimas yra tyčiomis ir gudriai nuo kūdikio užslepiamas, taip, kad kūdikis įgyją nuomonę, jog tasai dalykas visai nesiriša orio kitų gyvenimo apsireiški mų. Ir kuomet kūdikis paaugęs įžengia Į kritiškąjį gyvenimo laikotarpį, jo v sa atyda tampa sukoncentruota ant šio vieno jam ne
Paveikslas Popežiaus Pius'o X

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : • ; CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

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

Gatve..................... ............................................................................................

Miestas............................................................ Valstija.......................................

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

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuviu Dienraštį
“KATALIKĄ”

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausia išsipla
tinęs ir turi daugiausia skaitytojų. Dienraštis “KATALIKAS” pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksmą pasiskaity
mų, pamokinančių straipsnių. Pašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ” redaguoju prityrę redaktoriai ir rašo 
į jį žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”
yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauju, bet visuomenei 
— yra visuomenes laikraštis.

* Dienraščiui rupi visų lietuvių gyvenimas: darbininkų, jauni
mo, moterių, jam rupi lietuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjimo, reikalai.

Todėl skaityk “KATALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigai atneš 
tau šimteriopą naudą.

Amerikos Lietuvių Dienraštis kainuoja:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metą $0.00.
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.

suprantamo dalyko, ir jį jis sau išaiškina sulyg savo jaunos fantazijos svajonių. Jeigu lytiškasai gyvenimas butų kūdikiui aiškintas moksliškai da mokyklos suoluose, kaipo normališ- ka ir neatbūtina abelno gyvenimo dalis, tai mes netu- retume tokio doriško nupuolimo, jaunuomenės pasileidimo, sveikatos ir šeimynų gadinimo, nes jaunuomenės mintis butų išauklėtos normališkai, naturališ- kai ir morališkai.Tas pat ir su girtavimo klausiniu. Kuomet blaivybė bus išplėsta visuose gyvenimo dalykuose, kuomet visuomenės nuomonė nebus nukreipta tik į vieną dalyką padidinant ano svarbą, tuomet visuomenės gyvenimas bėgs normališkomis vėžėmis.
* ************************ 
J Tel. Canal SIU J

’ Dr. A. L. JUŠKA :
* Lietuvis Gydytojas. * 
f 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. * 
% Kampas 18-Osgtv. J
**************************

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musą Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodė kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai- rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai1 gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera je 18x24.
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4 KATALIKAS

EXTRA!
Prasidėjo Liet. Politiškas 

Seimas!
Daug atstovų suvažiavo.

Gaisras.
Vakar 4:30 vakare sude

gė du mediniu namu ties 
34 Place, arti Halsted gat. 
Namuose gyveno lietuviai. 
Vienas lietuvis labai apde
gęs nugabentas ligoninėn.

Telegramos

Jau nuo penktadienio Chi- 
cagon ėmė rinkties delega
tai Į Lietuviu Politikini 
Seimą, kurs šį rytą prasidė
jo Drill salėj, Masonic Tem
ple, vidurmiestyj. Daug de
legatu jau dalyvauja prade
damose sesijose ir dar lau
kiama daugiau.

“Kataliko” redakciją at
stovauja Seime p. S. P. Ta- 
nanevičia.

‘ ‘ Kataliko ’ ’ redakci j a
siunčia delegatams širdingą 
pasveikinimą ir linkėjimus 
geriausią pasekmių jų svar
styme svarbiausią ir opiau
sią klausimą mus tautos.

Šis Didysis Seimas svar
stys:

I. Dabartinio lietuvią pa
dėjimo apsvarstymas ir su- 
šelpimas nukentėjusią nuo 
karės.

1. Didžiojoj Lietuvoj.
2. Mažojoj Prusą Lietuv.
II. Koksai Lietuvos padė

jimas privalėtą būti atei
tyj?

1. Reikalingumas suvie
nyti visos Lietuvos sritis 
vienon administratyvėn vie- 
naton.

2. Atskyrimas Suvaiką 
gub. nuo Lenkijos, ir santi- 
kiai lietuvią su lenkais.

3. Priskyrimas Prusą Lie
tuvos prie Did. Lietuvos.

4. Lietuvos autonomijos 
klausimas.

5. Priemonės Lietuvos au
tonomijos išgavimui.

6. Santikiai lietuvią su 
latviais.

7. Santikiai lietuvią su 
baltrusiais.

Šį vakarą šv. Jurgio sa
lėj bus pramoga su nepa
prastai geru programų. 
Dramos Dr-jos geriausieji 
lošėjai vaidys labai užiman
čią komediją “Kurčias 
Žentas”.. Dainuos p-nia AI. 
Janušauskienė ir Lietuviu 
Muzik. Mokyklos įsteigėjai 
p-nia A. Pocienė, pp. A. A- 
leksandravičius ir A. Po
cius.

Seimas pasibaigs rytoj. 
Vieni delegatą išvažiuos na
mo, kiti pasiliks ant Fede
racijos kongreso, kuris pra
sidės šį trečiadienį šv. Jur
gio salėje ant Bridgeporto.

Dėk. kun. M. Kraučuno 
varduvės.

Šį rytą dėk. kun. M. 
Kraučunas savo varduvių 
dienoj, laikė iškilmingas mi
šias.. Per mišias giedojo vi
sas “Kanklių” choras.. P- 
nia AI. Janušauskienė gie
dojo solo Avė Alaria. Po 
mišią choras giedojo “Do
mine salvum fac”; ta gies
mė gražiai nuskambėjo. i

Dekaną pasveikino ir iš
reiškė linkėjimus “Kan
klių” choras ir Jauną Pa
ną N. P. šv. Afarijos dr-ja.

AI. L. Gurinskaitė.

S. L. A. Chicagos apskričio 
susirinkimas.

Minėtas apskritys vakar 
buvo sušaukęs didelį susi
rinkimą pasitarti apie da
bartinį Lietuvos padėjimą, 
sušelpimą nukentėjusiu nuo 
karo, apie išgavimą daugiau 
liuosybės Lietuvai ir visuo
tiną politišką Amerikos lie
tuvią seimą.

Susirinkimas atsibuvo 
Aleldažio salėj. Buvo susi
rinkę labai daug žmonių ir 
atstovą nuo įvairią dr-ją ir 
kuopą. Buvo asmenų įvairią 
srovią — kataliką, tautinin
ką ir socialistą.

Prasidėjus svarstymams 
tarp kataliką ir asmeną ki
tą srovią kilo ginčai ir pas
kui sumišimas. Po to katali
kai apleido salę. Likusieji 
išreiškė pritarimą seimui, 
rengiamajam New Yorke 
spaliu pradžioj, pritarė rin
kimui auką sušelpimui nu
kentėjusią nuo karo. Dar 
buvo išreikšta pritarimas 
stengimuisi išgauti kuodau- 
giausia liuosybės Lietuvai.

PRANCŪZAS LAIMĖJO 
MŪŠĮ ORE.

Paryžius, rugs. 21. — 
Garsus franeuzų lakūnas 
Jules Vedlines atakavo vo
kiečių orlaivį, kuris tėmijo 
franeuzų pozicijas iš padan
gių. Prancūzas skriejo į pa
danges ir už 15 minutų vo
kietis su savo orlaiviu kri
to, kaip akmuo žemėn. 
Prancūzas pašovė vokiečio 
orlaivį iš automatinio šau
tuvo.

APŽIURĖJO LAIVYNĄ.
Londonas, rugs. 21. — 

Turkijos sultanas apžiurėjo 
turkų laivyną. Apžiurėjo 
taipgi vokiečių skraiduolius 
Breslau ir Goeben.

Kun. K. Vasiliauskas laikė 
sumą.

Kun. K. Vasiliauskas, bu
vęs “Kataliko” vienas 
redaktorių, vakar švento 
Jurgio bažnyčioj laikė su
mą. Jisai yra atvykęs kaipo 
delegatas iš Worcester, 
Mass. į Politiškąjį Seimą 
ir į Federacijos kongresą.

Pereitą šeštadienį kun. 
K. Vasiliauskas aplankė 
“Kataliko” redakciją, dide
lę spaustuvę, apsčią admini
straciją ir Tananevicz Sa
vings banką.

Prasidėjo byla.
Aurora, III. Kriminaliam 

teisme prasidėjo antrukart 
Petras’o byla, kuris kalti
namas merginos Hollander 
nužudyme. įšilsią savaitę 
buvo renkami prisiekusieji 
teisėjai. Pirmojoj byloj pri
siekusieji nesutiko Petras’ą 
visai paliuosuoti, todėl tei
sėjas juos paleido ir nusky
rė antrąją bylą.

Regai Lietuvią Kliubo 
balius.

Pereito šeštadienio vaka
re p-no Aleldažio salėj, ant 
West Side, atsibuvo Regai 
Liet. Kliubo balius. Tame 
Kliube priguli vien jaunuo
menė, tatai ir baliun buvo 
jos apščiai susirinkusios. 
Tokį skaitlingai susirinku
sį jaunimą retai kur pama
tysi. Gražiai linksmintasi 
lig vėlai. Atlikta taippat ir 
Grand March, kurį vedė V. 
Valentinas su Kristina Lu- 
binaite. Sekanti pora buvo 
Zigmontas J. Tananevičia 
su Elena J. Lukaitė.

Z. J. T.

VOKIEČIAI ATAKUO
SIĄ ANTWERPĄ.

Antwerp, rugs. 21. — Ne
žiūrint į smarkų lietų, vo
kiečiai gabena keliais dide
les kanuoles, kad atakuoti 
Antwerp© fortus. Tos ka- 
nuolės yra geriausio išdir
binio ir neša 17 mylių.

Pranešama, kad Liege y- 
ra žymus tarp vokiečių ju
dėjimas ir gabenama karei
viai. Nežinia kur jie gabe
nama — ar Bruselin, ar M. 
Lietuvon1?

Antwerp galįs išlaikyti 
apgulimą ištisius metus. Per 
šešias savaites iš Amerikos 
buvę atgabenama po 18.000 
galvijų.

NAMAI SERGANTIEMS 
UNIONISTAMS.

Indianapolis, nigs. 21. — 
Dailidžių United Brother
hood sumanė įsteigti namus 
ir sanatorijas del sergančių
jų ir pasenusių jų savo na
rių. Tas klausimas kilo uni
jos visuotiname susirinki
me, kur dalyvavo 500 su 
viršum delegatų. Pienuoja 
įsteigti vienus namus ir vie
ną sanitoriją kokioj nors 
rytinėj valstijoj ir taipgi 
vienus namus ir vieną sana
toriją kokioj nors vakarinėj 
valstijoj.

VOKIEČIAI NUGALABI
NO 20.

Paryžius, rugs. 21. — 
Vokiečiai laikę užėmę Lu- 
neville • per 20 dienų. Per 
savo buvimą vokiečiai nu
žudė 20 žmonių. Arti 100 
namų išgriauta. Vokiečiai 
buvo pareikalavę sudėti 
650.000 frankų.

VILLA MEKSIKO DIK
TORIUS.

El Paso, rugs. 21. — Gen. 
Villa apsišauki) save šiauri
nio Meksiko diktatoriumi. 
Jis pasiuntė Juan Cabral su 
5.000 kareiviu į Sonorą, kad 
išvyti gen. Ben. Gil, kurs 
vadovauja Carranzos ka
riuomenei Gen. Obregon, 
laikąs Carranzos pusę, pa
kėlė protestą

Gen. Obregon yra Chihu
ahua mieste, kur taipgi ir 
Villa yra. Tarp jųdviejų 
vos neištiko dvikova. Obre
gon dabar yra kaip koks ne- 
laisvis pas Vilią.

APVAIKŠČIOJIMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikščiojimas, 

prakalbos, dainos ir balius, parengtas 
•storone Leib. G v. D. L. K. Vytauto. 
1-mos div. Raiteliu nuo Bridgeporto, 
Chicago, Ill.

Rengiama Nedėlioję 27 d. Rugsėjo 
1914 m. Liberty Hali, 3000 Union Av., 
ir 30th St.

Šitas apvaikščiojimas rengiamas 
paminėjimui 20 meti} sukaktuviii gvar
dijos gyvavimo ir 10 metu paminėji
mui atgavimo spaudos.

Visi širdingai yra kviečiami atsi
lankyti ant apvaikščiojimo nes bus 
garsus kalbėtojai, daug ko gero ga
lėsite išgirstie. pamokinančio, taip gi 
pasiklausyti puiku lietuvišką dainelių 
gražios muzikos. Po programų! galėsi
te dailai pasišokti, nes bus puikus 
balius, skanią gerymą ir užkandžiu, 
kvepiančią “Havanos” cigarą. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib Gv. D. L. K. Vy
tauto. ' ’ _ RENGĖJAI.

Inžanga 25c porai, moterims ir pa
nelėms dykai.

Reikalingas geras vargonininkas, ku
ris galėtu chorą vesti ir vaikučius 
pamokinti, parapijos šv. Franeiskaus. 
Indiana Harbor, Ind. Kreipkitės šiuo 
adresu:

T. Mikalocz,
2113 137th St., Indiana, Harbor, Ind 

(39-41)

Pigiai parsiduoda 
Farma. Tananevicz Savings

Išsiduoda ant raudos piekarnč la
bai geroje, lietuviais apgyventoje vie
toje, arti Lituviškos bažnyčios. Biz
nis išdirbtas.

Biekarnė randasi ant 203 Cardoni 
Avė. ir kampo West Minster St. De
troit. Mich.

Kreipkitės laiškais arba ipatiškai.
St. Ambraz 

(40-1)

Ant išrandavojimo storas geroj vie
toj tairp lietuviu ir svetimtaučių ap
gyventa. Namas randasi po num. 3600 
Lowe Ave. Gera proga del lietuvio. 
Atsišaukite sekančiu adresu: 

Petras A. Želnis
2928 Elston Ave., Chicago, 

Tel. Manticello 2714 
(39-44)

m.
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J. K. KIBORT
3404 So. Halsted Street

Užlaikau kratuvė visokių vy
riškų marškinių apatiniu ir 
viršutinių ir kitokių smulkmenų. 
Del moterių užlaikom visokių 
materijų ir gatavų marškiniu ir 
kitokių daigtų. Del vaikų turim 
visokius reikalingus aprėdalus ir 
t. t.

visa lygiai
tvoromis

del 
ge- 
. ir 

ina-

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniški) ir amerikoniškus ant 

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

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Vienatinis
Lietuvis 

lidlrbijis.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
Sadengtuce- 

uloid”uj»ar- 
pu, vėliavų 
ir karunu.^j

Mums pavas- 
lire darbus at- 
liakama artist.

166 MELROSE ST,, MONTELLO, MASS.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra "DRAUGI" l Lietuvą Išleidžia 

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114

160 akerių žemės, 
aptverta geriausiomis 
pintomis, ir per pus pertverta. 
Žemė derlingiausia iš visų lietu
viškų farmų. Už visas farmas 
šioje geriausia javai auga: yra 
50 akrų ariamos derlingos dirvos 
ir 15 akrų dohilių kur gaunu po 
3 tonus šieno no akro. Tvartai 
geri ir numulavoti trobų rasti
niai. Kraijavas šulinys 100 pėdu 
gilumo ir geriausias vanduo ja
me. Telefonas j namus įvestas ir 
kaštavo įvedimas $150.00 Sodas 
jaunas iš 220 medžiu: 10 vyš
nių, 8 griušės, 6 slyvos, o kiti 
medžiai geriausio gatunko obe
lys. Medžiai jau pradėjo vesti 
vaisių. Yra puikiausiai prižiūri
mas sodnas.

Parduodu su visu kuom: pora 
arklių vertes $500.00, pora kar
vių ir telyčių vertės $200.00, 11 
kiaulių vertės $810.00, 10 avių 
vertės $75.00, geriausios veislės 
vištų apie 100. Visi padarai ir 
mašinos mažai vartotos. Du ve
žimai, vienas lengvas kitas sun
kesnis, su baksais šlajos, geriau
sio gatunko, gražios rogės 
pasivažinėjimo. Pakinktai 
riausi. Mašina sėjamą 
mašina bulvių sodinimo,
šina kornų sodinimo, mašiną 
šienui piauti, mašina grėbimui, 
du drapakai, vienas del vieno ar
klio, o kitas dviem arkliam, du 
plūgai, akėčios sprendžininės, ma
šina velėnom pjaustyti, gaselinis 
indžinas, kuriuom galima malkos 
pjaustyti, akselį piauti, vandenį 
plumpuoti-viską su juom galima 
daryti. Yra pienui skiriama ma
šiną vadinama separatorius ir vi
sokios smulkmenos: šakės grėb
liai, kirviai, lopetos, kalviškos ir 
stalibriškos. Rugių ir avižų dideli 
kūgiai šiaudų, kūgis šieno ir ta- 
tvartas pilnas. Šieno užteks sau 
ir parduoti galėsite. 15 akerių 
laukas komai užsėta, kur galybė, 
kornų auga iškurių bus galima 
daug parduoti, 6 akeriai pupų 
(binzų) užsėta. Čia auga geriau
sios pupos į visa Ameriką. Pupos 
šįmet labai brangios ir galima 
bus prakulti ir didelius pinigus 
gauti. Bulvių yra 60 bušelių pa
sodinta ir galima bus gauti apie 
1000 bušelių.

Viską sykiu parduodu už $6- 
000.00. Reikia įmokėti tik $2000.- 
00, o likusius palauksiu lig 6 me
tų laiko. Prie to viso pridedu 
10.000 pėdų lentų del didelio 
tvarto ir balkių tvartui. Turiu tą 
viską parduoti į mėnesį laiko ir 
išeiti ant savo didžiosios farmos 
į Seottville, Mich. kuri randasi 
už 18 mailių no šitos farmos. No
rinti pirkti atvažiuokite stačiai į 
Peacock, Mich. Aš gyvenu ant 
tos farmos ką norių parduoti. Ji 
beveik uždyką atiduodama. Lau
kiu vieną iš Jūsų atvažiuojant j 
šią farmą. Štai tos farmos adre
sas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Mich.

Labai Gražus Vakaras
Parengtas

Komiteto iš Vyčių ir A. R. K. Federacijos
Del padengimo viešbučio kaštų Visuotinio 

Susivažiavimo, atsibus

Panedėlyj, 21 d. Rugsėjo, 1914 m.
ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE.

32 gatv. ir Auburn Ave.
Vakaras prasidės 7:30 vai. vak.

Inžanga ..................................................................... 25c, 35c, 50c.
Bus vaidinta juokinga komedija Chicagos atsižymėjusių ar

tistų. Dainuos p-nia M. B. Janušauskiene, p. A. Pocius, O. Po
ciene ir A. Aleksandravičius. Bus vienas iš puikiausių vakarų 
ir priegtam vienas iš naudingiausių.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, nes panašiaus vakaro negreitai sulauks Chicago pu
blika. KOMITETAS.

P. S. Po perstatymių bus tautiški šokiai.

Naujas Sąvaitis Laikraštis |

“ATEITIS”
Skiriamu daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vjos žmoni- 5 
jos geresnės ateities viltis yra jaunimu, užtad kiekvienu privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu. i

• •ATEITIS” bus bepartvviškaj jaunimo laikraitfs ir bopartyviikai tar- z- 
■aua kultūriškiems jaunimo reikalams. X

**ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimu#. Jį
••ATEITIS” tilps kodaugiausiai žinią apie musą jaunimo judėjimą ir ę

veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokią žinią ir šinelią U lietu- v 
vos ir ii viso pasaulio. A

•‘ATEITĮ” išleidinėi nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė “A- S
TEITIS” Inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts veisti- X 
jos tiesą reikalavimą. it

“ATEITIS” bus 8 puslapią didumo ir prekines tiktai $1.50 metams ir Ž
85e. pusei metą. Į Lietuvą ir kitu užrubežines viešpatijų: $2.00 X 
metams ir $1.25 pusei metą. \

*’ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti tiuoml adresu: v

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. |
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIU- C

RSJIMUI DYKAI)., 2

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORAGIdA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Snv.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai Ir Cigarai.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^®

Nauio ir Antrų Rankų Medžio.
Durą, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$1000
Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa

šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

i

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIŲ APDRAŪDOS DRAUGIJA
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