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♦ AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
No. 42 (Lithuanian Daily). Metai XVIChicago, Ill., Ketvirtadienis Rugs. (Sept.) 24 d., 1914 m. Entered as Second-Class Matter Au

gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Hl., under act of Mar. 3, 1879

Vakar vakare iš Berlyno paskelbta, kad vokiečių gen. von Hindenburg caro kariuomenę iš rytinės Prūsijos nuvijęs net Kaunan, kur randasi rusę drutvietė, gi vokiečiai 
užėmę visą Suvaikę guberniją. Tuo pačiu laiku “Novoje Vremia” skelbia, kad vokiečiai rugs. 17 d. apleidę miestą Vilkaviškj, Marijampolę Kalvariją XSiuilkus.
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Caras neteko 242.000 kareivių
Berlyne oficialiai paskelbta, kad lig rugs. 23 mūšiuose rytinėj Prūsijoj 150.000 rusų kritę, gi 92.000 vokiečiai paėmę nelaisvėn.
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Vokiečių armija nuolat stumiama iš Francijos. Rusams Austrijoje sekasi.
Didysis mušis 

tebeina. w
PARYŽIUS, rugs. 24. - 

Mušis eina kalnuotoj vietoj 
ir lengva pasirinkti tvirtas 
pozicijas apsigynimui. To
dėl mušis palengva teina ir 
artilerija labai veikia. Tik 
palengva vokiečiai tesitrau- 
kia atgal.

Vokiečiai baisiai bombar
duoja Soissons ir Nyon. Jau 
devinta diena kaip vokiečiai 
verčia ugnį i Soissons. Ka
tedra ir daug kitų viešųjų 
namų labai nukentėjo. Ny
on taipgi nukentėjo, bet 
daili katedra išliko nepa
liesta.

Karštame mušyj krito 
francuzų gen. Depuis.

Palengva dešinįjį vokie
čių armijos sparną f rančų- 
zai stumia atgal. Bet vokie
čiams sekasi ant jų kairio
jo sparno, Lotaringijoj. Mū
šio linijos viduryj vokiečiai 
smarkiai bombarduoja tvir
tovę Verdun.

Vokiečiai skelbia, kad 
talkininkų antpuoliai silp
nėja ir kad jų nuostoliai esą 
labai dideli.

Amsterdame skelbiama, 
kad 50.000 vokiečių sužeis
tųjų išgabenta per Liege į 
Vokietiją.

MAKSIM GORKI UGNYJ.
Paryžius, rugs. 24. — 

Maksim Gorki, žinomas Ru
sijos rašytojas, pirmu kar
tu dalyvavo mušyj Št*ir- 
Muejaat feuėus Jareslave.

Rusę veikimai 
Austrijoj.

LONDONAS, rugs. 24. — 
Jaroslavo paėmimas dide
liu rusu antpuoliu y- 
ra skaitomas už didi nuo 
veikalį. Šturmą sutvarkė 
gen. Russki. Tvirtovė susi
dėjo iš 23 fortų. Po smar
kaus bombardavimo, rusai 
apėmė fortus durtuvais. 
Tvirtovėj rusai paėmė ne
laisvėn 25.000 austrų, daug 
kanuolių teko rusams ir 
daug amunicijos ir provi- 
janto.

Przemysl yra tvirtesnis, 
bet dabar yra smarkiai bom
barduojamas ir urnai tek
stas rusams.

Nuo rugpj. 10 d. iki rug
sėjo 14 d. rusai paėmė Ga
licijoj septynias vėliavas, 
637 kanuoles, 44 greitai šau- 
jamas kanuoles, 823 skry
nias amunicijos; paėmė ne
laisvėn vieną generolą, 437 
oficierius ir 63.531 kareivi.

New Yorke Austrijos 
koTŽulis skelbia, kad aus
trai paėmė nelaisvėn ligšiol 
41.000 rusų ir 8.000 serbų. 
Armijos ir valstybės stovis 
esąs labai geras.

Skelbiama, kad rusai tai
sosi vėl eiti ant Karaliau
čiaus.

Uralu kalnų vienon ka- 
syklon atgabenta 10.000 ne- 
laisvių ir pristatyta prie 
dafbo. Kasykla valdžiai pri
guli.

Meksike prasi
dėjo revoliucija.

VERA CRUZ, rugs. 24. 
— Šitame mieste buvo be- 
prasidedančios riaušės. A

merikos jurininkai pačioj 
pradžioj nuslopino riaušes.

Buvo susirinkus govieda 
ir pasipylė plūdimai į ame
rikonus. Amerikos jurinin
kai tuomet išvaikė goviedą.

Villa paskelbė, kad jis 
nepripažįstąs Carranzos ir 
apsišaukė save neprigul- 

mingu. Taigi dabar šiauri
nės Meksiko valstijos yra 
sukilusios prieš Carranzą.

Villa surinko savo karei
vius ir pastatė prieš Car
ranzos kariuomenę, kuri a- 
teina iš Zacatecas. Carran
zos kariuomenė susideda iš 
10.000 kareivių.

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

WASHINGTON, rugs. 
24. — Lotaringijoj vokiečiai 
atsiėmė francuzų užimtus 
miestus Domeore, Nomeny 
ir Dilme.

AMSTERDAM, rugs. 24. 
— Dueskeldorfo miestan 
Anglijos lakūnas metė dvi 
bombas. Taikė į orlaivių 
stotį. Nedaug nuostolių te
padaryta.

LONDONAS, rugs. 24. — 
Skelbiama, kad penki An
glijos orlaiviai atakavo Co
logne, Vokietijoj, orlaivių 
stotį. Zeppelininių orlaivių 
stotis buvo užsidegus. Po to 
anglų lakūnai skrydo augš- 
tyn ir lėkė atgal. Vienas la
kūnas nukrito Belgijoj, bet 
buvo išgelbėtas automobi
liu.

PARYŽIUS, rugs. 24. — 
Sūnūs Field Marschal grafo 
von Moltke krito mušyj prie 
Esternay.

PETROGRADAS, rugs. 
24. — Vokiečiai sutraukė 
daug kariuomenės tarp Ka- 
lišo ir Velun. Nemažai yra 
jų kariuomenės prie Kra- 
kovo. Buvo susirėmimų, bet 
vokiečiai buvo atmušti.

BERLYNAS, rugs. 24. — 
Oficialiai vokiečių skelbia
ma, kad mušyj prie Tannen

berg rusai neteko 242.000 
kareivių.

PETROGRADAS, rugs.
24. — Did. kun. Nikalojus 
oficialiai pranešė apie Ja
roslavo paėmimą.

Šv. Aleksandro Nevskio 
ordenas suteikta gen. Iva
novui už narsumą.

LONDONAS, rugs. 24. — 
Trįs paskandintieji anglti 
skraiduoliai buvo verti $12.- 
000.000.

BERLYNAS, rugs. 24. — 
Vokiečių skelbiama, kad 
tris anglų skraiduolius nu
skandino vienas vokiečių 
povandeninis laivas.

BERLYNAS, rugs. 24. — 
Žinios iš Genevos skelbia, 
kad gen. Pau išvažiavo į 
pietinės Francijos dalis or
ganizuoti naujus korpusus.

PARYŽIUS, rugs. 24. — 
Prie Mont de Marsan fran- 
cuzai paėmė 7.000 vokiečių 
nelaisvėn, tarp jų yra lei
tenantas Bieberstein ir sū
nūs Berlyno policijos virši
ninko von Jagowo.

VOKIEČIŲ NUOSTO
LIAI.

BERLYNAS, rugs. 24. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
Vokietija šiame kare pra
radus 63.467 kareivius, iš 
kurių 10.086 užmušta, 39.- 
760 sužeista ir 13.621 karo 
lauke pražuvę. Be to daug 
žuvę generolų ir šiaip įvai
raus laipsnio oficierių.
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mės šiame pasaulyj, tolei 
nebus žmogui teisiu ir de- 
demokratines ideos apsau
gos, kolei nebus sutremta 
Prasti pirmenybė ir jėga 
Vokietijoje, kolei Prusai ne
liks išginkluoti ir ant visa
dos nuo žemės paviršaus 
panaikinti.

“Ir tuomet tik Bavaria, 
Wirtembergia, Saksonia ir 
Hanover bus paliuosuotos 
nuo tos militarinės sunke
nybės...” t/

Taip tai nekurie vokiečiai 
apvertom savo valdovą.

Bet jie taip drąsiai kalba 
būdami užsienyj. Prusnose, 
žinoma, priešingai atsiliep
tų apie savo valdovą.

Tečiau jų tasai atsiliepi
mas ir talkininkams linkė
jimai yra pilnai teisingi.

Musų pastabos.
VOKIEČIAI PRIEŠAIS 

KAIZERĮ.

Charakteringas faktas, 
kad nekurie vokiečiai, gi
liau ir kilčiau mąstanti, 
viešai statosi priešais kai
zerį Wilhelma, jo patarėjus 
ir kruviną karą, kokį p t- 
gimdė Vokietijos valdovas, 

> velydami podraug talki fo
kams pasisekimo tame ka
re, idant luotui ant visados 
butu panaikintas prusą ml- 
litarizmas.

Štai humanitarinė vokie
čių lyga Rotterdame ‘ išlei
do atsiliepimą, po kuriuo- 
mi pasirašo Karolis Bern
stein, Emil Gott, J. Man 
noDporf, Gustaw Ochs ir 
Kr. ‘st Schuster. Vis tai 
žymus vokiečiai. Ir štai ką 
jie sako savo atsiliepime:

“Apreiškiame, jogei myli
me savo tėvynę ir pasiren
gę esame del jos viską paš
vęsti, ir nors gyvename išei
vijoje, tarnaujame jai vi
somis savo jėgomis.

“Tečiau musų, kai kac 
ir visų kitų mąstančių žmo
nių, pareiga yra apreikšti, 
kad ciesorius Wilhelmas ir 
jo patarėjai pagimdė tą 
kruviną karą ir tik jie už 
aną yra atsakanti.

“Atsakanti yra taippar 
už visas vokiečių kareivių 
papildytas ir pildomas pik
tadarybes, kurios mus, vo
kiečius, kompromituoja, 
kaipo tautą viso pasaulio 
akyse.

“Nesvarbu tas, kaip ilgai 
dabartinis karas tęsis, kiek 
jis prarys aukų, mes apreiš
kiamo, kad vokiečiams dar
bininkams, pirkliams ir 
pramonininkams labiausia 
rupi, idant talkininkai išei
tų pergalėtojais, nes tuo 
budu bus panaikintas prū
sų militariznias ir kaizerio 
Wilhelmo despotizmas.
“Vokietijos kaizeris ka

dangi užpuolė ir sunaikino 
nekaltą Belgiją, gi dabar 
trempia Franci ją.

“Kiekvienas sveikai mąs
tantis žmogus, |>e atžvilgio 
savo rasės, tautos, religijos 
ir politikinio persitikrini
mo, privalo suprasti, kad 
tolei nebus ramybes ir lai

DIDI NETEISYBĖ.

Suv. Valstijų piliečių bė
gimas iš Europos kilus ten 
karui, privalo būti akstinu 
plačios agitacijos kongreso 
ir valdžios rateliuose. Šios 
šalies tiems piliečiams, ku
rie naturalizuodamies pali
ko Suv. Vaisto j ų piliečiais, 
yra perdaug didis skriau
da. Neturi jie valdžios glo
bos, kokia naudojasi čiagi- 
miai piliečiai.

Kaip lietuviai, taip ir ki
tų tautų nariai aiškiai per

sitikrino. Daugiausia, žino
ma, nukentėjo austrai ir vo
kiečiai. Suv. Valstijų pilie
čiai, lankiusieji Europą, ki
lus karui, prievarta paim
ta kariuomenėn, nežiūrint 
to, kad tie žmones priklau
so Washington© žemei.

Laimingi tie, katrie ten 
gimę ir katrie, karui užklu
pus, suspėjo iš senosios sa
vo tėvynės laimingai išsinė
šinti. Pabėgimas juos išgel
bėjo.

Suv. Valstijų kongresas 
neatmainomai turi pareika
lauti iš valstybių tam tikrų 
tuo reikalu traktatų, ypač 
iš tų valstybių, kurių gyven
tojai iš prievartos turi ka
reiviauti, nes šiais laikais 
tos rųšies valstybės nepri
pažįsta Suv. Valstijų gy
ventojų pilietybės, taigi ir 
pasportų.

Ramybės metu Suv. Val
stijų piliečiui Rusijos ar tai 
Vokietijos valdžia visuomet 
gali pasakyti: šalin iš mu
sų valstybės, gi karo metu 
gali paimti kariuomenėn ii1 
pasiųsti karo laukan.

Šios šalies valdžia visur 
globoja tik tuos, kurie čia 
yra gimę. Gi naturalizuoti 
piliečiai jai visai nerupi. Tai 
didi neteisybė! Visi piliečiai 
privalėtų turėti vienodas 
teises ir privilegijas, bet ne 
kitaip.

Nutarimai Amerikos Lietuviu 
Politiškojo Seimo,

įvykusio Chicagoje, III., 21—22 d. Rugs., 1914m.
Amerikos Lietuvių Politiškasai Seimas Įvyko Chicagoje, III., 

rugsėjo 21—22 d., 1914 m., Masonic Temple, Oriental Hall. Seime 
dalyvavo 250 delegatų, kurių didžiuma atstovavo po keletą organi
zacijų. Pirmąjį posėdį atidarė 10 va], p. S. P. Tananevičius, Ajneri- 
kos Liet. Dienraščio “Kataliko” vedėjas. Į valdybą buvo išrinkti: 
Dr. A. Kaz. Rutkauskas, Seimo vedėjas, p. J. Vasiliauskas ir p 
Julius Kaupas, sekretoriais, ir pp. Juoz. Elijošius iš Chicago, lit. 
ir B. Vaišnoras iš Pittsburg. Pa. ir p-lės: Antanina Jakaitytė iš 
Worcester, Mass, ir Julė Stankevičiūte iš Tamaqua, Pa., Seimo 
vedėjo padėjėjais.

Be to buvo išrinkta: mandatų komisija ir presos bei rėželiu 
cijų komisija. Gauta ir perskaityta daugybė laiškų ir telegramų 
nuo įvairių parapijų, Amerikos lietuvių organizacijų ir asmenų, 
išreiškiančių Seimui savo linkėjimus. Išsiųsta buvo telegrama Suv. 
Valstijų prezidentui Wilsonui su linkėjimais, kad jo pastangos 
— sutaikinti kariaujančias valstybes, kuoveikiausia butų apvai
nikuotos pasisekimu.

Tapo padaryti šie nutarimai:
Amerikos Lietuvių Politiškasis Seimas Chicagoje 21—22 rugs. 

1914 m., atstovaujantis pusę milijono lietuvių, nutarė:

1. Reikalauti Lietuvai kuoplačiausios politiškos autonomijos, 
remianties plačiai suprastu etnografijos principu — ne vien kal
bos žvilgsniu, bet taippat budo, tradicijų ir papročių, inimant ne 
tik Didžiąją Lietuvą, bet ir Mažąją Prūsui Lietuvą.

2. Atsižvelgiant į tai, kad Suvalkų gubernija visuomet buvo 
Didžiosios Lietuvos dalimi ir kad ji ]>er Vienos kongresą 1815 
metais buvo prikergta prie Lenkijos, nutariame reikalauti atskir
ti Suvalkų guberniją nuo Lenkų karalystes ir prijungti ją prie 
visos Lietuvos.

3. Amer. Liet. Polit. Seimas, turėdamas omenyje bendrą lietu
vių kiltį, panašumą kalbos, bendrumą ekonominių reikalų, lin
kėdamas broliams latviams išgauti Latvijai kuoplaeiausią. auto
nomiją, išreiškė pageidavimą užmegzti tarp autonomiškos Lietu
vos ir Latvijos federacijos ryšius.

4. Lietuvių Politiškasai Seimas Chicagoje 21—22 d. rugsėjo 
išreiškė užuojautą kaiminiškoms tautoms, kaip tai: lenkams, balt- 
rusiams, ukrainams ir k. jų reikalavime išgauti savo šalims au
tonomiją.

5. Reikalauti, kad tarptautiniame Europos Taikos Kongrese, 
kuris taikys kariaujančias valstybes, kad butų Įleisti ir išklausyti 
Lietuvos atstovų reikalavimai.

P-nas J. Gabrys išrinktas delegatu Į Tarpi a mišką Taikos 
Konferenciją. Mandatą išduos Seimas (pasirašo Seimo valdyba).

Informacijos Biuras Paryžiuje yra įgaliotas ginti lietuvių rei
kalus svetimtaučių spaudoje Europoje.

Politiškasai Lietuvių Seimas nutarė steigti Lietuvos Poli
tikos Informacijos Biuro skyrių del Amerikos, sulyg centro iš
dirbtų Įstatų ir išsirenka sau komitetą. (Priimtas vienbalsiai).

6. Išrinkti ypatingą delegaciją iš penkių narių su teise koop- 
t arijos, kuri diplomatiniu keliu pasirūpintų Washington’e pa 
login laiku gauti užtarimą Amerikos Suv. Valstijų Lietuvos reikalų.

Delegacija: 1) Elijošius, 2) Dr. A. K. Rutkauskas, 3) kun. Am- 
botas iš Conn., 4) Nausiedienė, 5) kun. Dargis, l’a.

7. Reikalauti anmistijos politiškiems kankiniams ir pasišali 
uusicms nuo kariuomenes.

8. Protestuoti prieš nuožmius pasielgimus visų kariaujančių 
šalių, laužančių Haagos Taikos konferencijų- nutarimus. (Vien
balsiai priimta).

II.
TAUTOS FONDAS.

1) . Lietuvių Politiškasis Seimas, apsvarstęs vargingą dėlei 
karo Didžiosios ir Mažosios Lietuvos padėjimą, ir paaiškėjus, kad 
dabartinis momentas yra vienatėlis, kuriame visos dalys musų 
tėvynės gali būti suvienytos į vieną, politišką kūną ir gali Įgyti 
autonomiją, — nutarė steigti Tautos Fondą sušelpimui lietuvių, 
nukentėjusių nuo karo ir Lietuvos autonomijos išgavimui.

2) . Tautos Fondo organizacija:
Tautos Fondo reikalus ves visa Lietuvių Polit. Seimo iš

rinkta komisija iš sekančių asmenų: p. St. Balčius, kun. A. 
Balinskas, p. Buvelskis, kun. V. Dargis, p. J. Gabrys, kun. M. 
Gustaitis, p-lė Ant. Jakaitytė, kun. A. Janusas, p. J. Jaroševičius, 
kun. Jonaitis, p. Kazlauskas, kun. F. Kemėšis, p. J. Kovas, p. J. 
Liškevieius, p. A. Laukaitis, p. P. Mantvila, p-nia Nausiedienė, 
Dr. A. Rutkauskas, p. A. Šalašavičius, adv. A. Šlakis, p. S. P. 
Tananevičius, kun. V. K. Taškunas. p. Urbšaitis, p. M. Vabalas, p. 
B. Vaišnora, p. J. S. Vasiliauskas.

3) Tautos Fondo Centralė Valdyba.
Geresniam reikalų vedimui ši komisija išrinko iš savo tar

po valdybą iš penkių asmenų ir organizuoja apskričių komitetus 
ir kolionijų komitetėlius (į pastaruosius geistina gauti pritari
mą vietinių klebonų, kur jie yra).

Į Tautos Fondo Central? valdybą išrinkti: pirm. Dr. A. K. 
Rutkauskas, raštin. .adv. A. A. Šlakis, išdininku B. Vaišnoras, 
išdo globėjais: kun. F. Kemėšis ir J. Jaroševičius.

4) . Sušelpimui Lietuvos reikalų nutarė pakviesti visus Ame
rikos lietuvius paaukoti šiemet “Tautos Fondui” vienos dienos 
darbo pelną.

5) Paskįriame vieną dieną, vadinamą “Lietuvių diena Ameri
koje”, kuri butų apvaikščiojama pamaldomis, parodomis, prakal
bomis ir aukų rinkimu.

6) “Lietuvių diena” šiemet privalo būti “Padėkos Dieną”; 
kitais gi metais “Lietuvių diena” tebūnie šv. Kazimiero dienoje. 
(4 d. kovo).

Svarbi pastaba. New Philadelphijos parapija jau davė sekti
ną pavyzdi, aukaudama $100.00 Tautos Fondui.

III.
Tautos Taryba.

Kad nuolat stovėjus ant sargybos lietuvių tautos reikalų 
ir kad pasekmingiau tuos reikalus aprūpinus, Lietuvių Politiškas 
Seimas Chicagoje 21—22 dienose rugsėjo, išranda būtinai reika
lingu, kad Amerikoj netrukus (ne vėliau, kaip iki Naują Metų) 
susidarytų “Tautos Taryba”, kuri susidėtų iš atstovų nuo visų 
didžiųjų Amerikos lietuvių organizacijų, be pakraipų skirtumo, 
sudarant ją Jokiu t budu, kad kiekviena organizacija, turint i ne 
mažiau kaip 1000 narių, deleguotų i ‘‘Tautos Tarybą” dviems me
tams po vieną atstovą, gi organizacijos, turinčios nemažiau kaip 
5000 narių — po du delegatu. Kol susidarys “Tautos Taryba”, 
jos priedermes laikinai pildys šio Seimo išrinktoji “Tautos Fon
do” valdyba. (Dr. A. K. Rutkauskas, adv. A. A. Šlakis, p. B. Vaiš
noras, kun. F. Kemėšis‘ir p. J. Jaroševičius).

Naujagadinio socia
lizmo vadovai.

N a u jagadi n io sočia l izmo 
tvėrėjais yra žydai, Marx ir 
Lassale. Karščiausiais so
cializmo šalininkais Vokie
tijos parlameni e ir spaudo
je yra: Frank, Ledebour, 
Heine, Stadthagen, Rose 
Luxemburg, Friedeberg, Aa
rons, Karfiol, « Sonenburg, 
Wellheim —- tai vis vieni 
žydai. Austrijoje socializ
mo priešakyj stovi Adler, 
Kurpeles, Ellenbogen, Ing- 
wer, Orusteiu, Schlesinger, 
Diamand — vieni žydai. To
ji žydų dvasia, kuri gaivi
na socialdemokratiją, aiš
kina mums jos radikaliai 
revoliucijinį pobūdį. Žy
miausiuoju kiekvienos de
mokratijos ženklu yra ne- 
kursai opozicijinis kriticiz
mas. Bet tasai nuolatinis 
atkartojimas: “neleidžiu”, 
toji nuolatinė neapykanta 
ir nepasiganėdinimas, ta
sai nuolatinis visokios rim
tybės keiksmas yra labai 
nesmagus, kadangi materi- 

jalis kaikurių darbininkų 
kuopų stovis ima kelti pa
vydą kitose profesijose. Tai 
vis tų pačių žydų darbas, 
apie kuriuos F. Erei pasa
kė, kad nepaisant savo kon
servatizmo yra prisigimu- 
siais revoliucionistais. Prof. 
Graetz (žydas) gi tvirtina, 
kad revoliucija yra Judo 
žvaigždė.

Socializmas kovoja prieš 
kapitalizmą, kuriame nu
žiūri darbininko skurdo ver
smę: Bet socializmo žydai 
vadovai iš socialistų eilių 
stato mūrą kapitalistų ap
gynimui. Juk labai gerai y- 
ra žinoma semitų rasės vie
nybė ir jos meilė link auk
so. Kur eina reikalas ap
link pinigus, ten toksai Kur
peles visuoniet veikia ran
ka raidom su kapitalistu 
Rotschildu.

Socialistų laikraštis “La 
ųuerre sociale” nesenai 
tvirtino, kad socialistas 
Jaures, “Humanite” leidė
jas, priderėjęs nuo žydų fi- 
uansistų. Po ištyrimui kuni
gų pasirodė, kad ištikto to 
laikraščio tris ketvirtdalįs

tams.
Socialistų vadai visur vie

nodo plauko; jei kur socia
listų vadais pasitaiko ne 
žydai, tai jie visvien jau 
prisigėrę seiųitų raugo. 

karinėFmokesnįs
BUS PRIIMTOS.

Washington, rugs. 23. — 
Karinių mokesnių įstatymo 
turinys jau paskelbta. Sa
koma, kad ateinantį penk
tadienį kongresas tą įstaty
mą patvirtins. Tik nežinia, 
kaip tas bus sutikta sena
te. Tasai įstatymas valdžiai 
suteiksiąs $105 milijonus 
pelno metais. Tais pini
gais bus padengti nuosto
liai, kokius valdžia turi su
mažėjus įplaukoms už mui
tus. Mokesuįs bus uždėtos 
tik ant luksusiuių daiktų, 
nuo ko darbininkai visai ne
nukentės. Mokesnįs taigi 
bus uždėtos už siunčiamas 
telegrafu ir telefonu depė- 
šas, už brangiau parduoda
mus geležinkelių bi lėtus, 
ant alkoholinių gėralų ga
zolino ir tt. Taippat už tabo
ką bus imama mokesnįs.

RUSŲ PRANEŠIMAI.

Petrogradas, rugs. 23. — 
Rusijos kariuomenė Galici
joje paskutinėm pora dienų 
paėmė nelaisvėn 15.000 au
strų, tame skaitliuje 150 
oficierių, daug kanuolių ir 
šautuvų ir du aeroplanu, 
kuriuodu paskui sunaikin
ta. Danklo armija atkirsta 
nuo tvirtoves Przemysl ir 
apsupta. Pirmiau minėto 
generolo armija buvo su
mušta ties Baranovo. Da
bar jo armija traukia link 
Krakovo, kurį rusai nori 
būtinai paimti, Austrai bu
vo mane iš rusų atimti Lvo
vą, bet jiems tas nepasise
kė padaryti. Už tai Rusijos 
caras savo generolui Dmi- 
trievui, kuris saugoja Lvo
vą, tuojaus suteikė augšto 
laipsnio ordeną.

RUSŲ PASISEKIMAI 
BALTIKOJ.

Londonas, rugs. 24. — 
Paryžiun atėjus žinia skel
bia, kad Rusijos skraiduo
lis Bajan nuskandino Bal
tokoj vieną vokiečių skrai
duolį ir du torpediniu lai
vu.

Ta žinia niekur oficialiai 
nepatvirtinta. Nepasakoma 
nei nuskandintų vokiečių 
laivų vardų.

Austro-Vengrijos konsu
latas New Yorke skelbia, 
kad Austrijos laivas Nantu 
liko nuskandintas franeuzų 
laivo Escarmouche Adriati- 
koj.

akcijų randasi žydų ranko
se. Patsai Rotschild turėjęs 
akcijų už 50.000 frankų.

Stebėtinas daiktas! Kuo
met 1871 metais Paryžiuje 
komunistai naikino francu- 
zų tautinius paminklus, 
Rotschildo rūmų ir bankų 
nei nepalytėjo... Tečiau ne 
visi francuzai socialistai 
duodasi vedžioti žydams 
pravadyrams. Jie suspėjo 
laiku suprasti žydinių so
cialistų idealizmą, patyrė, 
kad kiekvienas žvdas visu- v
pirmu myli pinigą, kad 
kiekvienas žydas tik todėl 
stoja socialistų priešakiu, 
kad juos patraukti link sa
vo rašės tikslo.

Dideliame susirinkime 
19.11 metais, balandžio 3 d., 
kurį surengė socialistų dar
bininkų partija Paryžiuje, 
su didžiu gailesčiu atkreip
ta dorna į tai, kad beveik 
visų socialistų profesionalių 
sąjungų priešakyj stovi žy
dai masonai, kurie proleta- 
rijatą panaudoja žydų ka
pitalistų tikslams ir reika
lams. Susirinkimas nus
prendė persergėti sąjungas 
nuo semitų vadovų, kurie 
darbininkus nuolat tik ir 
gazdina klierikalizmu, bi 
tik juos pasekmingiau pa
gauti į savo žydimus tink
lus.

Kad Vokietijos socialde
mokratijos gyvavimas pri
klauso nuo kapitalistų tarp 
daugelio faktų liudija tas, 
jogei nesenai socialistai bal
savo prieš mokesnius, kokie 
norėta uždėti už praban
gos (luksus) daiktus, už 
vertybines poperas ir prieš 
taip vadinamus “mokesnius 
už vertybės priaugimą”. 
Socialistas Arons apsive
dė su Bleichroederio duk
terimi, Sydekum su didelio 
anglių pirklio Wolllieimo 
dukterimi, Liebknecht su 
gildininko Pa nulies dukte
rimi.

(Ii Austrijoje? Argi tai' 
socialistas Kurpeles nepa
siūlė žydams bankininkams 
partijos patarnavimų, jei 
tie savo skatiku prisidėsiu 
Įkurti socialistinę pelninga 
įstaigą? Argi nežinomas 
tos sutartįs, kokias social
demokratija. padarė su a 
lauš potentatais, kurių na
muose aną pagarsėjusį 
“raudoną nedėldięnį” nei 
vienas langas nesunaikin
ta, nors tokie išdaužyta 
kuone visiems bėdinesniems 
krautuvninkams? Lueger 
teisingai pasakė: žydų lai 
kraščiai su socialistais ap
sieina kaip su kiaušiniu, 
taigi matyt, kad jie nieko 
nekenkia žydams kapitalis

Iškilmingi Vakarai!
----- kurie atsibus------

laike Visuotinojo Amerikos Lietuvių Seimo ir laike L. 
R. K. Federacijos kongreso.

ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, KAMP. AUBURN AVE. 
IR 32 PL., CHICAGO, ILL.

2. KETVERGE, 2't d. rūgs. Bus dainuohi klasi
nis Č. Sosnausko veikalas — kantata “Broliai”. Išpil
dys Chicagos parapijų suvienyti chorai, vadovaujant p. 
A. Pociui ir dalyvaujant p. V. Daukšai — tenoras solo. 
Orkestraciją šiam veikalui priruošė pp. A. Pocius ir A. 
Aleksandravičius.

3. PĖTNYŪ1O3E, 23 d. rugs. Šios dienos vak. pa
vestas surengti ir bus išpildytas Šv. Kazimiero Seserų 
mokiniu. Be visokių margumynų bus vaidinama “Kur 
Tiesa”, muzika A. Pociaus.

Gerbiamieji Tautiečiai yra maloniai prašomi at
silankyti ant viršmiuėtų vakarų kuoskaitlingiausiai. 

.Pradžia visų vakaru 7:30 vai. vakare. Po prograuiais 
bus šokiai.
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Žemės Dulkė.

Braddockietis.
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mų. Prigulėjo prie S. P. P. 
dr-jos.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

vakaro eis
Įsteigimui, 

namais jau

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

BALTIMORE, MD.
Grybais nusinuodijo 

mirė Ona Trunšiutė, 20

senas draugijas.
F.

Ant paskutinio 
laipsnio.

Aliestas... Gatvėmis ei
na, važiuoja žmonės. Eina 
seni, eina jauni, eina vyrai, 
eina moteris, vieni į vieną 
galą, kiti į kitą. Arieni kal
ba, juokuoja, kiti nuliūdę, 
nusiminę, lyg žemes par
davę, dūlina... Vieni bėga, 
skubinasi, kiti ramiai, išlė
to žingsniuoja... Visur gy
vumas — judėjimas, krutė
jimas. .. maišosi žmonės, 
verda, lyg jūrių bangos... 
Eina, bėga, kas tik gali, 
kas tik gyvas, visi savo rei
kalais rūpinasi...

Eina ir Antanas Budrius, 
dviem diktom lazdom pasi
ramsčiuodamas. Eina jis 
koja už kojos, svyruoda
mas, vos įstengdamas ke
liauti. Jo suplyšęs, susti
ręs, vos ant pečių besilai
kąs “poniško” stiliaus skar- 
mąlas;švarkas, amžinai nu
dėvėta žydiško “fasono” ke
purė ir sukiurę, sunešioti, 
ne vienos formos batai 
kiekvienam rodo jo padėji
mų, o išblyškęs, susiraukšlė
jęs, išsekęs jo veidas, lyg 
krauju pagriuvusios, pa
raudusios ir apsiblaususios 
akis, drebančios rankos, 
tankus dusavimai-de j avi
mai, kosulys, plika, kaip o- 
buolys, žilais aplink, lyg 
karūna, plaukais, galva ir 
visa jo išvaizda rodo jo ne
sveikumą. Eina jis silpnu- 
silpnučiu žingsniu... Galop 
visai pavargo... Peržengęs 
trotuarų, atsišliejo prie tvo
ros... Truputėlį pasilsėjęs, 
paslinko toliau ir susirietė 
šalyj tako, muro kerčioje..r 
Padėjo šaly savęs lazdas ir, 
prisidėjęs dešiniąją ranką 
prie atšalusios kaktos, at
sirėmė aut jos, pastatyda
mas alkūnę ant kelių. Ilgai 
kosėjo-kriokė, vaitojo, deja
vo Budrius... Pagalinus 
šiek-tiek aprimo pradėjo 
liuosiau kvėpuoti, rečiau be- 
sigirdėjo skausmai. ..

O žmonės eina, bėga, 
maišosi... ‘Bendras miesto 
triukšmas neduoda nei su

sikalbėti, nei suprasti, ką 
viens kitam sako... Budrio 
galvoje taipogi lyg suskam
bėjo, sugaudė... Pabudo jo 
mintįs-svajonės, kuriomis 
jis persikėlė į praeities sri
tį — į tolimą jaunystės šalį 
ir jos apylinkes...

Jau jis mato tyrą, žydrų, 
saulėtą dangų, mato skais
tų, malonų saulutės veidą, 
jaučia, tartum, jos šaltus 
spindulius, girdi visuotiną 
nuolatinį paukščių chorą — 
čiulbėsi, įvairių, nuostabi! 
musių, vabalų-vabalėlių, 
vabzdžių zvimbimą-duzgimą, 
girdi lėtą, paslaptingą gi
ružės šlamesį, girdi tęvų 
dalgių plakimą, smagų šien- 
griebių mergelių 
mą. 
kia 
siu, 
Valioj, dalgelė, 
Toks puikus oras, taip šil
ta, taip gera, taip smagu?... 
Jau jis, tartum, su “savo” 
Maryte eina namo, dalgį 
ant pečių nešinas... Kiek 
meilių žodelių, kiek visokių 
vilties, kiek auksinių sva
jonių, jausmų!.. Oi, oi, oi!.. 
Jau ir vėl šv. Jono vaka
ras... Jau jis su draugais, 
draskydamas mergelių dar
želius, vartydamas tvoras, 
degindamas stebules, ir ki
tokius “šposus” varydamas 
tyčiojasi iš “savo Marytės, 
iš jos atvirumo, lengva ti- 
kystės, iš jos širdies jaus
mų ir... iš jos ašarų... 
Brrr! nemalonu tai atsi
minti dabar, kas daryti, 
kad sąžinės kningoje visa 
tai užrašyta, pažymėta... 
Mintįs jį vedžioja: jis eina, 
bėga, plaukia, kaip tie žmo
nės, kaip tie kareiviai, ku
rie kovos lauke dar nepar
krito, nesusnudo... Jau jam 
nusibodo tėvo pastogė ir 
keletas dešimtinių geros 
žemelės... Nusibodo “pras
ti” naimj darbo rubai dė
vėti... Jau jis meta savo 
tėvus, sodžių, eina ieškoti 
lengvesnio darbo ir baltes
nės duonos; eina miestan... 
Jau jis mieste, dirba malū
ne, gauna mėnesinį mokes
tį, bet pinigų, gerų drabu-
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dainavi- 
Ir jis tartum trau- 

“Aš dalgelę papusty- 
pradalgėlį išvarysiu, 

valioj”...

pagalinus aut pa- 
ant žeminusiojo 

nuo kurio misiy- 
nebereiks nieko...

at-
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Žemlapis parodo svarbesnes vietas, kur rusai mušasi su vokiečiais ir austrais, Prū
sų pasienyj ir Galicijoj.

žiu, skanaus valgio neturi... 
Jau jis visur kur išsitrau
kė, visa-ko mate ir šilto ir 
šalto: buvo ligoninėje, bu
vo kalėjime, vedė' moterį, 
augino vaikus. Jo seni tė
vai senai jau ilsisi šaltojoj 
žemelėj, visai nežinomoje 
jam vietoje.. Žemė, triobė- 
siai senai parduoti ir pini
gai suvartoti... Jau ir jis 
nebeturi nei pačios nei vai
kų. .. Pati mirė, vaikai, die
vai žino, kur išsiskirstė... 
Jau jis senai vaikų apleis
tas, kaip stuobris, vienui 
vienas, kaip pirštas, pasili
kęs... Jau jis vaikšto po 
rinką su piukle ir piauna 
vežimėliais žydams malkas, 
o kiek uždirba per dieną 
vakare “praulioja”... Jau 
jis senai užmiršęs svajoti a- 
pie gardžią, baltą miesto 
duonelę, apie lengvutį ir 
pelningą darbą, apie gra
žius, švelnius, plonus mies
tiškus rubus... Jau jis pri
prato nešioti skurlius, val
gyti visokius “likučius”... 
Jau jo metai, kaip žydo ra
tai, senka, slenka taip vie
nodi, tamsus, nuobodus... 
Ir... jau, jau... jis sėdi 
prie gatvės, muro kerčioje 
susirietęs, kur žmonės eina, 
gyvuoja vieni smagus, kiti 
nuliūdę...

Skaudžiai sudrebėjo Bu
drio širdis, gilus, slaptin
gas, draskus “ai” istruko- 
išsiveržė iš jo krutinės, nu
krito keletas stambių aša
rų: nurimo jo mintįs-svajo- 
nės, attikusios sunkią, to
lima kelione, v v

Pakėlė Budrius žemyn 
palenktą galvą, pažiurėjo 
augštyn ir, nuvožęs kepurę, 
pradėjo: “Tėve musų, kur
sai esi danguose”... O žmo
nės eina, eina pro šalį ir 
jau meta jam į kepurę kas 
kapeikų, kas dvi, kas tris...

Taip Budrius, kaskart 
puldamas žemyn ir žemyn, 
atsirado 
skutinio, 
laipsnio, 
dus, jau 
Pirmu kartu jis čionai 
sisėdo, toje muro kerčioje,

prie gatvės ir pirmu kartu 
atsiminė bei suprato, kad 
tik tasai Tėvas, Kurio var
dą paminėjo motinos išmo
kytuose ir senai bekalbė 
tuose poteriuose, gali jį iš
gelbėti nuo to baisaus ba
do.

ir 
me

tų amžiaus. Yra dar sergan
čių, kurie sunegalėjo paval
gę grybų.

Vienas karštas darbinin
kų reikalų gynėjas laikė 
siuvėjų dirbtuvę. Vienų die
nų, kuomet reikėjo išmokėti 
darbininkams algas, tai jis 
dingo nežinia kur. Du metu 
atgal karštas socialistas P. 
L. pabėgo irgi su darbinin
kų algomis. Nėra kų saky
ti, gerai gina darbininkų 
reikalus.

CLEVELAND, OHIO.
Šito miesto lietuviai rug

pjūčio 20 d. buvo surengę 
didelę pramogų paminėji
mui sukaktuvių 50 metų 
nuo Simano Daukanto miri
mo ir paminėjimui 10-meti- 
nių sukaktuvių nuo gavimo 
spaudos. Abu nuotikiu daug 
lietuviams primena ir yra 
svarbiu visiems lietuviams. 
Todėl surengime programo 
tų nuotikiu paminėjimui da
lyvavo lietuviai visokių pa- 
žvalgų. Pramogoj dalyvavo 
5.000 lietuvių su viršum.

Lietuvių minios buvo su
sirinkusios prie šv. Jurgio 
bažnyčios ir maršavo per 
žymias miesto gatves i Ac- 
me salę.

Salėj buvo įvairus progra
mas. Dalyvavo du choru — 
C. L. Teatralis choras, diri
guojant p. V. Greičiui ir 
Alirtos choras, diriguojant 
p. A. Balčiūnui. Dainos la
bai gerai nusisekė.

Buvo dar prakalbų ir de- 
klemacijų. Susirinkusieji 
gražiai užsilaikė.

Pelnas nuo 
tautines salės 
kuriai lotas su 
nupirkta.

EASTON, PA.
Darbai čia eina šiuo tar

pu neblogai.
Lietuvių čia sugyvenimas 

nekoks. Nėra tarp jų suta
rimo. Kartais tiesiog labai 
pažemina saVe netikusiais 
darbais.

Rugs. 12 d. buvo ištikę 
visokių negerumų pas AT. 
Anokatienę. Prireikėjo po
licijos. V. Smilgius užsimo
kėjo $10, o F. Bigo užsimo
kėjo $5. Abu priguli prie 
socialistų kuopos. Apie tuos 
nuotikius buvo ir angliškuo
se laikraščiuose aprašvta.

AL S.

BALTIMORE, MD.
Ales turime čia didelę lie

tuviškų parapijų šv. Jono 
K. Jei visi pavapi jonai norė
tų sueiti i bažuvčia, tai nei 
puse jų nesutilptų — labai 
maža tėra bažnyčia. Klebo
nas kalba apie statymų nau
jos bažnyčios ir renkama 
tam tikslui pinigai, 
žmonės šaltai į tai

Bet 
žiuri.

Žmonių šaltumas turbut pa
eina nuo klebono šaltumo. 
Alus klebonų pamatysi tik 
bažnyčioj arba “Vyčių” 
surengtame vakare. Kitose 
pramogose’ jo nesimato. 
Afan rodos, kad kunigai pri
valo būti ne vien augšto 
blaivumo ir prakilnaus do
rumo pavyzdžiais del pava
pi jonų, bet taipgi jis priva
lo rastis gyvenimo veikimo 
sukinyje. Alau rodos, mu
sų dvasiškų a privalo kuo- 
daugiau suktis tarp žmonių 
būti pavyzdžiu kilto gyve
nimo ir vykintoju gerų su
manymų.

Alums čia reikia nę vien 
didesnės bažnyčios, bet taip
gi ir mokyklos, ir salės.

Jaunas pavapi jonas K. A.

PITTSTON, PA.
Rugs. 17 d. Lietuvių Jau

nų vyrų dr-ja laikė savo su
sirinkimų del išrinkimo de
legato Į Politiškų j į Seimų 
Chicago j. Buvo daug kal
bama apie lietuvių dabarti
nį padėjimų. Dr-ja nutarė 
siųsti delegatų ir išsirinko 
p. J. Mališauskų.

Minėtoji dr-ja. vos du me
tai kaip susitvėrė, o veiklu
mu pralenkė kitas šio mies
to

BRADDOCK, PA.
Rugs. 20 d. 4 vai. vakare 

nusiskandino Antanas Gai
lis. Jo nusiskundimų ma
tė daug žmonių. Ištrauktas 
iš upės jau buvo negyvas. 
\ Velionis buvo labai susi
giminiavęs su svaigalais ir 
gavo peč tai proto sumiši-

Pervesk i
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ir pamatysi, kad esi ant teisingo \ 
kelio prie užsiganėdinimo taboka. ' 
NAVY susisuka į tokius puikius, 
minkštus ir sveikus cigaretus, 
kad gali jų rūkyti kiek tik nori ir' 
sveikas džiaugties apskritą metą.

------ agailaTax7
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N AVY
Long Cut Tobacco T

Geriausia Taboka Geriausiame Pakelyje1
Pasigėrėtinas švelnumas, saldumas ir stebėti

na skonis NAVY tabokos pasidaro iš to, kad tą ta
boką išlaikom ilgesnį laiką prieš pjaustysiant į 
tuos ilgus šilkinius straipsčius, kurie taip lengvai 
susukami į apskritus puikius cigaretus.

NAVY gaunate pasiganedantinai šviežią, sal
džią ir kvėpančią, kadangi NAVY pakelis su ketu
riais apvyn jojimai s apsaugo taboką nuo dulkių, 
drėgnumo ir sausumo.

Gali taipgi džiaugties NAVY rūkydamas pyp
kę garbu žėbatidaihas <— tai yra visam kam gera 
tabika. v>' ją, j .

D VITAI Klausk savo krautuvuinko kad duotą dykai popierėli!} 
U 1 D. Al kningrię, kuri duodama prie kiekvieu o 5c. pakelio..

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY )

System

Karai ir karo šmėklos gali tęstis tik neil
gai—tai yra tokia visų viltis.
■hbbkwhiw* s * r ■ •
Bet kova biznio laukuose eina nuolatai ir 
biznierius nuolatai turi būti gatavas sutik
ti ir atmušti, pienuoti ir išpildyti antpuo
lius.

Rudenio kova prasidėjo. O kaip stovi te
lefono komunikacija? Leisk mums ištirti 
jūsų aparatus, jei jie nepatenkina, tai mes 
padidinsime. Tebūnie telefono keliai pla
tus ir atviri. Tenebunie linijos perpildy
tos ir nepereinamos.

Redakcijos Atsakymai.
A. R., Baltimore, Md. — 

Apie atsibuvusį lošimų ga
vome nuo kito korespon
dento. Todėl iš Tamstos raš
telio apie tų dalykų aprašy
mų apleidome.

A. Kur., Baltimore, Md.
— Apie nusinuodijimų gry
bais gavome nuo kito ko
respondento. Todėl Tamstos 
korespondencijos apie tą 

nuotikį negalime sunaudo
ti.

K. Gražius, Tariffville, 
Conn. — Ales Tamstai pa
tariame nesiųsti dabar pini
gų Lietuvon. Reikia palauk
ti, kol karas pasibaigs.

Cholera Vengrijoj i
Venecija, rugs. 24. — De

vyni ’ kareiviai Vengrijoj 
rastų apsirgę cholera. Tas 
labai nugazdino Vengrijos 
ir Austrijos valdžias. .Pir
mas kareivis mirė nuo cho
leros rugs. 15 d.
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Vėliausios 2:00 vai. žinios.
PARYŽIUS, rugs. 24. — Iš Petrogrado atėjo ži

nia, kad rusai sumušė vokiečus, kuriuos gen. Rennen- 
kampf Įsiviliojęs buvo net Į Suvalkiją. Rusai vėl užė
mė Soldau rytinėj Prūsijoj.

Vokiečiai traukiasi iš rytinės Prūsijos ir stiprina 
armiją, kuri stovi tarp Kališo ir Thorn.

TOKYO, rugs. 24. —■ Oficialiai pagarsinta, kad An
glijos armija, po vadovyste gen. N. W. Barnadiston, iš- 
sėdo prie Laoshan ir kartu su japonais eis prieš Tsing- 
Tao.

LONDONAS, rugs. 24. — černogorai po smarkaus 
mūšio užėmė Pratzho, kurs guli arti Serajevo.

BOSTON, MASS., rugs. 24. — Iš Romos sugrįžo 
Amerikos kardinolai Gibbons ir O’Connell.

PETROGRADAS, rugs. 24. — Novoje Vremia pra
dėjo rinkti aukas pastatymui Reimse paminklo pami
nėjimui garsiosios katedros.

LONDONAS, rugs. 24. — Rusai, bevarydami vo
kiečius iš Suvalkijos, sumušė juos prie Subir.

TELEGRAMOS.
Serbu pasise

kimai.
Londonas, rugs. 24. — 

Serbai po kruvino mūšio 
paėmė Bosnijoj Liubovą. 
Černogorai Bosnijoj užėmė 
Rogaticą.

PRIŽADA DU MIESTU.
Roma, rugs, 24. — Pa

sklydo žinia, buk W. Church
ill, pirmas lordas Anglijos 
admiraliteto, išsitaręs vie
nam italų korespondentui, 
kad Anglija sutiksianti už
leisti Italijai Trieste ir 
Trentino.

Kitchener privertęs minis
teriją rezignuoti.

New York, rugs. 24. — 
Atplaukęs iš Europos Dr. 
F. Mason sako, kad Kitche
ner privertęs Francijos mi
nisteriją rezignuoti karo 
pradžioj. Intužęs, kad mu- 
šyj prie Mons, kur vokiečiu 
daugiau buvo, negu anglu, 
francuzai atsisakė atsiųsti 
iš Lille pagelbės, lordas Kit
chener nuvažiavo i Paryžių 
ir grasino atšaukti visą ka
riuomenę iš Francijos. Ka
dangi kaikurie ministerial 
buvo priešingi siųsti sustip
rinimą anglams, tai visa mi
nisterija turėjo atsistaty
dinti.

PARYŽIAUS GYVENTO
JŲ SKAIČIUS.

Paryžius, rugs. 24. — 
Padarytasis pastaruoju lai
ku Paryžiaus gyventojų 
cenzas parodo, kad dabar 
ten yra 1.807.044 gyvento
jai. Taigi skaičius sumažėjo 
veik perpus. Dabar moterių 
ten yra 949.087, vyrų 585.- 
486, vaikų 272.471, iš ku
rių 30.986 vaikų yra jaunes
ni, negu 15 mėnesių.

Nubaudė socialistų laik
rašti.

Londonas, rugs. 24. — 
Telegrama iš Copenhagen 
skelbia, kad socialistų laik
raštis Vorwaerts pagyrė 
franeuzus ir anglus už gerą 
aprūpinimą vokiečių nelais- 
vių ir papeikė vokiečius už 
blogą apsiėjimą su talkinin
kų Belaisviais. Už tai val
džia liepė neišleisti to laik
raščio per tris dienas.

Vienatinis savo rūšiesJietuviškai-angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

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

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 talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei 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

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St., CHICAGO, ILL.
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SUSIRINKIMAS.
Tėmykite nariai Gvard. D. L. K. 

Vytauto ant Town of Lake.
Mėnesinis susirinkimas atsibus su- 

batos vakare, 7:30. rugsėjo 26 d. 1914, 
paprastoje šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, prie Wood ir 46 gatvių. Visi 
nariai privalo susirinkti, nes bus daug 
reikalų del apsvarstymo.

PASARGA: Visi Gvardijos nariai 
kviečiame susirinkti Į tą pačia svetai
nę nedėlioję, rugsėjo 27 d. 1-ma va
landa po pietų iš kur imsime dalyva
utą in-korpore apvaiksčiojime 20 metų 
sukaktuvių Leb. Gvard. D. L. K. Vy
tauto ant Bridgeporto. apvaikščiojimo 
bus 2-ra vai. po pietų. Visi privalome 
nuvažiuoti j šv. Jurgio par. svetainę, 
32 pi. ir Auburn avė., nevėlinaut. Ne
pamirškite pasiimti kepures ir baltas 
pirštinaitės. Kareiviai piluoje unifor
moje. Už nepribuvimą bausmės $1.00 
be išsiteisinimo.

J. Klimas, Pirm.
J. L. Lignugaris. Prot, rast.,

■ 4558 S Paulina St.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

MISS C. SZATUNAS
1721 W. 47th Street, Chicago, Ill.

Tarpe Paulina ir Hermitage Avenue

Didelis išpardavimas moterišku skrybėlių. Da
barties geriausios skrybėlės parsiduos po $2.48.

Išpardavimas atsibus tiktai Pėtuyčioj ir Subatoj.
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SUSIRINKIMAS.
Dr-stė šv. Mateušo laikys savo mė

nesinį susirinkimą subatoje. Rugsėjo 
26 d. 1914, 7:30 vai. vakare šv. Jur
gio par. salėje. Visi nariai privalo 
pribūti, nes bus daug svarbiu reikalų 
apvsarstyti.

Nedėlioję. 27 d. Rugsėjo. 1 vai. po 
pietij kiekvienas privalo ateiti su bal
toms pirštinaitėms ir ženklų Į tą pa
ha salę, iš kur eisime “in-korpore” į 
apvaikščiojimą 20 metų sukaktuvių 
Leb. Gvar. D. L. K. Vytauto. Už ne- 
dalivavinią $1.00 bausmės.

Ben. Butkus. Prez.
N. Overlingas, Sekr.

Iš Chicago.
Federacijos kongresas.

Vakar išryto po pamaldų 
ir po pamokslo bažnyčioj 
šv. Jurgio salėj prasidėjo
L. R. K. Federacijos kon
gresas.

Pirmiausia buvo prezidi
umo rinkimai.

Pirm, liko išrinktas kun. 
F. Serafinas, jo pagelb. d- 
ras Graičunas, raštininkais 
kun. F. Augustaitis, p-lė 
Uršulė Jakubauskiutė ir p.
M. Kadzievskis. Mandatų 
priėmimo komisijon pateko 
kun. K. Ambrozaitis, p-lė 
Stankevičiūtė, Montvila, p. 
Vasiliauskas ir p. S. P. Ta- 
nanevičia. Presus komisijon 
pateko kun. A. Staniukynas, 
p. J. Kaupas, kun. Dargis ir 
kun. J. Ambotas.

Po prezidiumo išrinkimo 
buvo mandatų priėmimas 
ir pasveikinimų skaitymas. 
Po to kum J. Jakaitis skai
tė referatą temoj “ Apie pa
rapijų . sutvarkymą”. Re
feratas buvo rimtas, gerai 
mjBvietš dabartiną parapijų 
sutvarkymą ir nui'cdė, koks 
sutvarkymas privalo būti, 
kad nebūtų kivirčų ir ermy-

derių tarp klebono ir para
pijom!.

Po pietų sesija prasidėjo 
referatu kun. K. Višniausko 
temoj “Kodėl Amerikos lie
tuviams reikia savo vysku
po”. Referatą perskaičius, 
buvo išrinkta komisija su
statymui tame reikale me
morialo, kurs bus inteiktas 
popežiui. Komisijon pateko 
ir kun. Prapuolenis, kurs 
dabar yra Romoj. Po to d- 
ras A. Graičunas rimtame 
referate gvildeno parapiji
nių mokyklų klausimą. Po 
d-ro referato sekė kum A. 
Staniukyno referatas temoj 
“Šv. Kazimiero vienuolijos 
uždaviniai”.

Federacijos vakaras.
Sąryšyj su L. Politiškuo

ju Seimu ir Federacijos 
kongresu surinkta visa ei
lė vakarų šv. Jurgio salėj.

Pirmas vakaras atsibuvo 
pirmadieni. Dramos dr-jos 
nariai puikiai atlošė kome
diją “Kurčias žentas” ir 
šauniai padainavo p-nia M. 
Janušauskienė. Žmonių ne
daug tebuvo. Vąto*^ pasi
baigė apfci&is.

Va^ar vakare atsibuvo 
“Vyčių” surengtas vakaras. 
Lošta buvo “Smuklė”. Vei-

kalas yra gilus ir, nors pre
mijuotas, bet rašytas la
biau skaitymui, negu scenai 
ir todėl negalėjo padaryti 
žymaus įspūdžio. Užtat 
“Vyčių” choras labai pasi
žymėjo. Choras yra Apveiz- 
dos Dievo parapijos ir veda
mas p. A. Aleksandravi
čiaus. Choras didelis ir su
sidedąs iš rinktino dailaus 
jaunimo. Pirmiausia padai
navo “Vyčių” himną, kun. 
Gustaičio sustatytą. Melo
diją pritaikė p. A. Aleksan
dravičius. Šauniai liejosi 
skambesiai puikios melodi
jos. Dar buvo dainuota dvi 
daini ir galop tautinis him
nas. Po to buvo iššauktas 
“Vyčių” himno autorius 
kun. Gustaitis ant estrados. 
Publika ji sveikino gausiu 
delnų plojimu. Po to him
nas buvo atkartotas.

Žmonių buvo pilna salė. 
Po programo buvo šokiai ir 
žaislai, kuriuose “Vyčiai” 
vadovavo.

Šį vakarą bus statoma 
kantata “Broliai”. Atliks 
suvienyti parapijiniai cho
rai.

Rytoj programą išpildys 
šv. Kazimiero vienuolyno 
mokiniai.

Abu vakaru labai aplan- 
kytinu. Kantata statoma 
pirmu kartu ir vienuolyno 
mokiniai pasirodys viešai 
pirmu kartu.

Aplankė “Kataliko” 
redakciją.

Šį rytą atsilankė “Kata
liko” redakcijoj kun. ^[ag
nus J. Kazėnas iš Donora, 
Pa., ir kun. Aloizas Jurgu
tis iš Export, Pa. Svečiai 
apžiurėjo taipgi spaustuvę, 
atsilankė administracijoj ir 
Tananevicz Savings banke.

Vakar vakare “Kataliko” 
redakciją, spaustuvę ir ad
ministraciją tarp daugybes 
kitu svečių aplankė ir J. Sa
baliauskas iš Yongstown, 
O., “Kataliko” prietelius ir 
jo žymus platintojas tarp 
lietuvių. P-nas Sabaliaus
kas labai stebėjosi “Kata
liko”, kaipo dienraščio di
džiu pažangumu ir puikiai 
įrengta spaustuve. “Katali
ko” įstaigas kasdien lanko 
po kelis desėtkus svečių iš

tolimų valstijų, kurie atke
liavę kaipo parapijų ir 
draugijų atstovai Federaci
jos kongresau.

AR TU NORI TURĖTI
ŪKE.

. I

Medžių . kompanijos Arka n so j ir 
Louisianoje parduos tau geros žemės 
su mažų jtnokėjimu. Jie turi žinovus, 
kurie išmokys tavę ūkininkauti ir 
duos apmokami; darbą kada neturi ką 
veikti ant savo ūkės. Tu gali gyventi 
puikiai ir greit išmokėti savo ūkę. Pa
tarnavimas Agrikultūros Departamen
to yra taipgi prieinamas visiems apsi- 
gyvensiems. Rašyk arba klausk pil
nu informacijų:

L. M. ALLEN, P. T. M. 
Rock Island Lines.

Room 718 La Salle Station, Chicago.
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MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

Šios mokyklos puiki Amerikoniška 
metodą gvarantuoja del kiekvieno vy
ro ir moteries greičiausia ir teisingą 
išmokinimą angliškos kalbos, skaityti 
ir rašyti labai trumpu laiku.

Ši mokyklą nevartoja jokiti knygų 
iš kurių vargu išmokti, bet turi ti
krai tam sutvertas lekcijas del lengvo 
ir greito išmokinimo Angliškos kal
bos.

Kurie gyvena už Chicagos kituose 
miestosie Suvienytos Valstijos ar Ka
nadoj. mokinain per laiškus (kores
pondencijas labai pasekmingu meto
du.

Del platesniu žinių rašykite laišką pa
duodami pilną adresą, o mes nusiųsime 
pilnas informacijas ir pirmą lekciją.

Pamink kokiam laikraštyj matei ap
garsinimą. Adresas:

WAITCHES BROS., 
1741 W. 47th st., Chicago.
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APVAIKŠČIOJIMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikščiojimas, 

prakalbos, dainos ir balius, parengtas 
storone Leib. Gv. D. L. K. Vytauto, 
1-mos div. Raitelių nuo Bridgeporto, 
Chicago, Ill.

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

Šitas apvaikščiojimas rengiamas 
paminėjimui 20 metų sukaktuvių gvar
dijos gyvavimo ir 10 metų 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 puikų lietuviškų dainelių 
gražios muzikos. Po programų: galėsi
te dailai pasišokti, nes bus puikus 
balius, skanių gerymų ir užkandžių, 
kvepiančių “Havanos” cigarų. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib G v. D. L. K. Vy
tauto. RENGĖJAI.

Inžanga 25c porai, moterims ir pa
nelėms dykai.

PAIEŠKAI! Zofijos Krantauskienės 
(lenkiškai vadinasi Chrzonstowska) ir 
jos dukterų: 1) Zofia ištekėjus už A. 
Waraukos, dabar “regis” našlė; 2) 
Anna, ištekėjus už Stan. Arwasewi- 
eziaus, 3) Bronislova, 4) Paulina, 5) 
Emilija irgi žonotos, tik ją vyrų pra
vardžių nežinau. Jei bent kuri iš jų 
patėmys šį paieškojimą, arba kas ki
tas joms praneš, meldžiu tuojaus at
siliepti sekančiu adresu:

Antanas Jonča,
P. O. Box 569, Melrose Park. Ill.

(40-6)

PARSIDUODA Saliunas ant Bridge
port priešais lietuvių šv. Jurgio Baž
nyčia. Lietuvių apgyventa vieta. Pri
verstas parduoti iš priežasties kito 
biznio.

Atsišaukite:
3201 Auburn Ave.

(41-2-3)

Ant išrandavojimo Storas geroj vie
toj tairp lietuvių 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, Ill, 

Tel. Manticello 271-*
(39-44)

A CASE OF GOOD JUDGMENT

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių Bu
mu ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykių 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 baukose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su ku&įąis tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rojęųfldą tj^nyje. 
Jokiai biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO D.ovieremiastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

BANKOS VALANDOS:
Utarninkajs, 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.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Piua ’ X, kurie verčią kiek- 
vieną Katalikų ant visuomet at
minti tų tikrąjį Baiuyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
ku paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — pavąįjųrio-gt 
dugnas tamsiai žalias. 2odiįu sa
kant, paveikslas labai graiu ir 
aes patariame visiems ji turėti. 
Miera jo 18x24.

Kainą 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 Sooth Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Čia prisiunqiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu
s’o a paveikslą sekančiu adresu:

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

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

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

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

Prašyk S-O-L-O .
Teisingai padaryta degtine iš I 

nepaprastai puikaus mišinio.
Per daugeli metų sendinta 

l balto ąžuolo bačkose pirm 
suteikimo publikai.

miniai švelnios J
< prieprovos daro 

SOLO degtinę
5 geru vaistu' 
iJm^k Šeimynų

“Ant 
baro 

geriausiaĮs 
Žmonės supraD-V^ 
tanti vertę geros 
rugines degtinės 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteiiuo- 
se ir Saliunuose. Yra X
tai geriausias gCrymas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. > 
Nusipirk bonką savo šeimynai. 

i Reikalauk S-O
” STRAUS BROS CO, Distillers-Chicago,
r 216 W. Madison St 1 Chijuke ii J. Fidluldi, Uetur. Ipitai.
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