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: Talkininkai Vokiečius stumia pirm savęs :

Vokiečiai apleido Rytinę Prūsiją, kad ginti nuo rusų Poznanių
Meksike išnaujo prasideda baisus judėjimai. - Vokietijos socialistas gavo gelež. kryžių. - Austrijos so
sto įpėdinio užmušėjų byla. - Rusijos caras įsakęs savo kareiviams užimti Krakovą, paskui Berlyną.
Trumpos žinios iš 

karo lauko.
PETROGRADAS, rugs. 

25. — Rusijos kazokai jau 
esą arti Krakovo drutvie- 
čių.

ROMA, rugs. 25. — Čer- 
nogorai užėmę Montak. Per 
tą miestą eina Herzogovinos 
geležinkelis.

LONDONAS, rugs. 25. — 
Prancūzų ir anglų karo lai
vai bombarduoja Cattaro 
nuo jūrės, o černogorai 
jiems prigelbsti didelėmis 
kanuolėmis nuo kalno Loo- 
chen.

socialistas yra. Schwartz, 
Bavarijos socialistinių uni
jų prezidentas.

CALCUTTA, Indija, rug
sėjo 25. — Vokiečių skrai
duolis Emden, praplaukda
mas pro Madras, paleido iš 
kanucliu keliatą šūvių. Ma
žai blėdies miestui tepada-' 
ryta, tris indėnai užmušta.

MEXICO CITY, rugs. 
25. — Daroma pastangos, 
kad sutaikinti susipyku
sius, Vilią ir Carranzą.

BERLYNAS, rugs. 25. — 
Vokiečiai skelbia, kad pas
kolos surinkę daugiau, negu 
buvo norėta surinkti.

PETROGRADAS, rugs. 
25. — Pribuvo daug vokie
čių kariuomenės į Krakovo 
apylinkes. Visoj linijoj tarp 
Kališo ir Čenstakavo vokie
čiai daro apkasas.

BERLYNAS, rugs. 25. — 
Gen. von Busse puolęs mu- 
šyj rugs. 8 d. Ligšiol už pa
sižymėjimą suteikta po ge
ležinį kryžių 38.000 karei
vių.

LONDONAS, rugs. 25. — 
Užėmus Galiciją, Rusija 
užėmė kartu ir didžiausius 
Europoj gazolino šaltinius.

COPENHAGEN, rugs. 
25. — Telegrama iš Berlyno 
skelbia, kad kaizeris pirmu 
kartu suteikė socialistui ge
ležini kryžių už narsumą. 
Tas pasižymėjusia mūšy j

LONDONAS, rugs. 25. — 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad byla užmušėjų Austri
jos įpėdinio, Prano Ferdi
nando, prasidės Agrame lap
kričio 5 d.

ANTWERP, rugs. 25. — 
Belgai vienoj vietoj užklu
pę 2.000 vokiečių, išblaškė 
juos su dideliais nuostoliais.

Vėliausios 2:00 vai. žinios.
PARYŽIUS, rugs. 25. — Vokiečiai antpuoliu norė

jo paimti Verduno fortus, bet buvo atmušti ir jų 10.- 
000 užmušta, gi 20.000 sužeista. Dabar vokiečiai į ten 
gabena sunkias kanuolcs.

OSTEND, rugs. 25. — Vokiečiai iš orlaivio šių 
miebtan išmetė kelias bombas. Sugriautą keli namai.

LONDONAS, rugs. 25. — Su trimis andai nuskan
dintais anglų skraiduoliais nuskendo 1.376 jurininkai.

Skerdyne -di
džiajame mn-

V a s
LONDONAS, rugs. 25. —7 O 

Vokiečiai su dideliu smar-j 
kurnu buvo pradėję užpulti į 
talkininkų pozicijas. Talki
ninkams beliko tik ginties. 
Susirėmimai ėjo palei upes 
Oise, Aisne ir Woevre.

Talkininkai atmušė vo
kiečių antpuolius ir savo ke-. 
liu ėmė atakuoti vokiečių 
pozicijas. Toj atakoj smar
kiausia susiremta prie Pe- 
ronne miesto. Po baisios 
skerdynės miestas liko fran- 
cuzų rankose. Vienoj vietoj 
mušis ėjo laukuose, kur 
kviečių rikės buvo sustaty
tos. Už rikių slapstėsi fran- 
cuzai ir, priklaupę ant vie
no kelio, laukė Įsakymo pul
ti su durtuvais ir veikti. 
Bet tuo tarpu iš vokiečių 
kulkosvaidžių pasipylė ku- 
lipkos į francuzus. Daug 
paskui rasta negyvų fran- 
cuzų berymojant priklau
pus ant vieno kelio.

Prie vienos apkasos buvo 
rasta 900 negyvų. Vienoj 
pusėj buvo francuzai, an
troj vokiečiai.

Vokiečiai daug kariuome
nės sutraukė ant savo kai
riojo sparno. Tas vokiečių 
armijos sparnas smarkiai 
užpuldinėja tvirtovę .Ver
dun.

ijįįjci'k; piniicbiiiAis visų pro
vincijų viršininkams, kad 
pritaisytų kuogreičiau vil
nonių marškinių, pančekų, 
pirštinių ir paklodžių del 
francuzų kareivių.

Meksiko daly
kai painiojasi.
Vera Cruz, rugs. 25. — 

Telegrafo ir telefono vielos, 
jungiančios Vera Cruz su 
Mexico City, yra pertrauk
tos. Taipgi geležinkelis, jun
giantis tuodu miestu, liko 
keliose vietose išardytas. 
Geležinkelį išgriovė ir vie
las nupjaustė buvusieji fe- 
deralistai. Spėjama, kad tas 
atlikta su Vilios žinia.

Amerikos armijos pasi-
traukimas iš Vera Cruz ati
dėta iki neapribuoto laiko.

Skelbiama, kad Villa no
rėjęs užsisakyti Amerikoj 
2.000.000 kulipkų. Bet tas 
jam nepasisekę.

Carranzos spėkos yra 
daug mažesnės, negu jo 
priešų. Todėl jis nebandys 
užpulti ant savo priešų, o 
tik ginsis. Priegtam Vilios 
armija geriau apginkluota 
ir išlavinta.

Nuskendo tris 
Austru karo 

laivai.
Taisosižiemai.

Bordeaux, rugs. 25.
Karo ministeris Millerand

Austrijoj skur
das, 

i

Venecija, rūgs. 25. —
Vienuos majoras paskelbė, 
kad sostinėj maitinama 82.-
000 šeimynų, kurių duonpel- 
niai pašaukta kariuomenėn. ' 
Tas miestui atsieina kasdien . 
po $50.000.

Priegtam majoras rūpina- 1 
si pagelbėti bedarbiams, ku- ; 
rių yra sostinėj 100.000, ir • 
pabėgėliams iš Galicijos ir • 
Bukovinos, kurių yra arti ■ 
100.000. Del pabėgėlių apru- ; 
pinimo miestas jau išleido . 
$1.000.000.

Urnai atakuos
Tsing-Tao.

Pekinas, rugs. 25. — 800 
anglų ir 400 indėnų išsėdo 
prie Laoshan. Ta kariuome-
nė kartu su japonais uniu 
laiku užpulsianti Tsing-Tao 
fortus.

Paryžiuj rūgs: 25. — Te- 
legrama iš Trieste’o akėl- 
bi*, kad tris W
pediruai laiyii užėję ant
minų ir nuskendę.

4.

BADAVO 20 DIENŲ.
Bordeaux, rugs. 25. — 

Vienas vokiečių Belaisvis, 
kurs buvo pabėgęs pradžioj 
mėnesio, vėl buvo pagautas. 
Jis pasakoja, kad per 20 
dienų maitinosi taip, kaip 
šv. Jonas K. pustynėje.

ATKERŠYTA.
Roma, rugs. 25. — Skel-

bianaa, kad mušyj prie Krū
pauji krito Serbų oficieris 
Tankesne. Tasai ofieieris 
buvo ištartas sudaryme pie
no iižagūsti Austrijos ipėdi-
nį P*aną Ferdinandą.

Garsioji Reimso katedra, kurią vokiečiai sudaužė.
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Stiprina trum
pąjį kelią i

Berlyną.
LONDONAS, rugs. 25. — 

Iš Petrogrado pranešama, 
kad Rusijos armijos avan
gardas jau esąs Krakovo 
apylinkėse. Dabar Galicijoj 
liko austrams tik Przemysl, 
kurs jau rusų apgultas, ir
Krakovas, kur urnai prasi
dės mūšiai. Kiti visi miestai 
Galicijoj jau išvalyti nuo 
Prano Juozo kareivių.

Kuomet rusai sumuš aus-

liks atviras kelias Į Berly
ną per Poznanių; o tas ke
lias Į Berlyną yra trumpiau
sias. Todėl tą kelią vokie
čiai ėmė stiprinti. Tos pat 
priežasties delei vokiečiai 
ėmė atšaukti savo armiją iš 
Suvalkijos ir, apskritai, iš 
rytinės pusės.

Sumušę austrus prie Kra
kovo, rusai didesniąją savo 
armijos dali galės pasiųsti 
prieš Poznanių, Breslavą ir 
kitas tvirtoves, kurios stovi 
ant kelio į Berlyną.

trus prie Krakovo. tai jiems simas.

Pasitraukti iš Suvalkijos 
ir rytinės Prūsijos vokie
čius privertė Jaroslavo pa
ėmimas, Przemyslo apguli
mas ir Krakovo pavojuj e-

1



2
CESBG3KESESS28SSSSSS

KA TALIKAS
(The Lithuanian American Daily)

Published every day except 
Sundays J- Holidays.

Published by
JOHN M. TANANEVICZ 
S. P. TANANEVICZ

TĖBAIS OF SUBSCRIPTION:
Ono year ................................... $5.00
Six months .................................. 3.00
Three months ................................. 1.75
To Europe for one year ........... 7.00

Advertising Rates Moderate.
A? letters shall be adressed to:

KATALIKAS
3249 South. Morgan Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 6870—6871

nomis nekuomet nesutiktų 
ir tas Rusijoj neįgyvendi
nąs dalykas.

Tai, matomai, tasai ruso 
valdininko su koresponden
tu pasikalbėjimas bus ne 
kas daugiau; kaip tik pap
rastas išmistas.

Tečiau caras kaikada vis
gi turi ir gerus norus. Bet 
tie jo norai kaip muilo bur
bulas išnyksta. Antai anais 
metais caras Nikalojus bu
vo sumanęs Europon įvesti 
vusuotiną santaiką. Visas 
pasaulis jo tuo sumanymu 
pasidžiaugė. Tečiau praėjus 
keliems metams tasai pat 
Rusi jos valdovas-grobuonis 
ima ir intraukia savo vals
tybę karau su Japonija. Pa
skui tasai pats Romanov 
dar labiau ima ginkluoti sa
vo armiją ir ją didinti ir 
stengiasi užgrobti Persiją, 
toliau Chinijos provincijas, 
atima Finlandijos gyvento
jams senai gvarantuotą lais
vę, savo šalin sugrąžina bai
sų autokratini valdymą ir 
tt. be galo.

Na, ir toksai nepastovus, 
silpno proto žmogus, argi 
gali kokiuo nors budu Eu
ropą padaryti laimingąja? 
Ar-gi jam tas tikrai rupi? 
Jei jau sakosi esąs toks ge
radaris, tegu pirmiau savų
jų pavaldinių likimą palen
gvina, tegu jiems suteikia 
laisvę ir kitką, be ko civili
zuotas žmogus negali apsi
eiti. Tegu Įkuria daugiau 
mokyklų ir sumažina nerei
kalingą policijos agentų ir 
šnipų burius.

Bet Romanovui kas link 
mokyklų ir, abelnai, apšvie
timo, negalima nei užsimin
ti. Apšvietimas žmogų pa
daro plačiau mąstančiu, pa
naikina jo galvoj senobi
nius prietarus, kuriuose 
tamsus žmogelis paskendęs.

Tegul caras pristeigtų 
mokyklų ir tuomi suteiktų 
pavaldiniams proto šviesą. 
Kas gi jį tuomet garbintų, 
kas jį laikytų kokiuo tai 
pusdieviu, kuriuomi šiandie 
prieš tamsias minias stato
si? Šiandie jo tamsus paval
diniai jo bijosi, už jį mel
džiasi, gį tie patįs apsišvie
tę pavaldiniai paskui jam 
dar greičiau grabą iškastų.

Štai kam carui ir “šven
tajai” Rusijai tamsimai rei
kalingi, nes kaipo tokius vi
suomet galima pasekmin- 
giau suvaldyti.

Taigi tie caro gerieji no
rai — vientik jo pagyrimai, 
paprastieji muilo burbulai. 
Iš jo nekuomet nieko nega
lima iškaulyti be prievar
tos.
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Musųpastabos.
SUVIENYTOS EUROPOS 

VALSTIJOS.

Nekoks Rusijos augštas 
valdininkas, kuris turįs tei
sę net caro vardu kalbėti — 
rašo angliški laikraščiai — 
turėjęs pasikalbėjimą, su 
vieno angliško laikraščio ko- 

’respondentu, kuriam apreiš
kęs, kad Rusijos caras Ni- 
kalojus, pritariant kitoms 
valstybėms, manąs Europo
je sutverti Suvienytas Vals
tijas. Žinoma, tai nebūtų to
kios valstijos, kai kad Suv. 
Valstijos šiaurinėj Ameri
koj, kur šalį valdo preziden
tas, gyventojų nuskinamas, 
bet Europos valstybėse ant 
savo vietų paliktų ciesoriai 
ir karaliai, tik tos valstybės 
padarytų sutarti daugiau 
nesiginkluoti, neužlaikyti 
didelių armijų, turėti vieno
dus įstatymų kodeksus ir 
saugiai daboti, idant vaisty

ki ta kitos bent kokiuo 
budti neskriaustų.

Jei gimtų tokios Suvieny
tos Valstijos Europoje, tuo
met valstybės kuoramiau- 
siai galėtų išsiginkluoti ir 
kariuomenes palikti tik vi 
duriniems savo reikalams.

Gi Rusija pirmutinė sten
giasi privesti visas valsty
bes prie išsiginklavimo, ka
dangi pinigus, kokius dabar 
išleidžia armijos užlaiky
mui, ginklams, karo lai
vams, tvirtovėms, nesuskai
tomoms kariškų valdininkų 
minioms ir tp., galėtų su
naudoti apšvietai, mokyk
lų steigimui, geležinkelių 
tiesimui, geresnių kelių iš
vedimui, pirklybiniam lai
vynui, žemdirbystės pageri
nimui ir tp. Gi jaunimas, 
kuris dabar nuolat yra lai
komas po šautuvų sunkeny
be', eitu mielai dirbti ant 
lanku, fabrikuose, tad ša
liai ir visiems gyventojams 
suteiktų neapsakomą nau
da.

Taip nupasakojęs apie ca
ro sumanymą rusas valdi
ninkas.

Tas labai puikiai skamba 
teorijoje, bet praklika kit
ką mums liudija ir esame 
persitikrinę, kad nei caras, 
nei jo rūmų taip vadinamo
ji kainaiilė .su tomis atmai

KAIZERIS PRALOSIĄS— 
TVIRTINA ŽINOVAI.

Karas Europoje turės pra
sitęsti 9 ligi 18 mėnesių. 
Vokietija liks įgalėta.

Taiji tomis dienomis išsi
reiškė Suv. Valstijų armi
jos nekuriu generalio štabo 
ofieieriai, kurie buvo pa
klausti išreikšti savo nuo
mones europinio karo rei
kale.

Ofieieriai, gerai atsilnie- 
nauti prezidento Wilsono 
proklemaciją kas link neu- 
tralybės užlaikymo, nenorė
ję' savo pavardžių pasakyti, 
sutikę teefaii atsakyti- į 
klausimus, ir tai- ne visi, ku
rie tame reikale buvo klau
sinėjami. Kurio sutikę atsa
kyti, atsakę į du- klausimu:

1. Kaip ilgai prasitęs eu
ropinis karas?

2. Katra pusė pergalės, 
Vokietija ir Austrija, ar 
trijulė santara?

Štabo ofieieriai pasakė, 
kad tasai karas prasitę- 
siąs mažiausia vienerius 
metus. Nekuriu laiką pažy
mėjo lig 9 mėnesių.

Taippat pasakę, kad ta
sai karas vedamas be atsi
žiūrėjimo — žut-but, ir tai
kos derybų nebusią tol, 
kol nors viena kuri valsty
bių neliksianti visiškai nu
alsinta.

Vokietija pasiuntė prie
šais Franci ją milžinišką sa
vo karinę mašiną, kuri per 
pastaruosius keturiasdešim
tis metų buvo rengiama, 
taisoma, tobulinama. Iš- 
pradžių niekas neįstengė su
laikyti tos paleistos karinės 
mašinos. Po narsiam gini- 
muisi belgų, vokiečiai stū
mėsi link Paryžiaus nesulai
komai ir pagaliau sustojo 
40 myliomis nuo Paryžiaus. 
Ir kas atsitiko? Kas pasiro
dė? Tenai persitikrinta, kad 
juk toji genialė vokiečių 
mašina, tai tik kūnas ir 
kraujas ir kad negalima at
siekti negalimi daiktai.

Taip išsireiškė ameriko- 
iiiniai ofieieriai.

Kita nuomonė yra sekan
ti:

Kas iš arčiau prisižiūrė
jo į kariaujančias valstybes, 
tas būtinai turi pripažinti, 
kad kas link pinigų, žmo
nių, geografinio padėjimo 
persvara randasi talkinin
kų pusėj ir pastarieji yra 
geriau pasiruošę ilgesniam 
karui. Vokietija pagaliau 
turės nusileisti arba kristi.

Dabar laikas.
Dabar laikas yra pato

gus stoti darban visiems, 
kas tik gyvas, nes dirva 
plati, tik darbininkų mažai 
tėra.

Taigi dabar artinant ies 
žiemos laikui, reikėtų mu
sų jaunimui daugiau pra
dėti darbuoties, nesnausti, 
arba kur susirinkus leisti 
laikas prie kazyrų, nes tas 
niekam jokios naudos neat
neša.

Dabar laikas pradėti dar
buoties, nes musų laikrašti
ja kaskartas vis labiau ima 
skleisties tarp visuomenės, 
gi labiausia dienraščiai, ku
rie turėtų būti užpildyti į- 
vairiausiomis žinutėmis iš 
visų lietuviškų kolionijų, 
kur tik lietuvių randasi, tu
ri būti aprašomi ir pami
nėjam! visi lietuvių judėji
mai.

Dabar laikas kiekvienam 
lavinti savo protą ir išreik
šti savo jausmus ir mintis 
laikraščiuose rr tuo budu 
dalinties su plačiaja visuo
mene, idant mes galėtumėm 
savo apšvietimu pavyti ki
tas tautas, kurių laikraš
čiai pilni įvairiausio turi
nio raštiĮ ir didžiuma jų 
plačiai todėl visuomenėje 
pasklydo; nes tų laikraščių 
turiniu lavinama visuome
nės protas politikiniu ir e- 
konominiu žvilgsniu; to
kius laikraščius- skaitant 
kiekvienam tegalima leng
vai pasiskirti sau tinkama 
kelią ir tuo keliu laimin
gai keliauti.

Dabar laikas ir mums 
pradėti darbuoties, kada 
musų tauta ima žymiai at-

Suplaišyti namai Malines’e, Belgijoj, vokiečių artileri
jos.

gyti ir augti kaipo tasai 
medelis, kurs pavasario me
tu leidžia savo lapelius, gi 
paskiau ima leisti iš savęs 
naujas savo atžalas. Toks 
tai musų dabartinis padė
jimas. Nors musų laikraš
tija jau išleido lapus ir iš
skleidė juos tarp musų, te
čiau vienų lapų mums ne
gali dar pakakti; reikia dar 
naujų atžalęi ysu daugybe 
naujų lapų, pO kuriais mu
sų “liaudis atrastų sau ge
resnį, pavėsį ir tikrąją lai
mę.

Dabar laikas musų lai
kraščiams festl šalin viso
kius betaktingus kandžioji
mus asmenų, turinčiu skir- 
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tingus pažvalgas, arba ko- 
liojimus partijų su partijo
mis. Mes turime žinoti, kad 
tokie kandžiojimai ir ke
lionės negali nieko pamoky
ti, bet tiktai suerzina vi
suomene, sukelia srovių ne
pasitenkinimą ir paskui iv 
svarbiame reikale negali
ma nieko išvien veikti,- nes 
drovu kur vienon vieton su
sieiti, baisu susiartinti ir 
draugiškai pasitarti.

Dabar laikas musų lai
kraštijai pradėti tiesti aug- 
štyn savo šakas, kad laikui 
bėgant nereikėtų bijoti bent 
kokių mažesnių audrų, kad 
butų galima prieš kilusias 
vėtras pilnai atsilaikyti. 
Tara tikslui reikalinga y- 
pač sudrutinti pat "J lai
krašti jos kamienas ir šak
nys.

Dabar laikas tai visa a- 
titairfyti, kas pirmiau buvo 
pamiršta arba apleista, y- 
patingai metu, kuomet bus 
sušauktas visų Amerikos 
lietuvių bepartijinis suva
žiavimas.

Dabar laikas visai inusų 
spaudai susivienyti ir imti 
vesti visuomene tiesa keliu, 
bet ne skaldyti Į partijas ir 
partijėles, neaikvoti visuo
menės jėgų.

Dabar laikas prisižiūrė
ti į gamtą, kaip ji gražiai 
gyvuoja, nekliudydama nie
kam veikti ir suteikdama 
pilną teisę kiekvienam pil
nai vystyties, idant kiek

vienas galėtų atsiekti savo 
tikslą. Todėl ir mums ne
priderėtų užsipuldinėti ant 
draugijų ar pažvalgų, jei ne 
pagal musų noro veikiama 
arba manoma. Jei tarp 
žmonių įvairios pažvalgos 
gyvuoja, tai, matyt, jos pa
sauliui reikalingos, matyt, 
aplinkybės priverčia joms 
atsirasti, idant žmonės vi- 
sakuoin galėtų būti užga
nėdinti.

Todėl įvairių pažvalgų 
kaip laikraščiams, taip ir 
lietuviams reikia rišties 
vienybei! ir išvien tautos la
bui darbuoties, išvien veik
ti, kai kad kitų tautų daro
ma.

Tegu pas lietuvius žydi 
meilė!

J. Raibikis.

Miesto Reims Misterija.
Miestas Reims, Francijoj, 

kurį vokiečiai savo kaimo- 
lėniis sugriovė, jau buvo 
plačiai žinomas senobiniais 
laikais, kaipo Romos impe
rijos provincijos Belgica se- 
cunda sostinė. Krikščionybę 
ten įvedė 496 metais kuni
gaikštis Remigius. Nuo 1179 
metų miestas Reims palieka 
karunacijiniu Franci jos ka
ralių miestu. Karalių karū
navimas buvo atliekamas 
garsioj gotinio stiliaus ka
tedroj, kurios statymas bu
vo pradėtas 1212 metais ir 
pabaigtas 14-tam amžiuje. 
Minėtos katedros puošnu
mas visus stebino ir todėl 
į Reims katedros pasižiūrė
tų kas metai sukeliaudavo 
tūkstančiai iš viso pasaulio 
dailininkų. Turėjo labai 
brangintinus langus. Toj 
katedroj buvo užlaikomas 
indelis su šv. aliejais* kurį, 
sulyg padavimo, karūnuo
jant pirmutinį Franci jos 
karalių, turėjęs • atnešti iš 
dangaus larkaniolas. Tasai 
indelis Didžiosios Revoliu
cijos metu buvo viešai su
daužytas. Po Burbonų atgi
jimui koks tai asmuo atne
šęs sudaužyto indelio šukes 
su aliejų likučiais ir tasai 
radinys, kaip stovi, buvo 

indėtas kitan indan. Tais a- 
liejais paskui pateptas Na
poleonas I. Šiandie toji 
puošni ir neapkainuojama 
katedra sugriuvo nuo vokie
čių kaimelių šovinių. Reims 
kituomet tarp savo mūrų 
yra matęs žinomą karžygę 
Orleano mergelę, Joanną 
d’Arc, karaliaus karūnavi
mo metu.

Šiandie Reinas yra apskri
čio miestu departamente 
Marne, ties Besle upe. Skai
to su viršumi 100 tūkstan
čių gyventojų. Buvo vienas 
svarbiųjų fortų iš atžvilgio 
į savo padėjimą pusiaukelyj 
tarpe Vokietijos ir Pary
žiaus.

Vokiečių kareiviams 
meluojama.

Kaip Vokietijos kariškoji 
valdžia savo kareiviams me
luoja, laikydama juos ne- 
žinystėje, kas dedasi karo 
lauke ir su kuo jie mušasi, 
liudija faktas, kad vokie
čiai kareiviai, paimti fran- 
euzų ar anglų nelaisvėn, vi
sai nežino, su kuo ir už ką 
jiems liepta mušties, koks 
yra karo stovis ir katra pu
sė laimėja.

Nekurie tų Belaisvių tal
kininkams pasakoja, kad 
800.000 italų įsiveržė Fran
ci jon ir aną jau užėmė, ka
dangi taip vokiečių karei
viams jų ofieieriai pasako
jo.

Kiti vėl tvirtina, kad an
glai kovoja vokiečių pusėj. 
— Bavariečiai paimti ne-- 
laisvėn — pasakoja vėl, jo
gui visai nežinoję, kad ei
nanti karau, nes jiems ofi- 
cieriai pasakę, jogei einą tik 
į manebrus kelioms savai
tėms.

Kuomet parodyta tiems 
nelaisviams laikraščiai, ku
riuose buvo rašoma apie di
delius vokiečių nepasiseki
mus karo lauke, jie nenorė
jo tikėti, apreikšdami, jogei 
laikraščiai meluoja, gi cie
sorius Wilhelmas, tai pilnas 
išminties žmogus, kuris ži
nąs, ką darąs ir vokiečių 
pergalėti neįeisiąs.

Esama ir tokių, kurie 
tvirtai tikinti, kad austrai 
sumušę rusus ir jau abi vai
styki susitaikiusi ir kad Au
strija pasisavinusi net pu
sę Rusijos.

Šitos žinios paeina iš An
glijos, todėl negalima per
daug jomis užsitikėti, juo 
labiau, kad vokiečiai pana
šių nonsensų nepasakotų.

Ką rašo vBkiečiy ka
reiviai.

Francuzai pas nekuriuos 
belaisvius vokiečių karei
vius atradę laiškus, kuriuos 
norėję pasiųsti savo namiš
kiams. Vienas jų rašęs:

“Rūgs. 9 d. Baisus pas 
mumis badas. Neturėjome 
šmotelio duonos per pasta
rąsias septynias dienas.”

Kitas vėl vokietis oficie-' 
ris rašęs:

“Rūgs. 17 d. Atsirandam 
Epernay apskrity j. Per pen
kias dienas maitinomės pa
vogtais burokų lapais ir 
cukrumi. Duonos neturime 
nei šmotelio. Musų nuosto
liai milžiniški. Daug oficie- 
rių žūsta. Mano kompanija 
pirmiau turėjo 250 vyrų, gi 
dabar paliko tik 60. Visi ki
ti žuvo. Pagelbos negalime 
sulaukti.”

Kareivis 18 pulko rašęs:
“Duoną turėjome vieną 

kartą per astuonias dienas. 
Nesiprausiame, nei nemie
game. Bus dideli stebuklai, 
jei teks kuomet nors Vokie
tiją pamatyti. Iš musų kom
panijos, turinčios 250 žmo
nių, teliko tik 50.”

Atsarginis rašęs:
“Rūgs. 18 d. — Didis mu

šis. Kulipkas kaip lietų ant 
mus pila jau trečia diena. 
Duonos nei šmotelio. Nuo
stolius turime didelius”.

Dar vienas kareivis ra
šęs:

“Per penkias savaites ga
vome duonos valgyti tik tris 
kartus. Šį vakarą turime 
šiek-tiek k bulvių. Tai tikra
sis mums pokylis... Miega
me ant šiaudų,, kartais ant 
grynos žemės arba ravuose, 
kur į mus francuzai šaudo.

“Turime viltį, kad tos 
musų kančios visgi greitai 
turės pasibaigti.”

Taip rašo vokiečių ka
riuomenės, ofieieriai ir ka
reiviai. Aišku, kad jiems 
franeuzų žemėj nekaip se
kasi.

Francijoj, Roqueforto 
provincijoj, yra veislė mel
žiamų avių. Iš vienos avies 
pieno per metus padaroma 
arti 40 svarų sūrio. Toj pro
vincijoj tos veislės avių y- 
ra arti 8.000. Iš jų pieno 
dirbama sūriai.

Budapešto darbo uinijos 
per pereitus metus išmokė
jo bedarbiams $139.461. Bu
dapešte 50 tarnaičių buvo 
sutarusios visai nekalbėti, 
kol samdininkai nesutiko 
duoti joms du vakaru liue
su savaitėje.

Labai Pigiai.
PARSIDUODA namai' L lotai 

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

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

Iškilmingi Vakarai!
laike Visuotinojo Amerikos Lietuvių Seimo ir laike L. 

R; K. Federacijos kongreso.
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, KAMP. AUBURN AVE. 

IR 32 PL., CHICAGO, ILL.
3. PETNYČIO'!E, 25 d. rūgs. Šios dienos ^yak. pa

vestas surengti ir bus išpildytas Šv. Kazimiero Seserų 
mokinių. Be visokių margumynų bus vaidinama “Kur 
Tiesa”, muzika A. Pociaus.

Gerbiamieji Tautiečiai yra maloniai prašomi at
silankyti ant viršminūtų vakarų kuoskaitlingiausiai. 
Pradžia visų vakarų 7:30 vai. vakare. Po programai^ 
bus šokiai.
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nuo Vienuos, tai turkų žu
vo daugiau, negu lenkų iš
viso buvo eilėse.

Tai gi prisižiūrint į seno
vės karus ir dabartinių lai
kų karus, matome, kad nuo 
šalto plieno — durtuvų, 
kardų daugiau žūdavo žmo
nių, negu dabar nuo tirpin
to švino — kulipkų, bombų 
ir kitų naikinimo įrankių. 
Senovės karuose pergalėto
jais išeidavo drąsiausieji, 
stipriausieji. Dabar mušar- 
niasi, taip sakant, išpasalų. 
Išpasalų ir milžiną gali 
nudėti koks nors neūžauga.

Del pavyzdžio senovės 
mušiu paimkim mūšį, ku
ris atsibuvo 41)0 metų atgal 
prieš Kristų Maratono ly
gumoj. Toj lygumoj buvo 
susirėmę graikai su persais. 
Persų pusėj buvo 110.000 
kariauninkų, kuriuos Da
rius, Persų karvedis, atsi
gabeno iš Mažosios Azijos 
ant 1.200 garlaivių. Su ta 
armija jis buvo pasiryžęs 
užkariauti Graikiją.

Graikija tuomet susidėjo 
iš kelių veik savistovių val
stijų. Bet prieš užpuolusi 
priešą eidavo kartu. Da
riaus armija jau buvo už
grobus kelias Graikijos val
stijas. Beliko tik Atėnai ir 
Sparta. Atėnai ir Sparta te
galėjo surinkti 11.000 ka
riauninkų. Tai gi 10 persų 
ėjo prieš vieną graiką.

Graikų armija skubiai 
leidosi priešus sutikti ir ap
sistojo ant Penteliko kal
no. Buvo tai rugsėjo mėnuo. 
Toliau nuo kalno tęsėsi 
didelė Maratano lyguma, 
ant kurios knibždėjo milži
niška Dariaus armija. To
liau už armijos tviskėjo ju
re. Vyriausysis graikų va
das ir 10 kitų karvedžių ta
rėsi, kaip užptilti persus. 
Po ilgo tarimosi buvo iš
dirbta pienas, .kaip užpul
ti priešus. Miltiodui buvo 
pavesta tvarkyti užpuoli
mą.

Mušiu sulygi
nimai.

Laikraščiuose skaitome, 
kad dabartiniame europi
niame kare skerdynės eina 
neišpasakytos. Ten daly
vauja milijoninės armijos 
ir jau atsibuvo mūšių, ku
riuose tiek žuvo žmonių, 
kiek nežuvo nei kokiame ki
tame mušyj.

Baisumas dabartinių mu
šiu irgi yra neišpasakytas. 
Mūšiai eina per dienas ir 
naktis. Kelias paras ne
miegoję, nevalgę kareiviai 
grumiasi. Nežiūri, ar lįja, ar 
kaitra. Kartais perkūnijos 
didi trenksmai susilieja su 
trenksmu tūkstančių kaime
lių. Kareiviai braidžioja iki 
juostos purviname vande
nyj prie apkasų ir šaudo į 
priešus. Didi plotai žemės 
ir miestai yra baisiau nu- 
teriojami, negu bi kokiuose 
kituose mūšiuose žmonijos 
historijoj.

Jei, vienok, sulyginsime 
skaičių dalyvaujančių mū
šiuose ir užmuštų ir sužeistų, 
tai pamatysime kad seniau 
žūdavo mūšiuose daugiau.

2.130 metų atgal buvo 
baisus mušis prie Caųvae, 
Italijoj. Karvedis Hanfiiba- 
las turėjo arti 50.000 karei
vių. Romėnai turėjo arti 
80.000 kariauninkų. Livius 
sako, kad romėnų vien už
muštų buvo nemažiau, kaip 
42.000. Kiti historikai sa
ko, kad romėnų sužeistų ir 
užmuštų buvo 70.000. Taigi 
iš 80.000 kariauninku liko 
tik 10.000!

Herodotus sako, kad niu- 
šyj prie Plataeos iš 300.000 
persų liko tik 40.000! Tas, 
matyt, gerokai perdėta.

Mūšiuose prie Kosgovo ir 
Mohacs didesnė įveiktosios 
armijos dalis žuvo mūšio 
lauke. Kuomet Sobieski len
kų karalius, atmušė turkus
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Darbo unijos Danijoj tu
ri 150.000 nanų. Taip jų 
moterių yra 16.000.

Persai jau skaitė, kad 
jau jų išlošta ir neskubiai 
terengėsi prie mūšio.

Kaip tik graikai išgirdo 
savo vadu įsakymus, tai 
dainuodami, šaukdami pa
sileido į pakalnę, į Marato
no lygumą. Graikai bėgo iš
siskleidę į ilgą liniją, kad 
persai iš šono neužeitų.

Persai kyliu įsiveržė į 
graikų armiją. Bet iš šonų 
persų armija tirpo, kaip 
sniegas pavasario saulėkai
toj. Tuomet graikai iš šo
nų ėmė smailinti persų kylį 
ir galop smailgalis visai iš
dilo. Išgąstis apėmė persus 
ir jie bėgo prie laivų. Pa
jūryj šimtai persų žuvo be- 
sigrudžiant jiems į lai
vus. O iš užpakalio tik sker
dė ir skerdė graikai persus. 
Kuomet graikai atsistojo 
pajūryj po pergalės, tai aut 
mūšio lauko tekšojo 6.000 
su viršum persų. Priegtam 
graikai paėmė septynis per
sų laivus. Graikų krito mu
šyj tik 192 žmogų.

Persija buvo despotija, o 
Graikija demokratija. Ma
ratono lygumoj demokrati
ja uždavė mirtiną smūgį 
despotijai.

Iš Lietuvių 1 
Kolionijų. >

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 19 d. Teatro My

lėtojų dr-ja statė scenoje 
Žemkalnio veikalą “Blin
dą”. Lošėjų buvo 27 asme
nis. Vieni vaidintojų gerai 
atlošė, kiti blogiau. Mažai 
teturėjo laiko prasilavinti. 
Matyt, kad tas būrelis mi
nėtos dr-jos įšsilavys visai 
gerai vaidinti gerus veika
lus.

Salė, kurioj buvo loštas 
veikalas, buvo prasta ir ne
švari. Daug dulkių besą 
ant sėdynių.

Publikos buvo gerokai. 
Nevisi prideramai užsilai
kė, juokėsi lošimo metu ir

BSTALIKAS

plojo ne laiku. Taip-gi kai- 
kui-ie tėvai paleido nuo sa
vęs vaikelius, o tie krūve
lėmis neramiai užsilaikė 
vaidinimo metu. Reikia to
kias ydas naikinti. Rengė
jai privalo turėti gerus vy
rus, kurie salėj vestų gėrę 
tvarką — perspėtų nera
miai užsilaikančius, neleis
ti! vaikams tylą ardyti ir tt.

A. Kurilaitis.

KENOSHA, WIS.
Rugs. 13 d. atsibuvo pa

minėjimas dešimtmetinių 
spaudos gdvimo sukaktu
vių. Paminėjimą surengė 
Lietuvos Balso dr-ja, S. L. 
A. 212 kp., L. S. S. 58 kp., ir 
“Birutės” dr-ja, šv. Bene
dikto dr-ja ir šv. Petro dr- 
ja. Paminėjimą’ surengė 
delegatai iš minėtų dr-jų 
ir kuopų ir, pašaliečiai.

Toj pramogoj dalyvavo 
arti 600 asmenų. Prie pa
rapijinės salės buvo nuim
ta paveikslas. Iš kalbėtoju 
buvo p. P. Grigaitis p-nia 
M. Jurgelionienė ir p. Do- 
vidonis. Buvo dainų ir de- 
klemacijų. Susirinkusiej i 
gražiai užsilaikė.

Iškaščių padengimui liko 
sumanyta surengti balių 
lapkričio 3 d. Schlitzo salėj. 
Dr-jų delegatai savo susi
rinkime išreiškė padėką da
lyvavusiems paminėjime.

A. Kvedaras.

DETROIT, MICH.
Šitame mieste vokuojama 

arti 2.000 lietuvių. Jie tu
ri čia parapiją ir bažnyčią, 
kufc klebonauja, kun. K. Va
laitis. Turi lietuviai dar 13 
organizacijų — dr-jų ir kuo
pų. Šv. Jurgio dr-ja ypač 
gerai stovi. Turi daug na
rių ir gerokai pinigų kasoj.

Darbai čia nelabai teina 
gerai. Yra bedarbiai! j ančių 
žmonelių.

Garsiojoj Fordo automo
bilių dirbtuvėj dirba arti 
200 lietuvių.

Ford yra ypatingas vy
ras ir apsukrus biznierius. 
Jis čia kiekvienam žmogui 
yra žinomas.

Į politiškąjį lietuvių sei
mą ir Federacijos kongresą 
šv. Jurgio dr-ja Chicagon 
paskyrė du delegatu — A. 
Salasevičią ir G. Siškevičią.

Deleg.

WESTVILLE, ILL.
Pora savaičių atgal čia 

buvo didis subruzdimas 
tarj) lietuvių. Hat buvo at- 
sibeldęs atskalūniškas vys
kupas pašventinti naujosios 
bažnyčios, varpo’ir kapinių 
ir buvo dirmavojami vai
kai. Peorijos vyskupas bu
vo persergėjęs nedalyvauti 
ir neiti pas atskalūnus. 
Bet tas mažai tegelbėjo. 
Žmones labai sudemorali- 
zuoti. Nesikenčia vieni ki
tų, pravardžiuojasi bjauriau, 
negu katalikai su protesto- 
nais Lietuvoj. Tai mat prie 
ko priveda ermyderiai kle
bono su parapijonais.

Buvo čia atvykęs kun. 
Gustaitis. Aukų nedaug te
su r i nk o, nes darbui blogai 
eina Ir žmonės neišgali au
kauti.

/ Kalnakasis.

Žodelis I. W, W. reikale.
Tarpe lietuvių atsirado 

“geradėjų”, kurie musų I. 
W. W. organizacijai skubi
nasi chamiškai pasidarbuo
ti, įvesti į ją dizorganizaci- 
ją. Tuomi ypač pasižymi 
Brooklyno rėksnių laikraš
tukas “Laisvė”. Tas laik
raštukas prasimano visokių 
niekų apie I. W. W. uniją. 
Nori tą uniją nupuldinti vi
suomenės akyse, kad paskui 
priviliojus darbininkus prie 
Gomperso skebinės unijos. 
Bet, deja, kiek tas laikraš
tukas prisidarbavo, kiek 
kartų jis šmeižė I. W. W. li
niją ir už tą visą darbą 
“laisviečiams” maža teįkri- 
to į kišenių tų taip kvepian
čių dolerių, kad andai vėl 
jie norėjo pasitarnauti I. 
W. W. unijai. Šaukė andai 
ir tos unijos suvažiavimą, 
kad I. W. W. unija su so
cialistais susitaikintų.

Žinomi tie geradariai. Ar, 
ponaičiai iš “Laisvės” aba
zo, pamiršote savo pirmes- 
nius burnojimus ant I. W. 
W. ir taipgi ar jau pamir
šote savo draugų pasitarna- 
vimus del I. W. W.? Mes 
jums primename, ką jus pa
tįs žinote, kaip socialistas 
A. V-kus per anuokart bu
vusį Montello, Mass, strai- 
ką prašvilpė vietos I. W. W. 
straikieriams suaukotus pi
nigus ir, kad tą paslėpus, 
tam “draugui” prisiėjo fab
rikuoti kvitas nuo išmokė
jimų. Andai kitas jūsų 
“draugas” J-čius Brookly- 
ne, ar senai darė I. W. W. 
organui “Darb. Balsui” in- 
kvizicijinį teismą — sude
gindamas jų keliatą šimtų 
egzempliorių. Dailus tai jū
sų darbeliai. Ar jus, ponai
čiai, tuos asmenis savo gel
tonojoj spalvoj nupeikėte? 
Ne. Jus dar juos teisinote.

Mat, tokie asmenis, kurie 
pinigiškai apvogė I. W. W., 
kurie tos organizacijos laik
raštį degino, matomai, yra 
jums geri ir nepeiktini. Jei 
jus juos savo tarpe toleruo
jate ir dar stengiatės jų 
darbelius nubaltinti, tai mes 
•jums, ponaičiai, atviraipasa- 
kome, jog su tokiais gaiva
lais mums išvibn negalima 
darbuoties. Gerai, kad kiti 
lokalai I. W. W. neatsiliepė 
į klausimą kas link suvažia
vimo, pakelto geltonojoj 
spaudoj. Tylėjo ir tyli — 
tai reiškia — ignoruoja. Ir 
mes ignoruojame. Jei nebus 
šmeižtų, tai nereikės nei su
važiavimų šaukti, kad susi
taikinti.

I. W. W. 31 lokalu val
dyba.

AP VAIKŠČIOJIMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikščiojimas, 

prakalbos, dainos ir balius, parengtas 
storone Leib. Gv. D. L. K. Vytauto, 
1-nios div. Raitelių nuo Bridgcporto, 
Chicago, III.

Bengiama Nedėlioję 27 d Rugsėjo 
J914 m. Liberty Mali, 3000 Union Av., 
ir 30th St.

Šitas apvaikščiojimas rengiamas 
paminėjimui 20 metu 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 puiku lietuvišku dainelių 
gražios muzikos. Po programai galėsi
te dailai pasišokti, nes bus , puikus 
balius, skaniu gėrynių ir užkandžių, 
kvepiančiu “Havanos” cigaru. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib, G v. D. L. K.. Vy
tauto. ‘ RENGĖJAI.

Inžanga 2"' •L moterims ir pa
nelėms dy:~

Įėjęs į šią krautuvę kreipkis prie lietuvių 
pardavėjų, kurių čia yra 20^suviršum.

Pažiūrėk j gyvus Modelius 
musų languose.

Nauji rudeniniai gyvi modeliai 
bus išstatyti languose. Neuž
miršk ateiti ir pasižiūrėti į tą 
indoiną išstatymą.

Siutų, Koti| ir Skrybėlių 
. PARDAVIMAS PRASIDEDA SUB., RUGS. 26

Jus ir jusu draugus širdingai 
kviečiame atsilankyti ir apmaty- 
ti musu gražius išstatymus puoš
nius drabužių naujausių madų 
del rudens ir žiemos moterims, 
merginoms ir vaikams, 1914 — 
1915. Tikslas šito pardavimo y- 
ra išstatyti jūsų domai gražiau
sių drabužių ir skrybėlių del mo
terių, merginų ir vaikų. Mes su
taisėme specialiai del tų, kurie 
nori sujungti gerumą su pigumu. 
To pasieks čia perkantieji.

Moterių ir merginų $30 rudeniniai 
siutai po $25.

Kiekvienas drabužis akuratnai pa
siutas iš plataus audeklo iš saržos, 
cheviot ir gabardine. Naujas redingo- 
te ir Kazokiška bluza yra ypatingą 
stylių del šio rudenio. Redingote kai
nuoja $30, o dabar tik .. ........... $25.
Moterių ir merginų $22.50 rudeniniai 

siutai po $15.
Moterių ir merginų gražiai pasiūti 

rudeniniai ir žieminiai kotai, geriau
sios madų, padarytų iš Uralo avių 
vilnų, Zibeline, čincilos arba su kito
mis gražiomis priemaišomis, šio par
davimo specailė kaina ............. $15.

Ypatingos rudeninės dresės.
Daug įvairių dresių ypatingų sty

lių. pasiutų iš šilko arba audeklo, ar
ba iš sumaišyto satino ir saržos. Pir
miau kainuodavo $16, dabar .. $12.75.

Subatoj po pietų nuo 
1 v. iki 4:30 v.

Moterių rudeninės vestos pasiū
tos iš lavus, argandie ir kitokių ge
lumbių, su rankovėmis. Buvo po 
85c. dabar ........................................

49c
andarokai su viso- 

gražios išvaizdos, pa- 
lardine. satino. Kaina 
................................ $5.

Rusiški, ypatingos styliaus 
kinis gražiais padailinimais, 
siūtos iš saržos, poplino, g: 
buvo $8.50 dabar ...............

Mergaičių kotai po $5.
Mergaitės nuo 6 iki 14 metų amžiaus gali dabar 

gauti naujausių madų gerų gelumbių drabužiij už 
mažą kainą, kad kiekvienai prieinama. Drabužiai pa
siūti iš chevąioti, arba kersey su padailinimais, džiu- 
žlėmis ir tt. Dabar po ........................................... $5.

$5 šilkinės vestės po $3.98.
Pasiūtos iš gražaus krepo de Chine, mesalino ir 

margo šifono. Puikiai nutrimavotos karbatkomis, su 
gražiais guzikais. Buvo po $5, dabar po ......... $3.98

Puikiausios Moteriškos Skrybėlės už 
prieinamas kainas šiame išpardavime

Plunsknuotas skrybėlės po $10. H mill |1 A 
Didelio formato, šilkinio aksomo. 

francuiškomis plunksnomis mitri- 
matos su padailinimais. Buvo po wn'1' xfli

$15, dabar po .......'................ $10. i.
- Prunksnuotos skrybėlės po $10.

Didelio formato, šilkinio aksomo, franeuziškomis plunk
snomis nutrimavuotos su padailinimais. Buvo po $15, da
bar po ................................................................................

Moterių skrybėlės.
Didelės rudeninės skrybėlės mitrim.ivotos frnncuziško- 

mis plunksnomis, čaplės plunksnomis ir kitu gražių pauk
ščių plunksnomis. Nuo $100 iki $10,

REIKALAVIMAS.
Reikalaujam žmonių su mažu ka

pitalu pirkiniui žemės (Karmų) Valsti
joje Wisconsin. Turėdamas $101). ga
li pirkt 40 akrų derlingos žemės ir 
tuojaus gauti darbo lentų l’joviklose. 
Darbas atsakantis gera mokestis, val
gis ir guolis. Kreipkitės pas.

Chas. Zekas & Co.
Room 211

1S6 N. LaSalle St., • Chicago. 111.
(43-4-5-6)

Petras Borneika
Notary Public & General 

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

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

Taip-gi pas manu galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“ Kataliką” ir užsimokėti prenume-

DRAUGIJA 
“BIRUTĖ”

Stato scenoje Dviejų Veiksmių M. Pe
trausko operete KAMINAKRETIS IR 
MALŪNININKAS Vertė A. Vėgėle. 
Nedėl. Rugs. (Sept.). 27, 1914 m. šv. 
Jurgio Par. Svet. 32 PI. ir Auburn Av. 
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 25c ir 
augščiau. Kviečia.

KOMITETAS.

REIKALINGAS lietuvis alaus iš
vežioto) as. Darbas tarpe Bridgcporto 
ir Town of Lako lietuvių karčiamnin- 
kų. Geras darbas ir alga del pasto
vaus žmogaus.

Atsišaukite prieš 10 vai. ryto j 
North Western Brewery.

2270 Clybourn Ave., Chicago, Ill.
(43-4)

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 darbiniu- 
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rūstį cenzūra “DRAUGį” į Lietuvą inleldžia 
—"DRAUGAS" atsiekia-pusei K $1 

Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.60
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, III. 
Telephone Drover *114

3



KATALIKAS

TELEGRAMOS.
KAIZERIS PERSIŠALDĖ.

Londonas, rugs. 25. — 
Telegramas iš Geiievos skel
bia,-kad kaizeris belanky
damas kareivius prie Ver
dun, labai persišaldęs. Visas 
permerktas lietumi sugrįžęs 
i šėtrą.

Kapucinų perdėtinis Vig
ilance mokinosi kūdikystėj 
kartu vienoj mokykloj su 
prezidentu Poincare mieste 
Nancy. 'Pas miestas buvo vo
kiečių bombarduojamas, bet 
nepaimtas. z

cerių Sąjunga Amerikoje.
Programas susidės iš dai

nų, kurias padainuos J. L. 
A. Tautiškojo Kliubo cho
ras, Laisvos Jaunuomenės 
choras, L. S. S. 81 kp. cho
ras ir Chicagos Liet. Socia
listų Vyrų choras. Bus ir 
piano skambinimas, mono
logų, deklemacijų. Po pro- 
gramo šokiai su skrajojan
čia krasa ir dovanomis.

Muzika brolių Sarpalių.

dojasi tik aplinkiniai gy
ventojai, kiti gi ne, tary
tum, pirmutinieji butų įgiję 
kokias tai nepaprastas pri
vilegijas. Čia viskas reika
linga demokratizuoti, bet ne
silaikyti tų senų įstatymų, 
kokius kituomet užgyrė 
pirmieji iš Europos atei
viai.

PIRMAS IŠKILMINGAS

BALIUS
Su

MUZIKA ir DAINOMIS
PARENGTAS

Liet. Zeceriy S-gos Am.

Tananevicz SavingsBANK ■' ■

IŠPLAUKĖ KANADIE
ČIAI.

TORONTO, rugs. 25. — 
32.000 Kanados kareivių iš
plaukė į Europą ir dalyvaus 
mūšiuose prieš vokiečius. 
Ta armija buvo susodinta i 
20 transportinių garlaivių. 
Tie garlaiviai yra apgink
luoti ir lydimi skraiduolių, 
kad apginti nuo vokiečių ko
kio skraiduolio užpuolimo.

SUFRAGIETĖS REMIA 
VALDŽIĄ.

Londonas, rugs. 25. — 
P-nia Pankhurst, kariau
jančių sufragiečių vadovė, 
pritaria karui, nes šis karas 
esąs vedamas tikslu panai
kinti militarizing. Susirin
kime ji pasakė: “Kuomet 
ateis tikras laikas, tai mes 
pradėsime savo kovą, bet 
šiuo laiku iš visų spėkų pri
valome stengties sumušti 
mus abelną priešą.

TURKIJOS AMBASADO
RIUS APLEIS AME

RIKĄ.
Washington, D.’ C., nigs. 

25. — Ypatingą šposą iškir
to Turkijos ambasadorius 
Washiugtone. Del to šposo 
Amerikos valdžia paliepė 
jam pasitraukti ir jis po 2 
•savaičių apleis Ameriką,

Buvo taip. Baronas von 
Schoen, narys Vokietijos 
ambasados, atsilankė pas 
Turkijos ambasadorių. Ta
me pasimatyme Turkijos 
ambasadorius išsitaręs, kad 
Amerikos laivai, pasiųsti 
Turkijon apginti krikščio
nių, gali suerzinti valstybes. 
Galop pridūrė, kad skerdy
nės Turkijoj yra panašios j 
bučiavimą Amerikoj. Tokiu 
palyginimu Amerikos val
džia Įsižeidė ir liepė jam iš
važiuoti.

MIESTU TURGAVIETĖ.

NEREIKIA MOKĖTI 
MOKSLĄ.

Už

PARODA VISVIEN AT
SIBUS.

Washington, D. C., rugs. 
25/ — Valstijinig sekreto
rius Bryan formaliai paskel
bė, kad Panama-Pacific pa
roda nebus atidėta ir kad 
nei viena valstybių, pasiža
dėjusių dalyvauti, neatsiun
tė pranešimo, kad del karo 
nedalyvaus parodoj.

PALAIMINO KARIA u- 
jjaNčIUS KAPuGumuš.

Bordeaux, rugs. 25. — 
Kapucinų viršininkas Ve- 
iiance atsilankė pas popo- 
žių. Kadangi Francijos ar
mijoj yra daug kariaujan-

IŠGARAVIMAI ŠIMTUS 
SUSARGINO.

Jersey City, rugs. 25. — 
Laiku, kuomet Erie geležin
kelio stotyj buvo daugybės 
žmonių, pasiliejo stotyj de
šimts galionų azotinės rūgš
ties. Tos rūgšties išgaravi
mai yra baisus ir šimtus 
žmonių ėmė troškinti ir sar
ginti. Lauke-gi, tūkstanti
nėj minioj kilo pasiauba. 
Subėgo daug policijos ir pa
dai? tvarką. šeši asmenis 
nugabenta ligoninei) ir spė-

Vakar apleistoj Gold- 
smitli'o publiškoj 
kloj, ties Maxwell ir Union 
gat.. atidaryta pirmoji tur
gavietė (municipal 
kef). kur po miesto 
jos priežiūra galės 
žinoti farineriai su 
vėlins ir kitokiais 
mais produktais ir 
ventojams pigia kaina par
davinėti. Panašių turgavie
čių, sakoma, busią atidary
ta ir daugiau kitose miesto 
dalyse, jei ta.ja pirmutine 
visuomenė liks užganėdin
ta. Tuo bildu norima užbėg
ti brangumui. Tai menkas 
džiaugsmas gyventojams 
tokiam dideliam mieste tu
rėti vieną turgavietę. Ge
riau miesto valdyba užuot 
atidarinėjimo tų turgavie
čių imtų pati reguliuoti val
gomų produktų kainas, kai 
kad daroma Europos mies
tuose. tuomet tikrai išnyk
tų visokie brangumai ir ne
būtų mieste nei rugonių, nei 
skurdo. Tiesa, ant miesto 
turgavietės aplinkiniai gy
ventojai viską pigiau nusi
perka, bet tuo pigumu nau-

mokv-

mar- 
koinisi- 

suva- 
daržo-

Vidurinių mokyklų vaka
rinėse klesose veltui prasi
dės pamokos spalių 5 d. 
Bus mokoma sekančiose mo
kyklose :

Crane Technical High 
School, Oakley blv. ir Van 
Buren gat.

Harrison Technical High 
School, W. 24 gat ir Mar
shall blv.

Lake High School, 47 Pl. 
ir Union Ave.

Lane Technical High 
School, Sedwich ir Division 
gat.

Minėtose mokyklose į va
karines pamokas priimama 
abiejų lyčių jaunimas, ku
ris nori tobulinties bent ko
kioje- savo profesijoje. Į pa
mokas galima Įsirašyti spa
lių 1 ir 2 d.

SUBATOJ, RUGSĖJO 26
ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖ.

32-ras Place ir Auburn Ave.

Pradžia 7:30 valandą, vakare
INŽANGA TIK 25c PORAI

DAINUOS KETURI ŽYMIAUSI CHO
RAI. MUZIKA, MONOLOGAI, 

ŠOKIAI ir ŽAISMĖS.

V ĮSI Lietuviai ir Lietuvaitės 
kviečiami yra atsilankyti į .šį 
linksmą vakarą, kurį rengia lie
tuviu spaustuvių darbininkai. Jie 
nori palinksminti gerb. publiką 
ir supažindinti ją su savo nau
jai sutverta Sąjunga (Unija).

Laike šokius bus lakiojanti 
Krasa su išlaimėjimais.

GRIEŠ BROLIŲ SARPALIŲ 
ORKESTRĄ

KOMITETAS.

sess

PARSIDUODA Pūki Bučern:ė ir 
Groserne lietuviais apgyventoje vieto
je. Biznis labai gerai eina ir gera 
proga del lietuvio.

Atsišaukite pas
J. Paleka

1802 W. 46th St.. ‘ Chicago, Ill.
(43)

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

SKUBIAI DAROMA 
AMUNICIJOS.

Nevz Haven, rugs. 25. —- 
Dieną ir naktį dirbama gin

čių kapucinų, tai popežius klų ir amunicijos dirbtuvėj 
per to ordeno perdėtinį Ve- 
nance 
liaujantiems
palaiminimą.

Kompanija sako, kad tiuin- 
suteikė visiems ka- ti išpildyti didelius užsaky- 

kapiiciuains mus. Tie užsakymai nesą iš
s vet ii 11 u vaistyki u.

Iš Chicago.
ANTRA KONGRESO 

DIENA.

KANTATA ŠAUNIAI 
IŠPILDYTA.

PAIEŠKAU Zofijos Krantauskienės 
(lenkiškai vadinasi Chrzoustowska) ir 
jos dukterų: 1) Zofia ištekėjus už A. 
Warankos, dabar “regis” našlė; 2) 
Anna, ištekėjus už Stan. Arwasewi- 
cziaus. 3) Bronislova. 4) Paulina, 5) 
Emilija irgi žeuotos. tik jų vyrų pra
vardžių nežinau. Jei bent kuri iš 
patėmys ši paieškojimų, arba kas 
tas joms praneš, meldžiu tuojaus 
siliepti sekančiu adresu:

- Antanas Jonča,
P. O. Box 569, Melrose Park.',

(40-6)

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 2714
(39-44)

PRIIMA pinigus tąupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mą 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 mamą Chicagos miesto.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Čhicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose Lankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus aut 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kiųi^i tai čekįaią jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čdniaį jrra< 
prąktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovifiiennastis 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-• 
tęs į šią Banką. /

BANKOS VALANDOS: '
Utarninkais, Kefvergais ir Sukatomis ndo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredąmis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

ji 
ki- 
at-

in.

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)

„/z

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padarę* Katalikų 

.......................bažnyčiai didelė* verti* nuopelnų 
-sjghw -V....................................................popiežius Hua’ X, kurio verčia kiek-
O“? ' Katalikų aat vjdimmet at-

minti tų tikrąjį Bažoyiioa Gan/to- 
yW8Mm|W^N t*- Pagarbos ženklu gali būti jo 

• paveikslas, iškabinta* kiote-
**bu0 buveinėj*.

MBWLWftV- Kningyn* yra labai pui
paveikslą* bv. Tėvo. Aut pa- 

verknlo itrsd* kaip gyva* »Mj* 
J lwSĮpž*Ni!B •”* $P*tiniai rubai balti, o 

& • rc'rmWffinr'i ri?*utia*si MCidoni — paveikslo-gi 
J • »tamsiai žalia*, žodžiu sa- 

į M paveikslas labai gražus ir
y WP* tariame visiems j) turėti.
W 'Ipę**“"r* Jo 18x2*.

Kaina 25c

Vakar buvo antra Fede
racijos kongreso diena. Se
sija prasidėjo 9 vai. iš ry
to., Pirmiausia kun. P. La
pelis skaitė referatą temo
je “Musų spauda”. Jo refe
ratą sekė p. J. G. Miliausko 
referatas temoje “Darbi
ninkų reikalai ir jų organi
zacijos”. Trečias referatas 
buvo ]). D. B. Pratapo te
moj “Lietuvių ūkininkų ko- 
1 i oniza vimas”.

Po pietų sesija prasidėjo 
skaitymu kun. J. Misiaus 
referato temoj “Lietuvių 
kolegijos reikalai”. Toliau 
sekė šv. Kazimiero Seserių 
referatas temoj “Musų lab
darybės uždaviniai”. Tre- 
č’ą referatą skaitė kun. F. 
Kemėšis temoj “Blaivybės 
uždaviniai”. Galop sekė p- 
lės Agotos Sutkaičiutės re
feratas temoj “Liet, 
moterių, reikalai ir jų 
nizacijos.”

Vakar vakaro šv. Jurgio 
salėj buvo pastatyta scenoj 
kantata — Broliai. Atliko 
ją suvienyti Chicagos para
pijų chorai. Chorai sustojo 
ant estrados amfiteatro' pa
vidale. Įspūdingas buvo re
ginys. Tokio daininkų skai
čiaus dar niekas nebuvo ma
tęs tarp Amerikos lietuvių. 
Įstabų Įspūdį darė puikios 
meliodijos, plaukiančios iš 
stiprių dainininkų krūtinių. 

Po atidainavimo ant es
trados buvo iššauktas kan
tatos autorius, kun. M. Gus
taitis. Jis buvo pasitiktas 
gausiu delnų plojimu. Ga
lop chorai sudainavo 
nį himną.

Žmonių salėn buvo 
lankę nepaprastai
Taigi skaitlinga publika 
gėrėjosi tokia pramoga, ko
kios ligšiol lietuviai nebuvo 
surengę Amerikoje.

tauti-

atsi- 
daug.

P

OI

kat. 
orga-

ZECERIŲ SĄJUNGOS 
VAKARAS- ’

■**.^

Rytoj vakaro Burgio 
salėj rengia pirmą pramogą 
nesenai susitverusi L. Ze-

2/ PER PENKIAS DESZIMTIS 
METU MYGIAMOJI TABOKA 
rūkytojų iš daugelio senųjų kraštų—tai pastebėtinas 
Gailu* Ax NAVY tabokos rekordas. Šita nunokus, sal
di, kvepianti ilgais pluoštais supjaustyta taboka yra 
lengviausia suvyniojimui į cigaretą—Ir NAVY yynioto- 
jai pasakys jums, kad tai yra geriausi cigaretai. Jid ru
ko šitos iš NAVY vyniotus, šviežius cigaretus visą die
na ir apskritus metus ir sveiki džiaugiasi.

. "prt GAIU&AX J -

NAVY
A ;' Long Cut Tobacco"

“Geriausių Taboką Geriausiame Pakelyje”

&

Mes vartojame nenokusią, švelnią, aukso spalvos ta- *.y . 
Uoka sutaisvinui NAVY — ir išlaikome ilgesnį laiką

! kad išg’avus malonų švelnumą ir 
(kvapsnį iš Burley lapo. Puikios 

■ NAVY skonies negalima rasti ki
tose tabokose.

j Lengvai gali išmokti suvynioti 
šituos ilgus pluokštus į tvirtus ap
skritus cigaretus—nei truputis ta
bokos uenubirės ir nesusieikvos.

Matysi, kad NAVY yra visam 
|kam tinkama taboka—galima iš 
jos pasidaryti cigaretą, galima už- 
sitaisyti pypkę ir galima gebanti.

Popierėlių kuingutė, su 
1/yAai kiekvieno 5c. pakelio.
J THE AMERICAN TOTACCO" COMPANY T
* - d •

Smokingliiacco

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, CHICAGO, ILL.
Čia prisiuneiu 25c terasos ženkleliais .t meldžiu išsiųsti m n Popežiaus Piu- 

s’o X paveiks ą sekančiu adresu:

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

Gatve..

Miestas Vaisi ja

Iškirpkite šitą lapel} ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Vienatinis savo rųšies, lietuviškai-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 eilėj* teisingas Ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpina*! 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 Piliečiai*. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs i šitą šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolesnis! pasilikti Jos 
čiais..............................................

Ta pati audimo apdaruose

Kningynui 
CHICAGO, ILL

“Kataliko
3249 S. Morgan St.,

kraė- 
pilie- 
$1.25 

1.50
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