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1 FRANCIKk
Meksike isnaujo liejasi kraujas
RUSŲ VĖSUMAI GALICIJOJEVokiečiai Kratevą paėmė į savo rankas. :
Vokiečiai apleidę Suvalkų gub. del netikusių kelių
Iš Lietuvos pa

danges.
PETROGRADAS, rugs. 

26. — Vokietijos armija pa
sitraukė iš Suvalkų ir rusai, 
besivydami vokiečius, užė
mė Soldau, kur krito gen. 
Samsonov. Suvalkijoj vokie
čiai radę negerus kelius ir 
negalėjo greitai gabenti iš 
vienos vietos i kitą savo ar
mijos. Del blogų kelių vo
kiečiai Suvalkijoj prarado 
du pulku.

Lenkijoj keliai ir geležin
keliai esą daug geresni ir 
ten patogu esą gabenti ka
riuomenę ir artileriją.

Iš Copenhageno praneša
ma, kad rytinėj Prūsijoj vo
kiečiai esą labai spaudžia
mi. Geležinkeliais nieko ne-

Naujos francu- 
zy bombos.

Londonas, rugs. 26. — Ei
na pasakojimai apie naujai 
išrastas ir francuzų varto
jamas bombas. Tos bombos 
padaro galą akimirkoj ir 
be skausmo. Baisus iš tų 
bombų išgaravimai padaro 
galą visokiai gyvybei. Čie- 
li negyvų vokiečių būriai 
rąstą vokiečių apkasosę. Jie 
taip stovėjo prieš pat išga
ravimų paakJjdimo. Buvę 
tokių, kurie stovėjo negyvi 
ir laikė raiškose šautuvus. 

gabenama, kaip tik karei
vius ir jiems reikalingus da
lykus. Einąs didis mušis. 
Rusai nesulaikomai veržia
si pirmyn. Telefonai su Ber
lynu pertraukta del to, kad 
neateitų gązdinančios žinios 
i Vokietijos sostinę. Taigi 
striukai vokiečiams.

Buvo pasklydęs gandas, 
kad vokiečiai išsodino ka
riuomenės prie Liepoj aus ir 
Rygos. Rusijos tas oficialiai 
užginčyta.

Iš didžiojo mu-
V BŠIO.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Veik sykiu ant abiejų mū
šio linijos galų prasidėjo 
smarkus susirėmimai. Tal
kininkai truputį laimėjo ant 
savo kairiojo sparno, o vo
kiečiai truputį savo keliu 
paspaudė francuzų dešinįjį 
sparną.

Ant savo kairiojo sparno 
francuzai ir anglai susirėmė 
su. vokiečiais tarp St. Quen
tin ir Terguier. Ir čia vo
kiečiai buvo išmušti iš po
zicijų. Iš armijos vidurio vo
kiečiai patraukė sau pagel- 
bos savo dešinin sparnan ir 
todėl viduryj žymaus veiki
mo nėra.

Ant savo kairiojo sparno 
vokiečiai laimėjo arti Ver- 
duno tvirtovės Meuse augš- 
tumas.

IŠ Anglijos jau išplaukė 
gerokai kariuomenės, kad 
sustiprinti praretėjusią ang

lų armiją mušiu lauke.
Jau vienuolikta diena kai 

eina tas mušis ir per tą lai
ką talkininkai gerokai pa
suko vokiečių dešinįjį spar
ną.

i ____________________________________

Vokiečiai gins 
Krakovą.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Iš Petrogrado pranešama, 
kad Krakovas yra pilnai vo
kiečių rankose. Visa buvu
si administracija pakeista 
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GRIUVĖSIAI GARSAUS KNINGYNO M. LOUVAIN, BELGIJOJE.

vokiška. Gyventojai kraus
tosi.

Dabar Krakove yra jau 
■tris korpusai vokiečių ir 
nuolatai pribuna daugiau. 
Taigi prie Krakovo, matyt, 
bus labai smarkus mušis ir 
vokiečiai čia spirsis.

Lenkų vadovai liuosano- 
rių kareivių taipgi apleido 
Krakovą.

Serbai smarkiai mušasi su 
austrais tarp Zvorniko ir 
Losnicos.

Černogorai užėmė Herco
govinos sostinę Mostar.

Dabar p.-rytinės Bosnijos 

ir Hercogovinos dalis jau 
visai austrų apleistos.

Austrai bijo, kad Bosni
jos ir Hercogovinos gyven
tojai nesukiltų prieš Austrių 
ją. Černogorai ir serbai duo
da ginklus bosniečiams ir 
hercogoviniečiams, jei tie 
sutinka eiti prieš austrus. 
Priima juos į savo eiles.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Iš Ostendo pranešama, kad 
40.000 vokiečių randasi Wa
terloo lygumose. Vokiečiai 
traukia iš Franci jos į Mons 
didžiąją artileriją.

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Romoj pasklydo gandas, 
kad Przemyslo gynėjai ren
giasi pasiduoti. Iš Petrogra
do ateina žinia, kad du for
tu jau suardyta. Įgulos dva
sia labai nupuolus.

PARYŽIUS, rugs. 26. — 
Skelbiama, kad talkininkų 
būrys išsodinta Dalmacijoj.

Anglijos ir Franci jos lai
vynai bombardavo apdru- 
tintą uostą Lissą ir norėjo 
išvilioti Austrijos laivyną 
mušin.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Belgijos orlaivis darė žval
gymus Bruselio padangėse. 
Pakilo vokiečių orlaivis ir 
norėjo vyti belgą. Lakūnai 
susišaudė. Vokiečių orlaivis 
krito žemėn, belgų nuskrie
jo į Antwerpa.

Vėliausios 2:00 vai. žinios.
VENECIJA, rugs. 26. — Oficialiai Viennoj pagar

sinta, kad vienas sužeistas oficieris, atvežtas iš Galici
jos su choleros liga. Jis sveikstąs.

GENEVA, rugs. 26. — Kadangi anglų lakūnai 
atakavo vokiečių miestus, tai dabar miestuose ant Rei
no ant visų katedrų, ligoninių ir viešų įstaigų plevė
suoja baltos vėliavos, kad aiškiau nurodyti brangių į- 
staigų vietą ir kad lakūnai nemestų į jas bombų.

TOKYO, rugsėjo 26. — Mikadui atėjo specialis 
pasiuntinis, apreikšdamas, kad japonai ir anglai jau 

susijungė ir kartu eis prieTsing-Tao.

BORDEAUX, rugs. 26. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
bombos iš vokiečių kanuo- 
lių vėl krinta ant Reimso 
katedros.

LONDONAS, rugs. 26. — 
Telegrama iš Lucerno skel
bia, kad Alzacijos kalnuo
se jau pasnigo ir grioviai ir 
kloniai prisipildė vandeniu. 
Del to kariniai veikimai ten 
apsistojo.

WASHINGTON, rugs.
26. — Sekretorius Garrison 
paliepė gen. Funstonui ne
sitraukti iš Vera Cruz.

BERLYNAS, rugs. 26. - 
Berlyno lenkai gavę žinią, 
kad Rusijos valdžia nutei- 
sus princą Radzivilą miriop. 
Buvo intartas šnipinėjime. 
Radzivilas buvo lenkų va
dovu Vokietijos reichstage.

CATANIA, Sicilija, rugs. 
26. — Septyni asmenis mi
rė nuo maro. Apsirgo dar 
tris asmenis.
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PASIBAIGUS SEIMUI IR 
KONGRESUI.

Šią visą savaitę Cbicagos 
lietuviu kolionija, kuri yra 
didžiausia ne tik Amerikoj, 
bet ir visam pasaulyj, tu
rėjo progą pamatyti dau
gybe iškilmių. Čia atsibuvo 
visos Amerikos lietuvių po
litikių is seimas ir katalikų 
Federacijos kongresas. Kaip 
seime, taip ir kongrese da
lyvavo keli šimtai lietuvių 
iš visų Valstijų. Toksai 
skaitlingas lietuvių iš toli
miausių valstijų suvažiavi
mas ir bendrasis pasitari
mas. labai retai pasitaiko 

:po toksai bus-pažymė- 
1 • Amerikos lietuvių kru
tėjimo historijoj.

Politikinis seimas, tai ne 
bi koks susirinkimas. Politi
kinis seimas — tai visų lie
tuvių išeivių Amerikoje 
bendras veikimas, troški
mas vieno ir to paties idea
lo — matyti tėvynę Lietu
vą liuosa, neprigulminga. 
Todėl buvusiame seime tas 
dalykas kuoplačiausiai bu
vo gvildenamas ir nutarta, 
kad pasibaigus karui ir su
sirinkus valstybių kongre
sui, ten pareikalauti Lietu
vai kuoplačiausios politiki- 
nės autonomijos. Be abejo
nės, pokariniame kongrese 
apart valstybinių reikalų, 
atsiras ir tautiniai klausi
mai. Ligšiol prispaustųjų 
tautų Europoje atstovai pa
reikalaus ir sau bent kokių 
atlyginimų už apturėtus 
nuostolius šiame pragaiš
tingame kare.

Tai svarbiausias musų 
tautai dalykas. Antras — 
lai “Tautos Fondas”, kurį 
šis seimas įsteigė ir nus
prendė kuoplačiausia užsi
imti jo organizavimu. Taip- 
pat svarbu paminėti tai. 
kad seimas paskyrė vieną 
dieną vardu “Lietuvių die
na Amerikoje", kuri bus iš
kilmingai, lietuviams priei
namiausiais budais, apvaik
ščiojama ir tą dieną bus 
renkamos aukos “Tautos 
Fondui”.

Vis tai liudija, kad Ame
rikos lietuviai yra prakil
nios dvasios, geri ir ištiki
mi tėvinainiai, tik jiems

reik paakstinimų, nurody
mu, f>AtarįmU. Išmintingu 
tautos veikėjų jie atsidėję 
kiaušo ir taip elgdamieŠ 
tikrai neapsirinka.

Taippat L. R. K. Federa
cijos kongresas nemažiau 
lietuvius sustiprino dvasio
je. Daug dalykų apkalbėta 
kas draugijų vienijimosi, 
daug referatų perskaityta. 
Bet apie pastarąjį kiek pa
skiau.

Vadinasi, Amerikos lietu
viai vienijasi, išnyksta tar
iu; jų nesusipratimai ir iš
vien ima veikti, kaip tau
tos, taip ir šavo labui.

NE KAS AMERIKOS 
MILIJONIERIAMS.

Karas Europoje labai 
liūdnai ir skaudžiai atsilie
pia i Amerikos milijonie
rius. ..

Noromis-nenoroinis ame- 
rikoninis milijonierius turi 
būti namie, kadangi kelione 
i Europą šiais laikais yra 
labai pavojingas daiktas ir 
beveik negalimas. Karo lai
vai saugiai daboja visų Eu
ropinių uostų ir kiekvieną 
plaukianti garlaivi ant jū
rių sulaiko, kad persitikrin
tų ar garlaiviais Begabena
ma kokios nors kontraban
dos. Vadinasi, pilnai saugo
jama nėūtralybė.

Metai i metus Amerikos 
keliauninkai-turistai palik
davo Europoje lig 250 mili
jonų dolerių. Didesnę tų mi
lijonų dali suridavo Pary
žius, kur turtingos ameri- 
konės dideles pinigų sumas 
išleizdavo parodams ir žais
mėms. Amerikos milijonie
rių pilna būdavo Monte Car
lo ir Riviera, Berlyne ir 
Londone, Italijoj ir Šveica
rijoj. Kai kuriose Europos 
vietose net amerikonų ko- 
lionijos susitvėrė, kur bu
vo išleidžiama milijonai, ku
riais naudojosi europenai.

Dabar visi milijonieriai, 
katrie tik suspėjo ir galėjo, 
kuogreičiausiai sugrįžo i sa
vo paniekintą šalį, į Suv. 
Valstijas; Dabar čia jie ke
liauja į Floridą, Colorado, 
AVyomingą arba Kaliforni
ją ir tenai išleidinėja nerei
kalingus jiems pinigus, po
draug susipažindami su sa
vo šalies gamtos stebuklais. 
GeležinkJiai iš to prariiato 
nemažą sau pilną, tatai e- 
inė plačiai agituoti: “See A- 
merica first”. Geležinkelių 
kompanijoms toje agitaci
joje1 kaip ir visuomet gelbs
ti spauda. Taigi dabar laik
raščiai rašo, kad Amerika 
turinti skaitlingas del pasi- 
gydymo maudykles, turinti 
puošniausius kalnynus, kur 
galima vasarą praleisti ir 
atgauti sveikatingumą, ir 
tt. Amerika pati esanti gam
tos stebuklais turtinga, ta
tai kokiam galui ameriko
nai turėtų leisti savo milijo
nus Europoje?...

Karo metu taip visi rašo, 
kalba ir džiaugiasi Ameri
kos gražybėmis. Taip turi 
būti, ne kitaip, nes negali
ma Europon iškeliauti. Bet 
tegu sustos ten karas, musų 
milijonieriai greitai pamirš 
savo šalies grdžybeš ir gal
vatrūkčiais pasileis Euro
pon. kad ten pasistebėjus 
nors enropFiių... barbariz
mu ir vandalizmu ir išnau- 
jo ten milijonus barsčius. 
Tai jau jų toks likimas, ne
žino kur pinigus dėti.

Laiškas iš Lietuvos.
Vilunaičiai, Kauno gub. — 

Liepos 20 d.
Pas mumis prasideda eu

ropinis karas. Liepos 18 d. 
buvo jau atsarginių mobi
lizacija. Paimta kariuome
nėn “biletninkai” ir “rat- 
ninkai” arba “opolčcncai”, 
kurie buvo ant “učenijos”. 
Kiek buvo- ašarų, šauksmo 
prie persiskyrimo jiems iš
važiuojant, kad aš negalėjau 
nuo susijaudinimo ištisią 
dieną ir dirbti. Ir dabar dar 
žmonės nenurimsta, visi lau
kia kaip kokios baisiausios 
audros. Iš musų sodžiaus iš
važiavo 4: Ed. Jokantas, A- 
leksandras Švoba ir Jonas 
Gilis, kalvis, Mat. Sandari o 
žentas. Tie vyrai buvo ge
riausi mano draugai Vilu- 
naičiuose; gi Rokas Žegunis 
išvažiavo ne sykiu, kiek 
paskiau. Ir nežinia, ar jie 
iš Šiaulių sugrįš, ar ne. Iš 
Lygumiečių viso išvažiavo 
aplink 130 žmonių. Arklių 
iš Lygumų valsčiaus sumo
bilizavo aplink 50. Visų pa- 
rubežinių miestų, kaip Kau
no, ir kitų, gyventojams 
liepta išsikraustyti; gi kat
rie nenorėjo savo namų ap
leisti, tokių prievarta neva
rė — mat, jie iš savo liue
so noro paliko ugnies lauk
ti. Visur daug sugabenta 
kariuomenės. Tai. mat, mie
li gentis, kas pas mumis 
veikiasi ir kokios naujienos. 
Išlydėjome apraudodami 
savo draugus, kaimynus, pa
likom visi seni ir maži nu
siminę, ir nežinom dar, kas 
musų laukia, gal karas vis
ką išnaikvs... Gal ir mane 
ir kitą tokį brolį, nors nei 
kiek iš kareivio katilo ko
šės n'esani vAlgę, gali išga
benti karau, lies nepasislėp
si ir nepasipriešįsi.

Kad bent Dievas praša
lintų tą baisiausią karą', ku
ris Lietuvą begalo sunai
kintų.. .

Užderėjimai ant laukų 
taippat prAsti, tik rugiais 
džiaugiamės, jie užaugo 
kaip ir kiekvienais metais. 
Bet vasarojus visai išdžiu
vo, iškepė hno kArščių, nes 
lietus nuo Velykų lig šiam 
laikui gal 2—3 kąrtus pali
jo. Vientik iytniečiais gau
si rasa augalus gaivino...

Šį laišką mums suteikė 
p. M. Lukošunas iš Newark, 
N. J. Red.

Baisus Verduno bom
bardavimas.

Verdun guli ant Meuse 
upės; ta upė teka Franci joj 
iš pietų į šiaurę, paskui te
ka per Belgiją ir toliau veik 
krūvoj su Reinu inteka į 
Šiaurinę jure. Ant tos pat 
upės guli Sedan ir Belgijoj 
Namur ir Liege.

Verdun turi pirmos kle- 
sos fortus. Jau senai kaip 
vokiečiai bombarduoja tuos 
fortus. Iš milžiniškų kanuo- 
lių verčia vokiečiai didžiu
lius šovinius i fortus. Per 
dieną vokiečiai paleidžia į 
fortus daugiau kaip penkis 
tūkstančius šovinių. Šovinių 
didumas yra įstabus — ar
ti penkių pėdų ilgio ir 17 
colių diametre. Į valandą 
tokių šovinių vokiečiai pa
leidžia į Verduno fortus ar
ti 208. ‘

Kanuolės kriokia dieną 
ir naktį. O jų kriokimas y- 
ra neišpasakytas. Kriokia 
kai}) šimtas perkūnų. Dieną 
ir naktį žemė dreba ir oras 
virpa. Gi oras yra pripildy
tas debesiais priklių juodų, 
troškinančių durnų.

Didžiųjų kaimelių aplink 
Verduną. vokiečiai turi 100 
su viršum. Jomis šaudo ge
riausia išlavinti artileristai, 
šovinis nukritęs ir sprogęs 
išrausia tokią duobę, kad 
jon gali tilpti geroko didu
mo namai. Sako, kad prieš 
tokias kanuolės negali atsi
laikyti jokie murai. Šovi
niai griiinja sienas, padary
tas iš akmens, cemento ir 
plieno.

V<(kiečiai bombarduo j a 
Verduną su baisesniu smAr- 
kinnu, negu Liege. Didžiau
sias kanuolės atsigab’enb iš 
Metzo tvirtovės, kuri guli 
tiesiog į rytus nuo Verduno 
už kokių 60 mylių.

Aplink Verduną fortų y- 
ra arti penkiolikos. FortAi 
aprūpinti geriausiomis fran- 
euzų kaniiolėmis.

JAu savaitė, kaip vokie
čiai verčia be atlAidos bai
sius šovinius į folia's.

Verdune yra stipri fran- 
euzn ariiiija. Gyventojų 
Verdune yra 21.500.

PARYŽIUS, rugs. 26. — 
FrAlicijos ariiiijos vadas nu
sprendęs pašiųsti Afrikon 
turkosiis ir sėnegaliėčiuš; 
nes žiemą jie nepratę pra
leisti šaltoj šalyj.

Neišsipildžiusieji kaizerio 
pienai.

Gomez Carillo, Madrido 
laikraščio “Liberal” kores
pondentas, gyvenantis Pa
ryžiuj, giriasi, sugriebęs ži
nias iš pasitikėtinų šaltinių 
apie kaizerio pienus prieš 
karą. -. Tie pienai buvo su
galvoti ir išdirbti išangsto.

Vokiečiai tikėjosi didžiu 
smarkumu per Belgiją įsi
grūsti į Franciją ir trum
piausiu keliu pasiekti Pary
žių ir apgulti jį. Kaizeris ti
kėjosi taip lengvai ir grei
tai apsidirbti su Francija, 

»kaip erelis su višta. Paėmus 
Paryžių, kaizeris žadėjo pa
imti nelaisvėn prez. Poin
care, visus ministerius, An
glijos ir Rusijos ambasado
rius, prezidentus senato ir 
atstovų rūmo, visų bankų 
direktorius ir uždaryti visus 
Franci jos bankus. Galop 
buvo manyta paimti nelais
vėn žymiausius Francijos 
generolus, diplomatus, ban
kininkus ir garsiuosius ra
šytojus ir laikraštininkus. 
Dar prieš mobilizaciją Vo
kietijos armijos vokiečių 
valdžia jau turėjo surašą 
žymiausių franeuzų, kuriuos 
turėjo paimti nelaisvėn.

Atlikęs viską, kas viršuj 
minėta, vokiečiai tikėjosi, 
kad tuo jie nukirps Fraiici- 
jai sparnus ir ji liks bejėgė.

Po to kaizeris žadėjo pa
likti 600.000 kareivų] Pary
žiuj, kad laikyti tvarką vi
soj Francijoj, ir 25 korpusus 
pasiųsti grumtis su Rusi
jos armijos gaujomis.

Kaizerio išrokavimu, rug
sėjo pabaigoj arba spalių 
pradžioj viena vokiečių ar
mija turėjo būti Paryžiuj, 
o kita Petrograde.

Iš kasdieninio gyvenimo.
Yra žmonių, kurie turi 

ypatingą dovaną kalbėti vi
suomet tai, ko nereikia. Vi- 
shbinoi išsišoka su tuo, kas 
p'Agimdo arba nesmagų įs
pūdį, arba pažiūrų skirtin
gumą. Vis tai Įgimta yda, 
Fet priderėtų ją kuogrei- 
čiAusia atsikratyti, jei rie- 
ndriina nuo savęs žmonių 
atgrasinti.

Nei vienas išmoningumas 
nėra taip daug naudingas, 
kai kad žmonių pažinoji
mas. Ne vienas giriasi, jo
ge i iš pirmo pamatymo jis 
žniogii permaląs perdėm. 
Laimingas toksai žmogus,

jei jo tasai tvirtinimas nė
ra tuščias pasigyrimas. 
Svarbus tai daiktas, kuo
met žinome ne tik tai, kiek 
galime turėti pasitikėjimo 
tuo, arba kitu, bet taip
pat ligi kokiam laipsniui ir 
kokiuo žvilgsniu galima tuo- 
mi pasitikėti. Ir tai nėra 
lengvas daiktas.

Žmonių pažinimas būti
nai reikalingas tiems, ku
rie dirba su kitų pagelba. 
Renkanties bendradarbius, 
reikia turėti omenyj tokius, 
kurie butų atsakanti užduo
tims ir išpildytų pilnai 
jiems pavestas pareigas.

“Jei neturi į ką pasitikė
jimo, su tokiuo neturėk jo
kių santikių; bet jei su to- 
kino susiriši santikiais, tu
rėk į jį pasitikėjimą” — sa
ko Konfucius, chiuiečių įs- 
taty mda vis ir reformato
rius. Prisitaikinti prie to 
jo įsakymo nėra taip labai 
suiiku, tuo labiau, kad pa
prastai daug geriau ir iš
mintingiau yra žmonėmis 
pasitikėti, negu juos nužiū
rėti.

Iš antros lėčiau pusės 
reikia imti sau už taisyklę 
tai, kad pasitikėjimas turi 
būti pilnas, bet ne aklas. 
Prisilaikant tos taisyklės, 
nekuomet negalima apsi
gauti.

Bukime visuomet paslap
tingi; mokėkime tylėti. Jei 
patįs perdaug esame šne
kus, nesistebėkime, kad ir 
kiti turi tokią pat ydą. “Iš
minčiaus lupos randasi jo 
širdyj — parašyta patarlė
se — gi paiko širdis randa
si lupose, viską kadangi ką 
žino, arba mintija, garsiai 
nupasakoja”.

Žmogaus protas yra klai
dingas; tai reikia gėlai At
minti. Nereiškia tas vienok, 
kad neturime į jį kreipties 
sau pagelbos; Priešingai, 
visuomet klauskime jo pa
tarimo, gi išsisaugosime 
daug klaidų.

“Kalba vra sidabras — v
sako senobinė patarlė — gi 
tylėjimas — auksas”. Dau
gybė žmonių daug kalba ii e 
todėl, kad turėtų daug ko 
pasakyti, bet todėl, kad my
li kalbėti. Kalba pas tokius 
yra liežiuvio, bet ne iiiin- 
tles išdirbinys. To reik saū- 
goties. Kas nori pašbkinin- 
gai naudoties gyveniniu, pri
valo liežuvį šiek-tiek subra
klinti.

Žmonių nžsikarščiavimas 
retkarčiais juos įiertoli nu
neša ir liepia jiehis kalbėti 
daugiau, negu jie buvo ma
nę. Toji aplinkybė labai tan
kiai esti įvairių rūpesčių ir 
nesmagumų priežastimi.

Nekuomet nereikia žmo
nėms prirodinėti savo vir
šenybės. Nes ir kaingi? — 
arba to pilnai neprirodysi- 
me ir neatsiekshne, arba 
pagalinsime sau priešinin
ką. Žmogus lengviau Atlei
džia įvairius kitus įžeidi
mus, negu pažeminimą ir 
prie visako greičiaus prisi- 
pažįs, negu prie žeinesny- 
bės.

Nebūkime perdaug neat- 
inainomais musų tvirtini--' 
rnuose: lengvai gali atsitik
ti, kad nežiūrint didžiausio 
savimi pasitikėjimo, esame 
Susiklaidinę. Atmintis tan
kiai myli šposus krėsti, mu
sų ausis ir akis tankiai su
klysta. K. K.

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

_ - - —■ ■ _____________

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singą muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
linksminsitčs, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.60
Sis hetriubinis grafbfonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
aš E — 1170E — 1161 “Tekėjo saulelė kad 

jojau 
Stumbriškiij polka

E — ll«U-- Toklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka.

E — “ '

E —
K —
E —

E —

1164
1165
1166
1167
1168

E — 1169

Gražybe Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.
Tčvyuė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai.
Kur bakūžė samanota.
Kur namas mus.
Kur bėga Šešupė, 
šaltišiv.s arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E —

E —

E —
E —

1247
1248

1219

1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Buba. 
Batu čistytojas. 
B-utU Darželis.
Giesmė Į Panelę švenčiau
sia-
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mino.
Hungarn ė>gnnii orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ue. Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žįsclo per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

"KATALIKO” KNiNfitNAŠ
3249-53 So. Morgan St., : CHICAGO, lib.
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Iš Lietuvių 
Kolionijų.

ROCKFORD, ILL.
Pas mus, taipgi kaip

kitubse Amerikos miestuo
se, plačiai yra išsiplatinusi 
girtuoklybė.

Nesenai man teko eiti So. 
Main gatve, kur gyvena lie
tuviai. Aš čia trumpai paste
bėsiu tai, ką girdėjau prie 
So. Main gatvės.

Praeinant pro minėtus 
namus, išgirdau tokį riks
mą, kad net nustebau; va
landėlę pasiklausęs supra
tau, kad tai lietuviai. Paė
jus man kelis žingsnius to
lyn, radau mažą vaikutį, ku
ris pardavinėjo “Kataliką” 
ir “Naujienas”, jisai per
statė, neldausiant man, kad 
tuose namuose krikštynos.

Rodosi, jau laikas lietu
viams pamesti tokius ne
gražius papročius, o elgties 
žmoniškiau, atsižvelgiant į 
šiandieninį skurdą ir bedar
bę. O ypatingai, kada siau
čia visoj Europoj karo au
dra. Neatsižvelgdami į tai, 
kad musą tėvai, broliai ir 
seseris kenčia vargus, netu
rėdami pastogės ir kąsnio 
duonos. Todėl musą prieder
mė gelbėti savuosius, o ne 
apie statinę susėdus vaito
ti beždžionių balsais. Taigi 
laikas mums pasiliuoSuoti 
nuo svaigalą intakes, laikas 
pamesti girtuokliavimą... 
Taipgi laikas nors kartą iš
bristi iš girtuoklybės balos, 
nes tas žemina mus svetim
taučiu akyse. Be to, karui 
labiaus išsiplėtojus, gali už
gimti ir pas mus dar aršes
ni laikai, negu > ligsiol kad 
buvo. Patartina musą bro
liams taupyti centus sa
viems reikalams ir šelpimui 
Tėvynės.

Stan.... burdiugierius.

vyne kenčia. Viskas, ką jie 
žino, tai smuklė. Šventadie
niais smuklės uždarytos. 
Todėl iš vakaro lietuviai ge
rai apsirūpina rudžiu ir deg
tine. Ant rytojaus lėbauja, 
o paskui kimbasi vienas an
tram už čiuprynos.

Yra čia tris valgomąją 
daiktą krautuvės, kurią sa
vininkais yra lietuviai. Du 
gerai laikosi, o trečiam del 
perdidel io susigiminiavimo 
svaigalais striukai einasi. 
Įsigėręs savo žiaurumu nu
baido visus pirkėjus. Kar- 
vakare sugrįžęs iš miesto, 
ėmė akstinti savo darbinin
ką, o paskui ėmė rėkauti, 
kad užmušiąs. Tuo tarpu 
inejo dėdė ir sušuko: 
“What’s the trouble?” Pri
sigėrusį mėsininką dėdė pa- 
gązdino kočėlu ir tas apri
mo.

visi gerai sugyvena. “Ai
das” remia tautos reikalus, 
b iiė socialistą doktriną. To
dėl “Aidas” ir trepnas so
cialistams.

Ligšiol aidininkai drau
giškai gyveno su socialis
tais, bet dabar del ją tokio 
nachališkumo negalima su
tarti su jais. Jie moka tik 
pašiepti muš numylėtą vei
kimą,- patįs gi nieko gero ne
nuveikia, vientik tikybą 
pripratina neapkęsti.

“Aidas” nusamdė salę, 
kur jaunuomenė galės šok
ti, žaisti, draugiškai pasitar
ti. M. Stakėnas.

skaitytojas.

BRISTOL, CONN.
Lietuviu yra čia gerokai. 

Dauguma ją palinkę prie 
svaigalu. Smuklią čia nėra. 
Todėl lietuviai važuioja pri
sipusti į kitus miestelius. 
Įsikaušę visokią bjaurybių 
pridaro. Rūgs. 19 d. buvo 
byla viemiolikos vyru. Visi 
užsimokėjo po $13. Tai vis 
lėbavimo vaisiai.

Yra čia penkios dr-jos — 
Piliečiu Kliubas, S. L. A. 
kuopa ir socialistą kuopa. 
Dr-jos nekaip 
jose tvarkos.

Darbai ima

PRANEŠIMAS
Visuotino Amerikos Lietu

viu Politiškojo Seimo 
Delegatams.

Gerbiamieji Delegatai! 
Visi, kurie esate nuskirti 
delegatais į visuotiną New 
Yorke seimą, malonėkite 
mums suteikti žinią žemiau 
paduotu adresu apie savo 
dalyvavimą, ne vėliau, kaip 
rugs. 28 d. Mes, 
skaičių delegatą 
galėsime del visą 
tinkamą valgyklą.

Už seimo rengėjus
K. Liutkus,

131 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

žiiiodami 
išanksto, 
užsakyti

laikosi, nėra

eiti geriau.
Bristolietis.

Darbininkų sveikatai ken
kianti darbai.

CEDAR RAPIDS, IA.
Šitame mieste gerokai y- 

ra lietuviu, bet apie apšvie
tę. jie nei kiek nesirūpina. 
Laikraščiu mažai kas te
skaito. Nedaug teindomau- 
ja ir apie didįjį europinį 
karą, del kurio ir musu te

GARDNER, MASS.
Rugsėjo 19 d. “Aidas” 

buvo parengęs šokius. Su
sirinko gana diktas jaunuo
menės skaičius. Todėl “Ai
das” turėjo šiokį-tokį pelną.

Reikia priminti, kad tą 
vakarą socialistai boykota- 
vo. Atkalbinėjo žmones nei
ti tau vakaran. Socialistė- 
liai stovėjo prie duriu ir a- 
teinantiems patarinėjo nei
ti į šokius, nes tai špitol- 
ninku esąs vakarėlis. Geriau 
esą pragerti tuos 25c., negu 
“Aidui” atiduoti. Visa bė
da yra ta, kad “Aidas” yra 
tautinė dr-ja ir jon priguli 
ir katalikai ir tautininkai ir

North German Lloyd kompanijos garlaivis “Xronprinz 
Wilhelm”, kuris rugs. 3 d. apleido New Yorko uostą, 
norėdamas plaukti i Vokietiją, ir Ilgšio! jo likimas nė

• Mūrininkai ir staliai, ku
rie dirba ant oro, gyvena il
gimus. Ją amžis padubda
mas ant 50 ir 53 mėtą.

Augmėną dulkės yra į- 
kvėpuojamos tabako išdirbi- 
me, medvilnės, kanapią, pb- 
peros, taipgi malūnininką. 
Tabakn darbininkai tuoj aus 
gauna katarą nosies ir gerk
lės, kuris paskui pereina. 
Moteris gauna įvairias ner
vą ligas ir tankiai pasilei
džia. Abelnai patirta, jog 
tabako darbininkai neatsi
žymi veislumu. Massachu
setts raportas duoda jiems 
36 metus amžiaus.

Medvilnės darbininkai, 
audėjai ir verpėjai serga į- 
vairiomis plaučią ligomis, 
ypatingai džiova. Priežas- 
čia yra dulkės ir drėgnu
mas. Mat, medvilnę ver
piant, reikia atidrėkinti, 
kaip valakuos trūksta. Po- 
peros darbininką gyveni
mas apskaitomas ant 37 me
tą. Malūnininkai taipgi ser
ga plaučią ligomis, 
ilgesnis, siekia apie 
tu vidutiniškai.

bet ją
50 me-

pirmas iškilmingas
BALIUS

Su
MUZIKA ir DAINOMIS

PARENGTAS

Liet. Zecerių S-gos Am.
ŠIANDIE VAKARE.

ŠV. JURGIO PAR. SVETAINĖ.
32-ras Place ir Auburn Ave.V

Pradžia 7:30 valandų vakare
INŽANGA TIK 25c PORAI

DAINUOS KETURI ŽYMIAUSI CHO
RAI, MUZIKA, MONOLOGAI, 

ŠOKIAI ir ŽAISMĖS.

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

Laike šokius bus lakiojanti 
Krasa su išlaiinėjimais.

GRIEŠ BROLIŲ SARPALIŲ 
ORKESTRĄ

KOMITETAS.
E&SSSSSCKSESSSESBSSSŠŠSS

SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI. . . .
nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo 

ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu

SEVERA’S 
GOTHARD OIL

(Severos Gothardiškas Aliejus) 
yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degimų, prašalina tininių, ir apmalšo mėšlun

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

puikiausia Cpvtfrn’® MpJirntoH Tailigi geras 
maudymuisi ir OvVCld o llvUiLdLvU skutimuisi ir
toiletinis ęi • Cnen galvos
muilas yra uKlU uOdp plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centiis

Cnyn|*n6 Tflh i av Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
uuVuiUd IdU"LdA ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisyti) gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa.

KAZYS PUIDA.

Kiekviena darbo rąšis tu
ri savo ypatybes, kurios 
kenkia darbininko sveika
tai. Vienose — dulkės, ki
tose — nuodai, trečiose — 
gazai.

Anglių dulkes intraukia 
į plaučius su oru angleka- 
siai, kaminkrėčiai, paišiuką 
išdirbėjai ir visi, kurie nuo
latos turi reikalą su anglim. 
Svarbiausia ją liga bronchu 
kataras ir dusulys, užtai 
mainieriai retai kada gau
na tikrą džiovą. Ją plaučiai 
buna pajuodę, pilni anglių 
ir džiovos bakterijos juose 
nesi veisia — maistas joms 
perprastas.

Metalu dulkes įkvėpuoja 
kalviai, sliesoriai, adatoriai, 
tekintojai ir kiti metalą iš
dirbėjai. Jie taipgi gauna 
bronchą ligas ir plaučiu už
degimą, bet didžiuma mirš
ta nuo džiovos. Sulyg Angli
jos statistiką, adatą išdir
bėjai gyvena vidutiniškai 
tik 30 metą.

Mineralą dulkės * yra į- 
kvėpuojamos Įvairiose indu
strijose, bet daugiausia nu
kenčia stiklo išdirbėjai. Su
lyg vieno tyrinėtojo, dar
bininkai, kurie pradėjo stik
lą dirbti 25 metą amžiaus, 
vidutiniškai gyveno 42 me
tu, kurie pradėjo 15-kos me
tu — gyveno tik 30 metą. 
Rodos, geras pavyzdiš, kaip 
pavojingas vaiką darbas 
fabrike!

Girną tašynias yra labai 
pavojingas amatas. Viduti
nis amžis, paduodamas ty
rinėtojo Peacock, yra 24 
metai. Tie žmones ne į dar
bą eina, bet ant skerdynės. 
Apskritai, akmeny. tąsymas 
yra nesveikas darbas. "Dau
gelis tašytoju apserga džio
va, matoiiiai, dėlto, kad dul
kės sugadina plaučius. Mas
sachusetts statistika skaito 
ją amžį ant 40 metą, o Hirt 
— 36 m.

Daugelyje darbą prisiei
na įkvėpuoti įvairius gazus. 
Vienas iš ją, carbon mono
xide, anglinis gazas, varto
jamas kūrenimui ir šviesai. 
Jis įkvėpuojamas prie ga- 
zo išdirbinio, metalo lieji
mo ir anglių kasyklose. Dar
bininkai tuose darbuose 
kenčia nuo vidurią nemati
nio, silpnumo, galvos skau
dėjimo, kartais vemia’ ir vi
duriuoja. Gazas kasyklose 
yra anglėtas hydrogeiias, 
paprastai tarp anglą vadi
namas fire damp. Susimai
šęs su oru jis greitai užside
ga su eksplioziją, jo angline 
dalis susijungia su oro oxy
genu ir žmogus užtrokšta, 
nuo stokos oxygeno.

Iš kitą nuodingą gazą ga
lima paminėti vitrioliaus ga
zus, nitriškos rūgšties, amo- 
nijos, cholino, jodino. Pet- 
roleumo gazai kenkia plau
čiams ir nervams. Paprastai 
darbipinkai gauna galvos 
skaudėjimą.

APVAIKŠČIOJĮMAS.
Ketvirtas Didelis Apvaikšeiojimas, 

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

Rengiama Nedėlioję 27 d. Rugsėjo 
191-1 m. Liberty Hali, 3000 Union Av., 
ir 30th St. '

Šitas apvaikšeiojimas 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 programui galėsi
te dailai pasišokti, nes bus puikus 
balius, skanių gerymų ir užkandžių, 
kvepiančių “Havanos” cigarų. To
dėl nepraleiskite šitos progos. Kvie
čiame visus Leib. Gv. D. L. K. Vy- 
'tauto. , RENGĖJAI.

Inžanga 2C- moterims ir pa
nelėms dyl"

Labai Pigiai.
PARSIDUODA namai- fc lotai 

nešanti 10%. Puikiausios farmbs 
Douglas County, Wis. žeme der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitu laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS B.WK

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
325° So. Morgan St., Chicago.

Musų Dainiai
Kritikos Bruožai.

Musų Dainiai
Kritikos Bruožai

Ar nori pažinti musų rašytojus?
Šitame didokame veikale yra aprašoma gy

venimas ir veikalai didžiausiųjų musų dainių. Ja
me aprašyta kun. Antausis Strazdas, Diohizflš Poš
ka, Vyskupas Antanas Baranauskas, kun. A. Vie
nažindis (Vienožinskis), Pr. Vaičaitis ir l)r. Jur
gis Sauerveinas. Yra tai vieni svarbesniųjų vyrų 
musų literatūroje. Kazys Puida yra žymus lietu
vių literatas, dailiosos literatūros žinovas ir dai
liai apie visus musų pirmuosius literatiiros tvėrė
jus aprašo. Paminėta svarbiausieji nuotikiai dai
nių gyvenime ir nurodoma, kaip jų gyvenimas ri- 
šasi su jų veikalais. Dainius ką pergyvena, atjau
čia pats tą išlieja savo veikaluose, išdėsto gražio
mis eilęmis.

MUSŲ DAINIAI” yra labai dailiai išleistai 
ir nėra brangus. Kiekvienas lietuvių raštais indo- 
maująs privalo ingyti ši svarbų veikalą. Kai
na ........................................................................ 75c

Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų, 
visados adresuokite taip.

TANANEVICZ PUBLISHING HOUSE
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

arba tiesus ir 
trumpas kelias į 

sveikatą.
Su keliais šimtais įvairiu pa

veikslu apie žmogaus 
kūno stdejimų.

pagal daugelį Europos 
ar Amerikos daktarų 

ir profesorių, 

sutaisė

Dr. A. L. Graiczunas

S
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SVEIKATA VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuviij Dienrašti

Ar nori būti sveikas?

“KATALIKĄ”
Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausia išsipla

tinęs ir turi daugiausia skaitytojų. Dienraštis “KATALIKAS” pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksnių pasiskaity
mų, pamokinančių straipsnių. Rašoma daug apie Lietuvį ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ” redaguoja prityrę redaktoriai ir raio 
į jj žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”
.Gigu nori būti sveikas ir ilgialis gyventi, iš

auklėti sveika ir tvirtą savo šeimyną, tai skaityki
te knygą, kurioje aprašyta apie žmogaus kiųio su
dėjimą ir jo užlaikyma. Toje knygoje aprašoma į- 
vairiausi apsireiškimai kūno gyveninio ir pamoki
nama, kaip lin'd kO apsisaugoti, kad išvengus petna- 
lonuinų ir sirgimo.SVEIKATA — vienintelė knyga 
Lietuvių kalboje, kurioje taip plačiai, nuodugniai 

suprantamai 'aiškinta daug paslaptingų

daktarai ir laikrAščių redaktoriai bei 
kad šita knyga verta tiek aiikso, ki'ėk
Vienok parduodUilia yra tilt už $2.00, ' 

aptaisuose ir turi 33!) pusi.

ir visiems 
dalykų.

Seko

ji sveria.
gražiuose

Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų, vi
sados adresuokite taip:

TANANEVICZ PUBLISHING HOUSE
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra visuomenes laikraštis.

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

Todėl skaityk “KATALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigaiatneš 
tau šimteriopų naudų.

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

pusei metų 
trims menesiams

VžBieiiyjė, Europoje ir kitur: metams 
. pusei metų

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. HORGAN St, : : CHICAGO, ILL

$5.00.
$3.00.
$1.75.
$7.00.
$4.00.

ra žinomas. ■ -
-» a

3



- ■! -- i - ■ • —yy - 7

r* -

KATALIKAS

TELEGRAMOS.
X

Liebnkneciil;
Belgijoj.®

Antwerp, rugs, 26. — Vo
kiečiui socialistic vadas Lieb
knecht yra dabar Belgijoj 
ir aplankė nuteriotnosins 
Belgijos miestus. Jisai bjau
rėjosi ir apgailestavo, kad 
tokie dalykai vokiečiu bu
vo papildyti. Jis esąs pat
riotiškas iki širdies gilumos 
ir nenorįs, kad pasaulis ma
nytų, jog tos terionės nėra 
išreiškimu vokiečiu tautos 
jausmų ir norų. Tai esąs 
darbas kelių. Tie žiaurumai 
sutepę vokiečių-vardą ir bu
sią atmenami per kelias 
gentkartes.

Revoliucija ver
da Meksike.
Douglas, Ariz., rūgs. 26. 

Jau ištiko pirmi kruvini su
sirėmimai tarp Carranzos ir 
jo priešų kareivių. Carran
zos gen. Hill susirėmė su 
gub. Mayrotenu, Vilios ša
lininku. Carranzistai buvo į- 
veikti. Mayrotena skelbia, 
kad mušyj krito 78 Carran
zos kareiviai ir tris oficie- 
riai. Nelaisvėn paėmė 100 
ir daug amunicijos ir provi- 
zijos. Mayroteno' kareiviai 
veja sumuštuosius.

Kaikurie įžymesnieji Mek
siko asmenis vis dar tikisi, 
kad bus galima Carranzą ir 
Vilią sutaikinti.

Villa buk pasipriešinęs 
Carranzai del to, kad Car- 
ranzai butų galėję tekti Ve
ra Gružo muitai, kurie bu
vo surinkti laike užėmimo 
amerikonų. Tų muitų su
rinkta $1.000.000.

Kitų spėjama, kad šiuo 
talpu nebus daug kraujo 
praliejimo. Carranza urnai 
pasitrauksiąs.

Nelaisviij skai
čius sumažėjo.

Londonas, rugs. 26. — Te
legrama iš Berlyno prane
ša atšaukimą generalio šta
bo kas link Belaisvių skai
čiaus. Pirmiau vokiečiai bu
vo paskelbę turį ųelaisvėj 
išviso 250.000 asmenų. Sa
ko, teturi 50.000, iš kurių 
30.000 yra rusų.

ROTTERDAM, rugs. 26. 
— Belgai paėmė nelaisvėn 
2.000 vokiečių. Paprasti ka
reiviai nugabenta Anglijon, 
o 200 oficierių palikta An- 
twerpe. Bus tyrinėjama, ar 
tie oficieriai papildė žiau
rumų. Jei taip, įai bus pa
smerkti miriop, -•*. V^vr v 
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AMERIKOS PIRKLYBA 
SUMAŽĖJO.

Washington, rugs. 26. — 
Suv. Valstijų pirklyba di
džiai sumažėjo del europi
nio karo. Pirkly ha su Vo
kietija visai sustojo. Su An
glija ir Francija sumažėjo.

Pernai per iiigp. mėnesį 
iš Amerikos buvo išgaben
ta prekių už $137.651.553,

o šiemet tik už $129.767.890. 
Apskritai imant, per vieną 
mėnesį išgabenta už $17.- 
000.0000 mažiau, negu per 
tą pat mėnesį pernai.

KARAS T?SIS ILGAI.
Hoboken e, X. J., prof. 

Gustave Meyer, tėinydamas 
puolančias žvaigždes, pagal 
jų puolimą nužiūrėjo, ko
kios pasekmės bus šio euro
pinio karo. Profesorius ši
taip byloja apie tą dalyką:

“Vokietija, be abejonės, 
laimės karą. Del to galima 
eiti į laižybas ir statyti pas
kutinį centą. Karas pasi
baigs liepos 15 d., 1917 m. 
Caras Nikalojus neteks sos
to sausyj 20 d., 1920 m. Nuo 
to laiko Rusija stos respub
lika”.

Gruodžio 28 d., 1913 m. 
prof. Meyer, bėtemydamas 
puolančias žvaigždes, nutė- 
mijo ir išpranašavo dabarti
nį “Europos karą. 

TAKSŲ BILIUS PER
ĖJO ATSTOVŲ RŪME.
Washington, D. C., rūgs. 

26. Bilius, kuriuo reikalau
jama pakelti taksas, perėjo 
atstovų rūme 234 balsais 
prieš 135. Dabar bilius bus 
svarstomas senate.

Biliuj reikalaujama pa
kelti taksas ant kaikurių 
dalykų. Reikalaujama uždė
ti 50c. ant alaus statinės, 2c. 
ant gal. gazolino, 20c. ant 
galiono saldžiųjų vynų, 12 c. 
ant kitų vynų. Taksos bus 
ant geležinkelio tikietų ir 
laivakorčių; bus uždėta tak
sos ant tabokos ir kitų daly
kų. Tos taksos suteiks į- 
plaukų aplink $105.000.000 
per metus.

Iš Chicago.
TVERIASI MOTERIŲ 

SĄJUNGA.
Vakar po pietų šv. Jur

gio salėj atsibuvo specialis 
susirinkimas apkalbėjimui 
dalyko kas link sutvėrimo
L. R. K. Moterių Sąjungos. 
Sąjungos sumanytoja yra 
p-lė Jakaičiutė iš Mass, 
valstijos. Susirinkime da
lyvavo ir kun. F. Kemėšis, 
kurs plačiai aiškino tokios 
Sąjungos reikaligumą ir nu
rodinėjo, kaip ją • sutverti. 
Liko išrinkta komisija, ku
ri tą sumanymą imsis vykin
ti ir agituoti už Sąjungą. 
Komisijon pateko p-nios A. 
Nausiedienė, M. Janušaus
kienė, d-rė A. Šlakienė, V. 
Skudienė ir p-lės Vetilijo- 
naitė, F.JŠirkaitė, P. Stan
kevičiūtė, F. Nutautaitė, A. 
Sutkaieiutė, F. Macijaus
kaite; komisijos pirmininke 
liko išrinkta p-lė U. Joku- 
baieiutė, o raštininke p-lė
M. ‘ L. Gurinskaitė.

Pirmadienio vakare, rug
sėjo 28 d., šv. Jurgio saloj 
bus tos komisijos susirinki
mas.

M. L. G.

PASKUTINĖ KONGRE
SO DIENA.

Vakar buvo trečia ir pas
kutinė Fędaracijos kongre
so diena.

Sesija prasidėjo kun. F. 
Kemešio , referatu temoj 
“Federacijos konstitucijos

pataisymas”. Toliaus tas 
pat prelegentas skaitė apie 
“Tautos fondo sutvarky
mą”. Po to buvo tautos fon
do komisijos pranešimai.

Po pietų sesija prasidėjo 
kun. F. B. Serafino refera
tu temoj “Vaikų organiza
cijos”. Po to p. J. Kaupas 
skaitė referatą temoj “Vy
čių gimnastų kuopos”. Ga
lop p. P. Šivickas skaitė re
feratą temoj “Amatų rei
kalas”.

Federacijos pirmininku 
liko išrinkta kun. J. Misius. 
Ateinančiais metais kongre
sas atsibus Brooklvne, N. Y.

MOKINIŲ VAKARAS.
Vakar Federacijos kon

gresą pabaigiant buvo šv. 
Jurgio salėj surengtas ypa
tingas programas. Progra
mą išpildė mokiniai Visų 
Šventų parapijinės mokyk
los ir šv. Kazimiero Seserių 
mokiniai.

Visų Šventų parapijinė 
mokykla yra po ypatinga 
priežiūra darbštaus ir ge
ro tėvinainio, kun. F. Sera
fino ir p. A. Pociaus.

Pirmiausia bernaičiai ir 
mergelės puikiai padainavo 
Prašvito ir Kaip gi gražus. 
Po to ypatingai gerai pa- 
deklemavo Maironies Lie
tuvą mergelė J. Urbiutė. Ta 
maža mergelė turbūt yra ga
biausia Chicagos lietuvių 
deklematorka. Toliau mer
gelė B. Nausiedaitė paskam
bino pianu. Po to pagirtinai 
padeki eiliavo “Čia, o tenai” 
mergelė Onytė Vilkinto. Se
kė I. Ivanskučio griežimas 
ant smuiko. Ypatingą įspū
dį darė Revel of the Nyads. 
Tą atliko šv. Kazimiero a- 
kademijos mokinės. Dar 
skambino pianu mergelė A. 
Evaldaitė ir deklemavo O- 
nelė Vilkiutė, J. Urbiutė ir 
Zofija Masiliunaitė. Paskui 
išpildė akademijos mokinės 
Pontomimą Gražybė Lietu
vos.

Galop sekė vaidinimas 
“Kur tiesa”. Atvaidino Vi
sų Šventų mokyklos moki
niai. Tai tikra vaikų opera. 
Veikalėlio autorius yra kun. 
F. B. Serafinas, o muziką 
parašė p. A. Pocius.

Vakaras pasibaigė šo
kiais.

Žmonių nedaug, tebuvo. 
Gaila, kad tokiu dailiu pro
gramų nedidelė publika te- 
sigėrėjo. Gaila taipgi, kad 
dauguma delegatų buvo jau 
išvažiavę ir nematė gerai 
išlavintas šv. Kazimiero a- 
kademijos mokines.

DELEGATŲ FOTOGRA
FIJOS.

Polit. Liet. Seimo ir Fe
deracijos kongreso delega
tai, kurie nesuspėjo nusi
pirkti delegatų fotografijas, 
gali gauti, siųzdami $1 p- 
nui W. J. Stankūnui, 3452 
So. Halsted st., Chicago, 111.

VEIK VISI DELEGATAI 
APLANKĖ“KATA

LIKĄ”.
Veik visi P. Liet. Seimo 

ir Federacijos kongreso de
legatai atsilankė pas “Ka
taliką”. Didžiuma jų yra 
11 Kataliko ’ ’ skaitytoj ai i r 
jiems indomu buvo pama
tyti įstaigą, kur “Katali
kas” yra lęidwrp.as. Dau
gelis delegatų nebuvo matę 
spaustuvių. O “Kataliko” 
spaustuvė yra didelė, mo

derniška. Indomiai delega
tai prisižiurinėjo į linoty- 
pines mašinas ir į didžiulį 
presą. Delegatai matė, kaip 
presas kartu atspaudžia, 
supjaustę ir sulanksto “Ka
taliką”. Mate, kaip “Ka
talikas” expedijuojamas.

Visi gerb. kunigai dele
gatai teikėsi aplankyti “Ka
taliko” redakciją ir spaus
tuvę.

DIDELĖS IŠLAIDOS.
Šiemet Cook apskrity,j 

rinkimai apskričiui atsiei
sią daugiau milijono dole
rių. Kadangi tam tikslui 
kas metai skiriamų pinigų 
šiemet jau neužteksią, tatai 
apskričio valdyba tas išlai
das turės semti iš kitų ko
kiu nors šaltiniu.- - >

To viso jau perdaug. Pi- 
liečiai turėtų pagalvoti apie 
tokių brangių rinkimų re
formas.

Pagelba.
• Nors gamta, be jokio 

klausimo, yra geriausias gy
dytojas, tečiaus dažnai bu
vo reikalinga suteikti mažą 
pagelba, kad paskatinus pa
sveikimą. Geriausia pagel
ba yra išvalyti kūną ir jį 
sustiprinti. Tai geriausia y- 
ra atliekama gerai žinomo 
vaisto, vadinamo: Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine. Šisai vaistas turi la
bai gerą veikmę virškinimo 
sistemai, visiškai ją išvaly
damas ir suteikdamas nau
jas jėga's. Skaudėjimuose, 
kalančiuose iš gazų susirin
kimo, pilve, viduriuose, tas 
vaistas veikia labai greitai 
ir paprastai beveik tuoj aus 
suteikia palengvinimą. Ąp- 
tiekose. Jos. Triner, Manu
facturer, 1333-39 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

Mes norime patarti Trine- 
rio Liniment;! kaipo vieną 
geriausių vaistų sustiru
siems raumenims ir sąna
riams, tinimams ir išsisuki
mams. Trinerio Linimento 
kaina 50c.; pačtu 60c.

(Advt.). į

REIKALAVIMAS.
Reikalaujam žmonių su mažu ka

pitalu pirkimui žemės (Farniu) Valsti
joje Wisconsin. Turėdamas $100. ga
li pirkt 40 akrą derlingos žemės ir 
tuojaus gauti darbo lentų Pjoviklose. 
Darbas atsakantis gera mokestis, vai- ; 
gis ir guolis. Kreipkitės pas.

Chas. Zekas & Co. 
Room 214

186 N. LaSalle St., Chicago. Ill.
(43-4-5-6)

REIKALINGAS lietuvis alaus iš- 
vežiotojas. Darbas tarpe Bridgeporto 
ir Town of Lake lietuvių karčiamnin- 
ku. Geras darbas ir alga del pasto
vaus žmogaus.

Atsišaukite prieš 10 vai. ryto į
North Western Brewery.

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

PAIEŠKAU Zofijos Krantauskienės 
(lenkiškai vadinasi Chrzonstowska) 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 ženotos. tik jų 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)

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. Mauticello 271» \
(39-44)

I TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turėti gražių 
paveikslų, tai neužmirškite ateiti pas

J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS UETVVYS FOTOGRAFAS CHICAGOJE

1824 West 471h Street ■ kampas MarsMiold Ana. netoli Ashland Ava.

TĖMYKIT NARIAI!
'Liet. Teat. Dr-stės šv. Martyno, 

kiekvienas narys privalo pribūti ant 
apvaikšeiojimo sukaktuvių 20 m. Leib. 
Gvard D. D. K. Vytauto Ned. 27 d. 
Rugsėjo, 1914 m. į šv. Jurgio svet., 
1-mą vai. po pietų, su ženklu Dr-stės 
ir baltoms pirštinaitėms, už nebuvimą 
bausme $1.00. «

Su pagarba,
A. J. Kasparas. Rast.

3416 Auburn Ave.

ATYDA.
Susirinkimas Sus. Liet. Dr-jų prie 

šv. Jurgio Parapijos atsibus Panedėlj 
rugsėjo (Sept.), 28-ta 1914. bažnytinėj 
salėje. 7:30 valanda vakare.

Delegatai ir delegatės teiksitės su
sirinkite ant minėto susirinkimo ap
svarstymui ir galutinam užbaigimui vi
durinių Dr-jų reikalų.

Su pagarba.

J. P. Ewa ldas. Sek r. 
3339 Emerald Ave.

TĖMYKIT NARIAI!
Saldžiausios šird. Viešp. J. Dr-jos 

nariai yra užkviečiami, susirinkti ry
toj t. y. Rugsėjo 27 d. i šv. Jurgio 
parapijos svetainę pirmą valandą po 
pietų, kad dalyvauti apvaikščiojime 
sukaktuvių 20-ties metų gyvavimo Leb. 
Gvardijos D. L. K. Vytauto. Iš tenai 
marguosime i Liberty Hali svetainę 
ant 3000 Union Avė. ir 30th St. Pasi
imkite baltas pirštinaitės ir dr-jos žen
klus.

Visi nariai malonėkite pribūti i ši 
iškilmingą apvaikščiojinią.

B. Jakaitis, Rašt.

LIETUVIŠKAS TEATRALIŠKAS 
KLIUBAS “LIETUVA”

Stato ant scenos vieną iš puikiau
sių Lietuvos Istorijos Veikalų. Trage
dija 5-se aktuose po vardu “KEIS
TUTIS”. Atsibus Nedėlioję. 27 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1914 m. Columbia 
Svetainėje, ant 48 ir Paulina gatvių 
Prasidės 7-tą valandą vakare, svetai
nė bus atidaryta 6-tą valandą vakare. 
Ant tikietų bus lipinami Tautos Išdo 
(fondo) ženkleliai.

Tikimės, jog Gerbiamoji Lietuvių vi
suomenė skaitlingai atsilankysi ant šio 
taip gražaus teatro. Kiekvienas iš 
musų lietuvių nori žinoti praeities 
svarbesnius atsitikimus. Taigi ant šio 
teatro kaip tik ir pamatysite D. L. 
K. Keistučio gyvenimą, kariavimą, 
del Tėvynės labo ir ant galo mirti 
Kviečiame visus atsilankyti.

Po teatrui balius ir šokiai. Muzi
ka po vadovyste p. J. Kazlausko.

DRAUGIJA 
“BIRUTĖ”

Stato scenoje Dviejų Veiksmių M. Pe
trausko operetę KAMINAKBETIS IR 
MALŪNININKAS Vertė A. Vėgėlė. 
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.

EXTRA! EXTRA!
PARSIDUODA galiūnas lietuviais 

apgyventoje vietoj ant Town of Lake. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties ligos. 
Atsišaukite tuojaus:

170.1 W. 47th St., Chicago. III. 
Kampas Paulina St.

(44-45)

Tel. Yards 5946

GERIAUSIA APTIEKA
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St., 
Chicago, Ill.

M. J. Mankowski,
Geros gyduolės tai sveikata kiekvie

name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manes.

Musų gyduolės geriausia sutaisytos 
ir gydytojų receptai yra išpildomi 
kuoteisingiaūsia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie prisėjus 
visuomet pasirengę kuogeriausia pa
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoją, kokį Jus patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolių, vi
sokias geriausias kvepiančias perfu- 
mas. Didžiausiame pasirinkime viso
kių aptiekoje parduodamų dalykų. Mel
džiame kreiptis pas mus augščiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam lietuviškai.
SaBS&QTOSS2aSSBESKS2ESl

ą.ą.ą.ą.Ąą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.j.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą. 
t Tel. Drover 7042 $

| Dr. G, Z. Vežei (Vezelis) |
J LIETUVIŠKAS DENTISTAS | 
t 4712 So. Ashland Avė. t 
* arti 47tos gatvės. j
ą.ą.ą.ą,ą.ą.ą..;.ą.ą.ą.4..^.;.ą^ą.ą,^.ą.ą.ą.ą.ą.ą.ą.

Telephone Yards 5834
DR. P. G. WIEGNER
Gydytojas ir Chirurgas

3337 S. Morgan St., Chicago, Ill.

! šias, vinvuoges, slyvas, višnias 
i uogas ir (lynus. Lietus taukiai li- 
I ja ir vandens del žmonių ir gy- 
j vulių visad užtenka. Gamta čia 
labai maloni delei ūkininko.

115 PAVEIKSLUOTŲ REGI
NIŲ ir 72-jų puslapių kningelė 
aprašanti visas vietas bus nusių
sta veltui, kuris tik prisius at
viruke ir savo antrašą jų reika- 
launant. Tada tu žinosi ką žmo
gus gali daryti su žemės skli- 
pu musų dalyje Michigane. Ateik 
ir klausk jų, jei tu arti gyveni, 

i ir apžiūrėk sampalyis vaisių ir 
I javų 1914 metų ir 175 paveikslė
lius apie ūkininkavimą, kurie vi
sados rodomi musų kambariuose.

BEVEIK KIEKVIENAS, kuris 
nori įgyti ūkę gali patikti musų 
žemės kainas ir lengvins išmo- 
keščius. Mes turime žemės arti 
50.000 akrų su dabartiniais da- 
dečkais nuo $10.00 iki $35.00 ir 
daugybę geros žemės po $18.00, 
už akrą, išlygos žemos ir leng- 
vios: $100.00 iki $200.00 įmo
kant ant sykio, likusius po $10.- 
00 kas mėnuo už kiekvienus 40 
akrų. Užtikrinimas talpinamas 
kontrakte. Kada tu čia atsikrau- 
stysi, mus atrasti visados pagel- 
boje. Męs turime seklių susirinki
mus, operuojame ūkės parodą, 
didelius sodnus, agrikultūros mo
kytojai reguleriškai eina ūkė nuo 
ūkės mokindami ūkininkus pa
gerinti jų metodas ūkininkavi
mo.

VIENA DIDŽIAUSIŲ LIE
TUVIŠKŲ KOLIONIJŲ Ameri
koje yra Swigarto plote. Važiuok 
ir gyvenk su jais, kur tu gali 
kalbėti savo prigimta kalba, lan
kyti savo bažnyčia, gyventi ir 
dirbti ant žemes — taip, kaip 
kad būtum savo sename krašte 
Tėvynėje Lietuvoje. Jus galite 
rašyti mums lietuviškai ir mes 
atsakysime jums lietuviškai.

HUSŲ SEKANTI PRIVATI
NIU TRUKIU EKSKURSIJA bus 
antradienyje, Spalio (Oct.), G 
d. 1914, apleidžiant mus ofisą 
ant 11:30 iš ryto. Kelionė į 
Weleston ir sugrįžti $8.30. Į Chi
cago gali sugrįžti 7:20 rytą ket
vergė arba petnyeioje tą pačią 
savaitę. Automobiliai ir vadovai 
suteikiami veltu. Ofisas pasilie
ka atviras subatoms po pietų ir 
panedėlio vakarais.

SWIGART LAND CO.
K—1249 First National Bank 

Building. Chicago, Ill.
. -fc <» •- lįsi.’

f

NESIBIJOKIITE.
(Privatišku trukiu ekskursija 

antradienyje, spalio (Oct.) 6 d.
DAUGELIS sako, kad jie tuo

jaus pirktu sklipą žemės, jei jie 
butu užtikrinti, kad męs neturė
sime blogu laikų ir jie nereika
lautų bijotisie blogų laikų — ne
tekimo darbo.

Kasgi tad daro pramoniją gy
va ir pa laiko tave darbe? O gi 
perkančioj! spėka Amerikos u- 
kininkn. kurie turi šios metus 
dauginus parduoti, negu kada 
pirmiaus. Amerikos tvirtybė rė
mėsi jos ūkininkuose. Jei mes 
liktum atskirti nuo užrubežinės 
komercijos, męs lengvini galėtu
mėm apseiti, sau vieni neprigul- 
mingai. Musų žemės plotis beveik 
lyginantis visai Europai, o turė
damas vos penktą dalį gyvento
jų. gali lengvini aprūpinti tą 90 
milijonų gyventojų niaistu, dra
bužiu ir visomis reikmenomis gau
namomis iš Įvairaus klimato ir 
išdavystės. AI ūsų kviečių užderė- 
jimas šiuos metus yra 20% viso 
pasaulio kviečių. Kiekvieną me
tą męs auginame 25% pasaulio 
avižų; 15% pasaulio gyvulių au
ginama Amerikoje ant ūkių. Męs 
turime visas srioves turto išdir
binio savo kalnuose, pakalnėse, 
ir klonyse, ir protą jo ištrauki
mui, taipgi išmintingą neutrališ- 
ką valdžią jo apsaugojimui. Ne- 
sibijuokite. Pradėkite tuojaus 
prie Įgijimo del savęs sklypo že
mės. KETURIAS DEŠIMTIS A- 
KRIJ Swigarto Plote, pavietose 
Mason, Manistee, Lake ir Wex
ford Michigano valstijoje su pa
prastu apdirbimu apsejus įvai
riais javais išmaitins .vidutinišką 
šeimyną, o gerai prižiūrint duotų 
ir gerą pelną. Dešimts akru iš 
tu keturių dešimtų ištaisius j ge
rą sodną duos ineigas visam gy
venimui.

Į VAI RAVIMAS JAVŲ ir ūki
ninkavimas gyvuliais ant 40 iki 
1G0 akrų žemės yra tvirtovė mu
sų apielinkei. Kadangi čia arti 
Michigano ežeras ir malonus o- 
ras. taip, kad {vairavimas javų 
seklių yra labai čia naudingas. 
Vientik komai, vientik kviečiai 
arba vientik medvilnę talpina ri
zikavimą. Męs auginame dobilus, 
rugius, avižas, kviečius, miežius, 
sora, vikius, alfaalfa, saldžius ir 
gyvulinius kornus, motiejukus, 
pupas, žirnius, bulves visokias 
daržoves, obuolius, pyčias, gru-
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Ar nori išmokti geriau anglų kalbą?
Yra tai praktiškas RANKVEDIS dėl išmoki

mo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vie
toje telpa lietuviški žodžiai, paskui angliškas tek
stas. o trečioje eilėje teisingas ištarimas. Toliaus 
seka ŽODYNĖLIS. Lietuviškai-Angį iškas su FO
NETIŠKŲ ištarimu, čionais surinkti svarbiausi 
žodžiai, koki tik naudojami kasdieninėje kalboje. 
Pagalios talpinasi trumpos pasakaitės ir LESSON 
IN READING, delei geresnio išsilavinimo angliš
koje kalboje. O prie galo knygos telpa pamokymas 
tiems, kurie nori palikti JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTIJŲ PILIEČIAIS. Kiekvienas lietuvis at
vykęs į šitą šalį, privalo nors šiek tiek susipažinti 
su elementariškomis teisėmis šito krašto ir toles- 
niai pasilikti jos piliečiais..............................  $1.25

Ta pati audimo apdaruose........................ $1.50
Siųsdami pinigus aę Wausdaqjj įntons^įjŲ, 
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