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letoma bombos į Paryžių :
Vokiečiai grumiasi su talkininkais šiaur-rytinej Francijoj. Japonai

vokiečius sumušė. Revoliucija Meksike. Italija ginkluojasi.
Apia mūšius 

Lietuvoj.
LONDONAS, rugs. 28. — 

Dabar ėmė ateidinėti žinių 
apie tai, kur ir kaip ėjo ir 
eina mūšiai Lietuvoj.

Iš Petrogrado šitaip pra
nešama i Daily Telegraph:

“Suvalkų gubernijoj vo
kiečiai gavo geroką smūgi. 
Kairysis Rusijos armijos 
sparnas sumušė vokiečius, 
kuriems vadovavo gen. von 
Hindenburg, arti Suvalkų.

Tuo pat laiku musų armi
ja pilnai sumušė vokiečius 
prie Marijampolės ir užpuo- 
lantieji vokiečiai buvo nu
blokšti atgal dešimts mylių 
už Šešupės. Priegtam ru
sams teko daug kanuolių ir 
nelaisvių. Ant dešiniojo 
sparno, prie Nemuno, mušis 
liko musų laimėtas. Prie Se
redžiaus vokiečiai bandė 
persikelti per Nemuną, bet 
buvo su dideliais nuostoliais 
atmušti.“

Iš Petrogrado Reuter 
ui atėjo šitokia žinia:

“Ant kiek paaiškėjo iš o-

Vėliausios 2:00 vai, žinios.
PARYŽIUS, rugs. 28. — Vokiečiai bombarduoja 

Malines, buvo mūšiai ir prie Schooten, už keturių mylių 
nuo Antwerpo. Vokiečiai drutina Liege’ą.

LONDONAS, rugs. 28. — Tarp Mons ir Bruselio 
belgai sunaikino vieną didžiuli tiltą. Taigi tarp tų 
miestų pertraukta geležinkelio komunikacija.

BERLYNAS, rugs. 28. — Verduno fortų dalis pie
tiniame krašte liko nutildyta vokiečių artilerijos.

OSTEND, rugs. 28. — Nepatvirtinta žinia atėjo, 
kad Mons dega. Tame mieste yra vokiečių gen. von Bo
on buveinė. Gal stiprus franeuzų būrys užklupo ir už- 
atakave.

tai mu-; laikoficialių paskelbimų, 
šio linija pajūryj nėra il
gesnė, kaip 20 mylių. Ir So- 
pockinė ir Druskinikai, kur 
rusai rėmėsi su vokiečiais, 
yra ant kairiojo Nemuno 
kranto. Sopockinė yra 20 
myl. i vakarus nuo Gardino.

“Ant vokiečių dešiniojo 
sparno ties Bobro upe yra 
didelės pelkės ir veikimai 
ten sunku vesti. Vokiečiai 
vienoj vietoj randasi tik už 
20 mylių nuo Varšavos-Pet- 
rcgradinio geležinkelio, bet 
prie geležinkelio jų nelei
džia Nemunas ir rusų ar
mija.“

Vokiečiai skelbia, kad buk 
generolo Rennenkampfo ar
mija pergalėjus vokiečius 
Suvalkijoj ir užėmus Sol- 
dau, yra tikras išmislas.

Generalis Rusijos štabas 
šitaip paskelbė:

“Vokiečių bandymai per
sikelti per Nemuną ties 
Druskinikais buvo sutruk
dyti mūsiškių kareivių. Vo
kiečių artilerijas negalėjo 
atsilaikyti prieš musų už
puolimus prie Sopockinės.

“Vokiečių traukimąsi iš 
Suvalkų guber. yra abel- 
nas. Ossoveco tvirtovė atsi- 

prieš dideles vokiečių 
kanuoles.“

Kituose pranešimuose 
skelbiama, kad pats kaiše- 
ris atkakęs tvarkyti vokie
čių dalykus Lietuvoj. Ma
žojoj Lietuvoj vokiečiai tu
ri jau milijoninę armiją. Ir 
dar vis daugiau esą gabena
ma. Vokiečiams esą svarbu 
ir jie pasiryžę esą sumušti 
gen. Rennenkampfo armiją. 
Jei tas jiems pasiseks, tai 
tuomet vokiečiai trauks lin
kui Varšavos arba linkui 
Lietuviškos Brastos.

Atakas iš oro.
Paryžius, rugs. 28. — Va

kar keturios bombos mesta 
iš vokiečių orlaivio į Franci-

VOKIEČIŲ ARMIJA EINA Į MIESTĄ BRUSELĮ, BELGIJOJ.

jos sostinę. W<ma, bomba 
nutraukė žmogui galvą ir 
sužeidė ėjusią su juo dukte
rį. Kitos bombos nedaug 
blėdies tepadarė.

Kuomet vokiečių orlaivis 
pasirodė, tai visose gatvėse' 
buvo daug žmonių, nes die
na buvo saulėta. Orlaivis ė- 
mė skraidyti Eiffelio bokšto 
viršuj. Spėjama, kad lakū
nas norėjo pataikyti į tą 
bokštą, kur yra bevielio te
legrafo stotis. Bomba nu
krito arti bokšto. Aplinki
niai namai nukentėjo: vie
nu namų sienos sprogo, o ki
tų tik langai išpyškėjo. Tik 
už vieno bloko buvo Ameri
kos ambasada. Tuo tarpu 
ėjo pamaldos šv. Trejybės 
bažnyčioj. Žmonės bėgo lau
kan išgirdę sprogimą. Vie

na bomba krito darže, kur 
karvės ganėsi. Viena karvė 
buvo užmušta, kitos parvir
to pritrenktos.

Vokiečių orlaiviai skrai
dė ant daugelio Belgijos

miestų. Skriejo orlaivis 
per Alost, Ghent, Dynze, 
Alinelbeke ir Rolleghem; iš 
jo buvo numesta penkios 
bombos.

Dynze, 82 metų senulis, 
buvo sunkiai sužeistas ir 
turbūt urnai mirs. Tas se
nelis stovėjo arti ligoninės, 
ant stogo kurios bomba kri
to, ir labai sugadino namus.

Vokiečių lakūnas, apleiz- 
damas Belgijos padengės, 
dar metė dvi bombi į Thielt 
ir labai sugadino gazo dirb
tuvę.

Vokiečių lakūnas aplan- 

k ė ir Varšuvos padanges. 
Metė daug bombų. Bombos 
užmušė tris kareivius. Į or
laivi buvo šauta, bet lakū
nui pasisekė nulėkti nuo 
Varšavos. Vienok, prie No- 
vo-Georgievsko buvo šauta 
iš tvirtovės, ir orlaivis kri
to žemėn.

Nebuvo žvalgų 
katedros bokš

tuose.
Washington, rugs. 28. — 

Vokiečiai ėmė oficialiai 
skelbti, kad bombardavę 
Beiniso katedrą del to, jog 
jos bokštuose buvę franeu
zų žvalgai. Gen. .Joffre už
ginčija tą vokiečiu tvirtini
mą. Katedros sugriovimą 
vokiečiai negali pateisinti.

Didysis mušis 
verda.

LONDONAS, rugs. 28. —- 
Pastaromis dienomis didy
sis mušis virte virė. Dažnai 
griebtasi durtuvų. Norima 
privesti muši, kurs dvi sa- 
vaiti eina, prie kokios nors 
pabaigos. Smarkiausi susi
rėmimai ėjo ant vakarinio j o 
armijų sparno. Čia talkinin
kai stengiasi nukreipti vo
kiečių armijos dešinįjį spar
ną. Vokiečiai siuntė savo 
korpusus vieną po kitam 
prieš talkininkus, bet vis 
buvo atnuSt? ugnim ir dur
tuvais. Priešų apkasos ran
dasi tik už šimto jardų vie

nos nuo kitų. Čia grūmėsi 
franeuzų kolionijų armija ir 
juodieji franeuzų talkinin
kai. Kavalerija daugelyje 
vietų irgi ėmė dalyvumą. 
Škotai savo čekų arklių bal 
tąsias vietas nudažė juosvai, 
kad ne taip butų matomi 
vokiečiams.

Dabar vokiečiai mato, kad 
tik atsilaikant ant vakarinio 
sparno gali laikytis ant vi
sos linijos.

Lotaringijoj, ty. ant ryti
nio mušiu sparno, nėra žy
mių permainų.

Rusams sekasi 
Austrijoj.

LONDONAS, rugs. 28. — 
Telegramos iš Viennos skel
bia, kad šeštadieni rusai už
ėmė didesnę Przemyslio da
lį. Rusai sutraukė savo spė
kas prieš Przemysl iš p.-va
karinio krašto ir privertė 
austrus pasislėpti rytiniuo
se fortuose. Tuose fortuose 
pasislėpė visa austrų Įgula 
ir prie tų fortų bus pasku
tiniai austrų pasistengimai 
nepaduoti tvirtovės rusams.

Telegramos iš Petrogra
do skelbia, kad rusai užėmė 
Dembicą. Iš to miestelio ga
lima nueiti Į Krakovą per 
tris dienas. Gyventojai ap
leidžia Krakovą ir leidžiasi 
į Vienna.

Rusams jau pasisekė per
eiti Karpatų kalnus. Tuos 
kalnus perėję, užėmė Uzok, 
kur paėmė kanuolių, provi- 
zijos ir nelaisvių. Taigi ru
sai įsileido jau į Vengri
jos lygumas.

(Žinios seka ant 4-to pusi.).
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Musų pastabos.
TIEMS, KURIE KOPIASI 

’ AUGŠTYN.

Atsilankantieji Į lošimus, 
teatrus patemija, kad pir- 

, . sėdynių eilės daž-
• ■ ni.iusia esti apytuščius, o 

paskutinėse eilėse esti pri
grūstos.

; Taip dedasi ir gyvenime, 
■profesijoje. Pirmose gyveni
mo ir profesijų vietose yra 
visuomet apsčiai vietos. Nei 
viena profesija nėra perpil
dyta. Bet paskutinės jų 
vietos yra jau kupinos. Ga
bieji darbininkai normaliu 
laiku visuomet pageidauja
mi. o prastų darbininkų už 
vartų visuomet yra daug. 
Todėl ir sakoma “pirmose 
eilėse visuomet yra apsčiai 
vietos”.

Koptis augštyn, veržtis i 
pirmąsias eiles kelias vi
siems yra atdaras, kas tik 
turi dvasinių spėką. ŠĮ klau
simą gerai ir su pavyzdžiais 
apibudina Miss Ida M. Tar- 
belle. Ji sako:

“Naujas surėdymas pa
sigauna ne vien mokslo, bet 
ir žmoniškumo. Žmonišku
mą suprantu ne kaipo są- 
jausmą, bet imu tą žodį jo 
platesniame supratime. Čia 
žmoniškumas reiškia pripa
žinimą, jog visi žmonės, ne
paisant ją tautą, tikybą, ki
limo ar patyrimo turi jėgas 
del atsiekime didesniu da
lyką, negu ligšiol buvo pri- 
pažinama. Ištikro, aš abejo
ju, ar per pastaruosius 50 
metų socialiame ir ekonomi
niame gyvenime buvo kas 
didesnio pelnyta, kaip išro
dymas, kad paprasto darbi
ninko dvasinės spėkos yra 
nepaprastai didelės. Tame 
kiekvienas gali Įsitikinti. 
Imk bile kokią šių dienų 
korporaciją—kas jas valdo 
ir turi? Žmonės, kurie pir
ma buvo darbininkai, me- 

klerkus! Jei kurie 
• buvo tokiais, tai ištikro 
jii i'vai buvo tokiais. Vie
noj dirbtuvėj Illinois Steel 
kompanijos Joliete, III., yra 
178 asmenų, kurie veda vi
są dirbtuvės tvarką. Jie visi 
buvo paprasti darbininkai, 
o pats dirbtuvės superinten
dentas 28 metai atgal buvo 

“ gizelis”. Tą pat maždaug 
rasime visose tos korporaci
jos dirbtuvėse.

“Dabar didieji žmonės 
kįla iš žemų sluogsnių. Frick 
Coke and Coal kompanijos 
prezidentas, kurs bosauja 
ant 18.000 darbininkų, bu
vo iš pradžios kalnakasys. 
Teko matyti vyrų, kurie ima 
po $25.000 ar $50.000 algos 
per metus; bet jie yra pra
dėję dirbti už $1.50 ar $2.00 
dienoj. Visoj šalyj gali su
tikti tokių pavyzdžių. Di
džiausias Amerikos sidabri
nių daiktų išdirbėjus kadai- 
sia pats dirbo šaukštus ir 
nešė parduoti į Bostoną. Di
džiausias šilko dirbtuvių 
savininkas buvo farmery s, 
kurs pradėjo bandymu? 
veisti Amerikoje šilkvaba- 
lius ir paskui nepasisekus, 
ėmė gabenti iš kitų kraštų.

“Galima butų prirašyti 
mėnesinio laikraščio špaltas 
pasakojimais vien apie pap
rastus darbininkus, augštai 
pasikepusius per savo stro
pumą. Vyras, kurs šioj šalyj 
ima didžiausią pelną ir kurs 
neturėjo nuo valdžios kito
kios privilegijos, kaip ap- 
saugojančio jį tarifo, 12 me
tų atgal uždirbinėjo po $2.50 
dienoj.”

Darbščių žmonių pasise
kimus matome ir tarp lietu
vių. Juk nei vienas iš lietu
vių neatsivežė tūkstančius 
iš Lietuvos. O ar mažai ra
sime tarp mūsiškių tūkstan
čius valdančių. Žinoma, ne
sudėjo tų pinigų po smuk
les besitrindami, besiseilė- 
dami apie barą.

Tarp lietuvių turime jau 
daug profesijas baigusių ir 
einančios mokslus jaunuo
menės. Patyrinėję pamaty
sime, kad daugelis jų išė
jo mokslus negaudami iš 
niekur pagelbės.

NE VIENAS KANUOLES 
REIK NUSKANDINTI.

Londono laikraštis “Ti
mes” nesenai atspauzdino 
straipsnį, kuriame pasaky
ta, kad pasibaigus dabarti
niam karui reikią visas ka
nuoles išgabenti ant jūrių 
gilumos ir ten anas nuskan
dinti, tuomet, girdi, ateityj 
nebusią karams Įrankių ir 
pasaulis pasiliksiantis lai
mingas. Mat, “Times” nuo
mone, su tomis kanuolėmis 
busią nuskandinta ir tautų 
skriaudos, silpnesnės valsty
bės tuomet veikiau pakil
siančios ir galėsiančios su
silyginti su didžiulėmis val
stybėmis.

Tasai straipsnis visam pa
saulyj pagimdė nemažą i- 
spudį ir didžiuma tą suma
nymą, kaimelių nuskandini- 
mą, pripažino pasekmin- 
giausiuoju vaistu priešais 
karus ir tautų pavergimą.

Tečiau nors “Times” yra 
gana išmintingas ir plačiai 
žinomas laikraštis, bet tuo 
savo sumanymu giliau mąs
tančius žmones tik pajuoki- 
no ir šie į tą sumanymą at
sake kai]) pridera, būtent: 
“Nepakanka vieną kanuo
lių nuskandinti pasibaigus 
karui, bot podraug su jo
mis reikia nuskandinti ir 
tai, kas tas kanuoles pagim
dė, gi tik tuomet pasaulis 
paliktą laimingas. Reikia 

nuskandinti dabartinę vals
tybių politiką. Tuomet bus 
gerai, visuomet gerai, nes 
tautą historijai rupi ne tik

dabartinis laikas, bet ir atei
tis”.

“Times’ui” ir Įvairiems 
europinės laimės išradėjams 
Europoje rodosi, kad pakan
ka tik vienas kanuoles nu
skandinti, o jau busią ge
rai, tuomet visos tautos ap
turėsiančios prideramąsias 
gyvenimui teises.

Tuo tarpu dalykai stovi 
visai kitaip, nes ne kanuo
les ir kulkosvaidžiai suke
lia karus ir žmones padaro 
nelaimingais, bet Europos 
valstybių politika, toji po
litika, kuriaja ir prostitu
tės tankiai prisidengia ap
gindamas savo garbę.

Nepakanka vienas kanuo
les sumesti jūrių dugnan. 
Su anomis turi būti paskan
dinta ir pasibjaurėtina val
stybių politika!

Politika turi eiti jūrių 
dugnan, o tik tuomet Įvyks 
palaima Europoje, nes kaip 
ilgai tautų likimas bus ap
šarvuotas apgavinga politi
ka, taip ilgai materijalis iš
naudojimas Ims laikomas 
valstybine būtinybe ir todėl 
jokio gero nebus Europoje.

Kad toji nesutikimų poli
tika pasibaigus dabartiniam 
karui nugarmės dugnan, tai 
liudija kadir santarvė Frau- 
cijos ir Anglijos su Rusija. 
Jei pirmutini dvi augštai 
kultūrini vaistyki busimojoj 
politikoj panorėtų eiti iš
vien su šiaurės meška — 
Rusija, tuomet ponai Grey’- 
ai ir Delcasse’ai turėtų su
tikti su nekuriais bizanti
niais siekimais, miudžiojan- 
čiais tautų teises, tuomet tų
dviejų valstybių ir civiliza
cija pasibaigtu.

Bet jei tiedvi valstybi pa
norės būti savaimi, tuomet 
atmes bendrą politiką su 
Rusija ir Europai užtikrįs 
gerbūvį.

Lietuviams nereikia pasi
tikėti nei Rusija, nei Vokie
tija, nes abidvi yra žinomos 
šelmės. Netikėti jokiems pa
žadėjimams ir ją nelaukti.

Lietuviai visą savo viltį 
turi atremti į valstybių kon
gresą, koks bus laikomas 
pasibaigus karui. Tik tame 
kongrese reikia turėti vil

KATALIKAS

Kaizeris Wilhelmas su savo generalio štabo viršininku 
von Moltke po karo lauką automobiliumi važinėja.

tis, kad jo atstovai nepaliks 
kurčiais į prašymus ir nu
skriaustiesiems turės būti 
atlyginta. Gi bent Amerikos 
lietuvių didžiuma su savo 
prašymais ir skundais tau 
kongresan jau pasirengus. 
Manoma, jogei Amerikos 
lietuvių siekimus pilnai pa
rems ir tėvynėj gyvenantie
ji musų viengenčiai.

Vokiečiu žiaurumo auka 
Lietuvoje.

SLAT1K A l, N aumiesčio 
apskr. Rugpjūčio 13 dieną 
Slavikuose buvo baisi tra
gedija. Vietos vikaro kuni- 

i go Besiu kambarin, kuomet 
pas ji buvo užėjęs klebonas 
kun. Strimas, Įpuolė du vo
kiečių kareiviu. Atrėmę šau
tuvų vamzdžius į juod- 
viejų krutinės, liepė jiem
dviem iškelti rankas augš
tyn ir visokiais budais juo
du per tris valandas kan
kino, keikdami ir varinėda
mi po kiemą. Su kun. Pesiu 
pabaigė grečiaus. Į jį, sto
vinti iškeltomis rankomis 
ir nemėginantį gintis, pa
leido šūvį ir, žinoma, a. a. 
kun. Andriejus čia pat kri
to negyvas. Jis bent savo 
kentėjimus . pabaigė. Bet 
liko dar gyvas .kun. Stri- 
mas, kuris ištaręs išrišimo 
žodžius savo kunigui vika
rui, pargriuvusiam s jam po 
kojų, laukė to pat. Bet jam 
nelemta buvo žūt, todėl dar 
apie valandą “kultūringi” 
Vokietijos kareiviai stumdė 
jį ir varinėdami šaudė ir 
kardu kapojo. Po tų visų 
kankinimų jį paleido led gy
vą. Gelbėti nieks nedrįso, 
nes tolinus buvo užsislėpę 
kiti vokiečių kareiviai.

NAUMIESTIS (Suv. 
gub.) Rugpjūčio 9 d. pava
kary vokiečių artilerija 
pradėjo šaudyti į Naumies
tį. Šrapnėlės ir granatos lė
kė taip į patį Naumiestį, 
taip ir į apylinkes bei Šir
vintos miestelį, kuris jau 
rusų kareiviu rankose. Di
delių nuostoliu Naumiesty
je nepadarė. I’ždegė tik vie
no žydu Mitkauskio krau-

tuvę, išdaužė kelis bažny
čios langus, užmušė du žy
duku ir keletą sužeidė. Ru
sai atsakinėjo ir privertė 
greitai priešininkus ’ pasi
traukti. Šaudymo laiku 
Naumiesčio gyventojai vis
ką pametę baisiausiame su
mišime per Šešupę bėgę to
liau į kaimus. Dabar Nau
miestyje ir vėl viskas pa
prasta. Krautuvės atidary
tos, žmonių upas pakilęs, 
visur kalbama apie baisius 
vokiečiu žiaurumus.

Vokiečių of leisto lilškas.
-----------------  i

Londono laikraščiuose pa
skelbta vokiečių oficierio iš 
7 atsarginių korpuso laiš
kas, atrastas mūšio lauke 
ties Oisne upe.

Tasai laiškas maždaug se
kančiai skambąs:

“Cerny, į pietus nuo La- 
on, rugs. 17 d., 1914 m.

“Brangus mano Gimdyto
jai! Musų korpusas atsiran
da tarp kalvų į pietus nuo 
Cerny. Kairėj pusėj veikia 
14-tas korpusas, gi dešinėj 
— kažkoks kitas.

“Mes buvom susirėmę su 
Anglijos gvardija, su ško
tais ir žuavais.

“Nuostoliai abiejose pu
sėse — milžiniški.

“Didesnė dalis musą nuo
stolių paeina nuo to, kad 
franeuzų artilerija yra pui
ki.

“Anglai yra narsuoliai su
si rėmimuose. Ant musų gal
vų vikriai lakstė franeuzų 
lakūnas. Jo judėjimai tie
siog buvo stebuklingi, kad 
mes į ji šaujant jukino bil
du negalėjome pataikyti.

“Praėjus porai minučių 
nuo lakūno išnykimo padan
gėse, musų eilėse plyšo pir
mutinis franeuzų šrapnelis. 
Tai buvo to lakūno darbas, 
kuris mus apžiūrėjęs prane
šė saviškiems.

“Mes mažai turėjome ar
tilerijos — tatai negalėjome 
pirmyn slinkti.

“Po dviejų dienų laiky
mosi vienoj vietoj, mus iš 
tos pozicijos išvarė anglų 
viena brigada ir du batali- 
jonai.

“Anglai paėmė musą pen
kias kanuoles.

“Tai buvo baisus mušis. 
Kareiviai krūtinėmis buvo 
susirėmę.

“Kaip aš nebuvau užmuš
tas ir net nesužeistas — 
pats nežinau.

“Kaip greitai apturėjome 
žymią pagelbą ir artileriją, 
savo pozicijas atėmėme. Mu
sų mašininės kanuoles atli
ko savo.

“Anglų lavonų krūvos.
“Pirmuose per porą die

nų mūšiuose suvalgiau tik 
šmotelį duonos. Vandens 
niekur nebuvo. Naktimis li
jo ir visas peršlapau.

“Karas baisus. Turėjome 
viltį, kad sprendžiamasis 
mušis karui padarys galą, 
o tai buvo tuo metu, kuomet 
artinomės link Paryžiaus.

“Jei sumušime augius, 
Fraųcijos gyvavimas bus 
musų rankose, gi paskui ją 
greitai apsidirbsime ir su 
Rusija. Mes į tai neabejo
jamo.

“Sulaukėme geros pagel
bos iš Austrijos. Austrą 
sunki artilerija stovi ties 
Ala ube uge. Tai jie bombar
davo Cerfontaine fortą tai]) 
pasekmingai, kad tenai tiki 

išraustos duobės teliko.
“Vakar priešininkai mus 

apšaudė. Turime didelius 
nuostolius.”

Graudus laiškas iš 
Lietuvos.

Vincas Nausieda, gyve
nantis po num. 164—56 W. 
Wabansia avė., gavo šitokį 
laišką iš Lietuvos. Laiškas 
rašytas, matyt, tuoj po ka
ro paskelbimo. Laiškas yra 
iš Kauno gub., Raseinių p., 
Vališkiu kaimo. Laiškas 
skamba šitaip:

“Sudiev, mielieji sūne
liai, gyvenantieji Amerikoj. 
Daugiau jau nebepasimaty
sime. Pas mus karas prasi
deda. Visus atsarginius ka
reivius pašaukė kariuome
nėn, taipgi ir raudonbilie- 
čius. Iš to jums aišku, kad 
pas mus verksmas ir neiš
pasakytas gailestis, kad rei
kia savo sūnūs ar pažįsta
mus išleisti į karą.

Didžiausios armijos atei
na kasdien į parubežį. Atė
mė nuo musą visus galvijus 
ir gyvulius — karves, kiau
les, avis, naminius paukš
čius ir grūdus, kurių turė
jom. Nepjautus ir nevalytus 
javus numynė. Arklius ėmė 
tokius, kurie jiems patiko. 
Arklius pasiuntė i Rasei
nius, o galvijus i Tauragę 
del kareiviu.

Atsisveikiname su saviš
kiais, su pažįstamais ir gi
minėmis. Laukiame, kad rei
kės badu numirti, ar kitaip 
žūti.”

“Katalikui” atsiuntė tik 
ką gautą laišką iš Lietuvos 
ir Jonas Spudulis iš Chica-

Pilni Namai Linksmybes
Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Šis betriubinis g ra f o foną s yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tekėjo saulele kad 
jojau 
Stiimbriškių polka 
Tcklyte ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubožiaus. 
Siuntė mane Motinėlė. 
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.3249-53 So. Morgan St.

gos. Bet tas laiškas yra 
taippat iš Tauragės apygar
dos, tą pat aprašo ir veik 
tuo pat laiku, kaip ir vir
šuj paduotas.

Veik iš visų šalių Angli- 
jon įgabenama valgomų 
daiktų. Jei Anglija negalė
tų įgabenti iš kitur valgo
mųjų daiktų, tai po dešimts 
dienų ten jau apsireikštų 
maisto nepriteklius. Kas
dien ten įgabenama valgo
mųjų daiktų už $4.000.000, 
o per metus už $1.350.000.- 
000.

Iš kitur Anglijon įgabe
nama įvairiausių produktų 
— mėsos, javų, daržovių, 
vaisių ir tt. Per pereitus 
metus Anglija išmokėjo už 
valgomuosius produktus 
Argentinai $175.000.000, 
Suvienytoms Valstijoms 
$165.000.000., Indijai $125.- 
000.000, Danijai $105.000.- 
000, Kanadai $100.000.000, 
Rusijai $85.000.000, Holan- 
dijai $70.000.000, Australi
jai $65.000.000, Naujai 
Zelandijai 45.000.000 ir 
Francijai $45.000.000.

Produktų įgabenimas yra 
labai gerai sistematizuotas 
ir suorganizuotas. Tos orga
nizacijos pakrikdymas gra
sia didžiu pavoju Anglijai.

Argentinos lygumų keliai 
vasarą turi daugiau dulkių 
ir žiemą daugiau purvo, ne
gu b i kokioj kitoj šalyj. To
dėl vežimų tekiniai ten da
roma labai augšti. Tekinių 
diametras buna nuo šešių 
iki penkiolikos pėdų ilgio. 
Taigi vidutinio ūgio žmogus 
gali stačiai palįsti po veži
mu.
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Kur bakui* samanota.
Velnias no Boba.
Batu Statytojas.
Butų Darbelis.
Giesme j Panelę Švenčiau
sią.
Avc Maria.
O kur buvai dėduk mano.
Ilungarų čigonų orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė tąaelo por Nemunėli.
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Prieškariniai
Dokumentai.

‘ ‘ Norddeutsche Allgemei- 
ne Zeitung” paskelbė doku
mentus reikale pažiūrų su- 
simainymo tarp Anglijos ir 
Vokietijos tuoj aus prieš pat 
karą. Iš tų dokumentų pa
sirodo, kad Vokietija nebu
vo mailius užpulti Franci ją 
ir ją naikinti, jei Anglija 
tau karan neimtų įsimaišius 
ir gvarantavus Francijai 
savo neutralybę.

Telegramas princo Henry 
Anglijos karaliui iš liepos 
30 d. 1914 m. sekančiai 
skamba:

“Willielnias yra labai ne
ramus ir veikia, kas tik yra 
jo galėję, idant užgana pa
darius caro Nikalojaus pra
šymui, kad darbuoties ra
mybės palaikymui. Jis nuo
latos yra susinėsimo su Ni- 
kalojuini, kuris šiandie pa
tvirtino žinią, jogei įsakęs 
mobilizuoti armiją ir tas 
veikiama jau penktoji die
na. Apart to gauname žinią, 
kad Francija kariškai ruo
šiasi, kad tuo tarpu mes ne
išleidome jokių parėdymų, 
link kurių kas valanda bū
tumėm priversti, jei musų 
kaimynai ir toliau nesustos 
taip elgties. Reikštų, kad 
tai europinio karo paskelbi
mas. Jei tikrai ir širdingai 
trokšti tai baisiai nelaimei 
užeiti už akių, ar galiu iš 
savo pusės pasiūlyti, idant 
panaudotum savo intekmę 
į Francija ir Rusiją, kad jos 
paliktų neutralėmis"? Mano 
nuomone, butų tai naudin
giausias daiktas. Tai. viena
tinis žingsnis sulaikyti tą 
negeistiną susirėmimą ir pa
laikyti visuotiną ramybę. 
Norėčiau pridurti, kad šian
die daugiau, negu kituomet, 
Vokietija ir Anglija turi ki
ta kitą remti, bi tik užbėgus 
už akių tai baisiai nelaimei, 
kuri priešingai nėra išveng- 
tina. Tikėk man, kad Wil- 
lielmas savo pastangose pa
laikyti europinę ramybę y- 
ra perimtas didžiausiu išti
kimumu, bet abiejų jo kai
mynų kariškieji prisiruoši
mai pagaliau gali priversti 
žengti jų pėdomis, kad už
tikrinus savo lociiai šaliai 
atvangą, nes priešingai pa
liktų be jokio apsigynimo”.

Anglijos karaliaus tele
gramas i princą Henry iš 
liepos 30 d. taip skamba:

“Labai džiaugiuosi, kad 
girdžiu apie Wilhelmo pa
stangas susitaikinti su Ni
kai o j ūmi reikale palaikymo 
ramybės Europoje. Mano 
širdingiausias troškimas — 
tai užbėgti tokiai nelaimei, 
kurios paskui negalima jo- 
kiuo budu sugrąžinti ant 
tikrojo kelio. Mano valdžia 
daro viską, kas yra galima, 
kad išaiškinti Rusijai ir 
Francijai, idant jos atidėtų 
kariškuosius pasirengimus, 
jei Austrijai pakaks apgul
ti ir paimti Bielgradą ir ne
didelį serbų žemes plotą, 
kol kitos valstybės kaip rei
kiant susitaikys. Manau, 
kad Wilhelinas panaudos 
savo didžią intekmę, idant 
priversti Austriją priimti 
tą pasiūlymą, kas aiškiai 
prirodytų, kad Vokietija ii* 
Anglija bendrai darbuojasi 
užbėgti tam, kas vadintųsi 
tarptautine katastrofa ’’.

Iš telegramo kaizerio 
Wilhehiio i Anglijos karalių 
ir rugp. 1 d. 1914 111. pa- .< 
skelbta štai kas:

“Apturėjau nuo kanclie- 
riaus žinią, kad jam praneš
ta apie tai, jogei Nikalojus 

[šiandie nakčia išleidęs Įsa
kymą mobilizacijai armijos 
ir laivyno, ir nelaukė net i 

tarpiuinkystės pasekmes, 
palikdamas mane visai ant 
šalies, nesuteikdamas man 
jokios tame reikale žinios. 
— Keliauju į Berlyną, kad 
apsaugojus savo rytinius 
rubežius nuo pavojaus. Ru
sijos kariuomenė jau užė
mus savo vietas”.

Ciesoriaus Wilhelmo te
legramas i Anglijos karalių 
iš rugp. 1 d. skamba:

“Apturėjau tavo valdžios 
pranešimą, kuriuo siūloma 
įFrancijos neutralybė su Di
džiosios Britanijos gvaran- 
tija. Prie to pasiulijimo bu
vo pridėtas klausimas, ar 
tokiomis aplinkybėmis Vo
kietija atsisakytų nuo Fran- 
cijos užpuolimo. Iš techniš
ko žvilgsnio pas mane mo
bilizacija jau pradėta ry
tuose ir vakaruose. Dabar 
tos mobilizacijos sulaikyti 
jau negalima, kadangi tavo 
telegramas pervėlai atėjo. 
Bet jei Francija man siūlo 
savo neutralybę, kuri turi 
būti gvarantuojama Angli
jos armijos ir karo laivy
no, tai, žinoma, nemanau 
Francijos užpulti. Manau, 
kad Francija nebus nervin
ga, gi mano kariuomenė tuo
jau bus galima sulaikyti 
nuo įsiveržimo Francijon.”

Anglijos karaliaus tele
gramas i kaizeri Wilhelma 
rugp. 1 d. 1914 m.

“Manau, kad čia turi bū
ti nesusipratimas kas link 
iniciativos, kokia padaryta 
konferencijoje tarp Lich- 
novskio ir Grey’o, kuomet 
sprendė, kokiuo budu butų 
galima užbėgti kovai fran- 
euzų su vokiečiais, kol dar 
tarp Austrijos ir Rusijos 
negimė tikrieji kivirčai.” (

Vaikų ligos
Liginti kūdikį yra daug 

sunkiau, negu slaugus 
žmogų. Suaugęs žmogus vi
sada pasako, ką jam skau
da ir kaip jisai jaučiasi; 
kūdikis gi tą viską išreiš
kia tiktai rėkimu, arba ty
lėjimu. Neretai pasitaiko, 
kad kūdikis visiškai užsirė
kia ir tėvai nežino to riks
mo priežasties. Man teko 
pastebėti ir tokių tėvų, ku
rie ant kūdikio rėkimo ne
atkreipia mažiausios aty- 
dos, manydami, kad jis to
kiu rėksniu ir apsigimę 
“Lai rėkia, plaučiai dides
ni išaugs”, — nekartą pa
sako tėvas, arba motina. 
Bet to rėkimo kartais buna 
liūdnos pasekmės.

Tankiai kūdikius vargina 
kirkšnių ir pažasčių iššuti
ntas. Odos paviršius tose 
vietose pasidaro labai jau
trus ir skausmingas. Nuo 
to kūdikis buna labai nera
mus. Gydant nuo iššutinu), 
reikia maudyti drungname, 
minkštame vandenyje. Kar
tais gerai įpilt į drungną 
vandenį ir pieno. Tokią 
maudynę reikia duoti ant 
dienos bent kelis sykius. 
Jeigu gi neparanku kūdi
kis tankiai, maudyt, tai

reikia bent kas dvi valan
dos išmazgot drugnu van
deniu iššutusias vietas. Mil
telius del iššutusių 
geriausiai vartot 
daktaro nurodymą.

Vidurių liga taipgi labai 
tankiai aplanko kūdikius. 
Kartais kūdikis ir užgeina 
su tokia liga. Tas paeina 
nuo to, kad motina, būda
ma nėščia, vartojo neatsa
kantį sau maistų. Kūdikį 
geliamais viduriais reikia 
laikyti šiltai ir saugoti nuo 
visokios oro atmainos. Jei
gu kūdikiui pradeda smar
kiai gelti vidurius, tai pri
pilk robinį maišiuką šilto 
vandens ir uždėk aut vidu
rių. Tas leis kūdikiui už
migti. Tokia liga sergantį 
kūdikį reikia tankiai mau
dyti. Kartais pagelbsti mė
tų lašai. Įpilk vieną lašą į 
šešis šaukščiukus karšto, 
vandens ir duok kūdikiui 
po trupučiuką.

Prietvarius retai atsitin
ka pas vaikus, bet kartais 
buna smarjius. Tankiausiai 
žindomi kūdikiai serga to
dėl, kad tą ligą turi ir mo
tina. Tokiame atvėjuje mo
tina turi stengtis pataisyti 
savo vidurius, 
laiku kūdikio 
tįs pasveiks, 
kūdikis gauna 
dyrno be saiko. Greičiausia 
paliuosuoja vidurius mub 
las. Iš kastilinio muilo nu- 
drožk apskritą šmotelį, pai
šelio pavidale, bet neilges
nį, kaip du coliai, pavilgyk 
į vandenį ir sukišk kuone 
visą į einamąjį laukan gro- 
belį. Po kelių minučių bus 
išmestas ir viduriai pasi- 
liuosuos.

Laike dantų kalimosi ser
ga beveik kiekvienas kūdi
kis. Dantų kalimosi žen
klas yra karštos, patinę 
smegenis (dėlios), karštis 
ir neramumas, krūpčioji
mas ir seilių tekėjimas. 
Kartais dar buna galvos 
skaudėjimas ir vidurių su
gedimas. Mazgok dažnai 
smegenis šiltu vandeniu. 
Neduok skorbylinių maistų 
ir saldumynų. Laikyk vai
ką kuodaugiausiai ore, tik 
pridabok, kad galva butų 
šalta, o kojos šiltos. Mau
dyk kasdien šaltame vande
nyje ir laikyk flanelinę 
juostą, ar marškinėlius ant 
vidurių. Nuo dantų kali
mosi kūdikiai tankiai suser
ga taip vadinama vasarine 
liga. Ženklais tos ligos yra 
vandenėtas mėšlas, žalias 
ir kartais su putomis, vėmi
mas ir troškulys. Priežas
tim tos ligos buna užkrės
tas oras ir netinkamas mai
stas. Vasarine liga sergant, 
maisto reikia duot mažai li
tai skystą. Geriausiu gėra
lu yra minkštas vanduo. 
Keikia laikyt kūdikį ąamiai 
ir išvėdintame kambaryje 
arba ore, tas labai pagelbs
ti.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. .Hammerling

vietų 
pagal

o tuomi-pat 
viduriai pa- 
Užkietėjimą 
ir nuo žin-

Geriausia dovana draigams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

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

Rusų cenzūra “DRAUGĄ” į Lietuvą inleidžia 

“WAU6ls^tslelna-~niet._$27 pusei m. $1: 

Užsieniuose metams $3, pusei metu $1.60 

draugas pub. co.
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

Telephone Braver 6114

KAZYS PUIDA.
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XV1IT.
Esame liudininkais baisiausių 

laiku verčiančių Į dulkes Euro
pos civilizaciją. Daugelį ameri
kiečių kalbančių svetimomis kal
bomis vienyja giminystės ar tau
tiškumo ryšiai su tais, kurie da
bar maudosi kraujuose Europos 
laukuose. Męs užjaučiame ir sym
patizuojame. tiems, kurie ten ko
voja už savo šalį ar tautą. Bet 
podraug ir džiaugiamės jog męs 
esame amerikiečiai ir gyvename 
tokioje šalyj kur nereikia lieti 
kraujo už tikėjimiškus ar tautiš
kus skirtumus.

Iš tų baisių atsitikimų męs pri
valome imti sau gerą lekciją. Iš 
vienos pusės jie giliau įskiepys 
mums nuovoką apie niekingumą 
tokių dalykų, kaip kad tautišką 
ar tikėjimiška nepakanta ir iš
mokys mus guodoti tą šalį, ku
rioje tokie dalykai nėra toleruo
jami.

Iš kitos pusės jie labiau 
dins mumise Laisvės

Šiose dienose męs 
visko girdime apie 
Laisvę nuo tautinių
laisvę nuo tikėjimiškų persekio
jimų, laisvę nuo autokratiškos 
valdžios, laisvę nuo militarizmo. 
laisvę nuo priverstinų mokesčių, 
žodžio ir spaudos laisvę. Reikia 
tik stebėties, kaip didelė žmoni
jos didžiuma kitur da gyvena ir 
gal gyventi be tų visų, ar bent 
nekuriu, iš tų laisvių. Ta maty
dami męs privalome su pagarba 
atkreipti akis į žvaigždėtąją vė
liavą ir nuoširdžiai linkėti, kad 
toji emblema auklėtų ir globtų 
visas tas laisves ne vien del mus 
pačių, bet ir del musų busimųjų 
gentkarčių, o taipgi del gent- 
karčių tų, kurie dabar lieja krau
ją tose šalise, kuriose gimėme ar 
tai męs patįs, ar -tai musų tėvai 
ar protėviai.

Męs negalime suteikti aktyviš- 
kos pagelbos musų broliams kuo
met jie varo kraujo darbą. Ge- 
riausis dalykas, kurį męs galime 
padaryt jų naudai — tai darbuo
ties ir rupinties savim ir savo 
šalia, ginti visas laisves kuriąs 
męs turime,
ant visad kaip 
jiems. Aprūpindami save 
aprūpinsime ir juos.

Kalbėdami aukščiai apie 
ves, męs nepa minėjome
laisvės. Keista, toji laisvės 
ma daugelyje Europos šalių 
ra taip labai stelbiama, kaip 
visos kitos formos, 
keisčiau, kad šioje 
laisvės forma yra
klojama. Svetimos valstijos mums 
ne baisios, nuo autokratiškos 
valdžios esame liuosi, militariz- 
mas nežinomas, mokesčiai yra 
paskirstomi įstatyindavių ku-

idant jos užsiliktu 
mums taip ir 

męs

lais- 
ypatos 

for- 
iiė-

Vienok 
šalyje

d a 
ta 

labai perse-

riuos męs patįs sau išsirenkame, 
o kartais net tiesiog patįs nu
balsuojame, žodžio laisvė yra 
aprubežiuota tik mandagumo ir 
laisvės, tai musą pasielgimai, pa
pročiai ir palinkimai nuolat su
sitinka su persekiojimais, su pa
sikėsinimais priversti mus
vent ir elgties pagal nekuriu y- 
patu išdirbtas formulas, neatsi- 
žiurint ar jos mums tinka, ar ne.

Darbu, amatu ir tarnysčių pa
dalinimo pasekmė šiandie yra ta, 
kad ypata tur pasiduoti po kitą 
intekine, o per tą ypatų, tampa 
pavergta didžiumai. Tai viena 
pasekmė. Antroji pasekmė yra 
ta, kad pavienės ypatos yra ne- 
prileidžiamos prie nekuriu daly
ku, kuriuos atlieka speciališkai 
išlavintos ypatos parsamdančios 
mums savo patarnavimus, ar 
parduodančios išdirbinius. Dide
lė visuomenės dalis mato tik pir
mąją pasekmę, neatkreipdama 
atydos Į antrąją. Tuomi indivi
duališkumas tampa aprubežiuo- 
tas ir ypatos tampa tik mirusia 
visuomenes dalele. O visuomenei, 
anot Anglu raštininko, neužten
ka rupinties tik savimi; ji pri
valo rupinties pirmučiausiai ypa- 
tomis iš kuriu ji susideda. Aprū
pinant ir apsaugojant ypatas bus 
aprūpinta ir apsaugota visuome
nė.

Pastatydami ypatų prieš jos 
pačios atsakomybę, męs tuomi 
pastatysime ją ir atsakomybėn 
prieš visuomenę. O kad ypata 
galėtą būti atsakomybėj prieš 
save už savo darbus — ji pri
valo turėti pilną ypatos laisvę. 
Jei męs pažiūrėsime Į praeities 
istoriją, tai rasime, kad net dau
giausiai civilizuotos šalys pra
nyko ir žuvo tik todėl, kai val
stija panaikino pavienių ypatų 
atsakomybę, pavesdami ją kolek
tyviškumui. Kuomet athenieeiai 
linksminosi sau teatruose ir gat
vėse už valstijos pinigus kai jų 
armijos ir laivijos mušėsi, tuo
met jų laisvės dienos jau buvo 
suskaitytos. Kuomet romėnai 
šaukė “Duonos ir pasilinksmini
mu'’ visiškai nesirūpindami val
stijos reikalais, tuomet autokra
tiškas 
tarp ją 
rikiečiai 
reikalus
met žiūrės kad Įstatai jiems pa
rodytą kas yra gera, o kas blo
ga — tai jie greit susilauks val
dovu kurie davinės jiems Įsaky
mus į kokią bažnyčią reikia eit 
melsties ir už ką balsuoti.

Taigi., kuomet męs užjaučia
me Europos tautoms ją nelaimės 
laikuose, neužmirškime nei savo 
reikalą. Nežiūrint Į tą kuriai ša
liai, ar kuriai tautai męs dau
giau sympatizuojame ten už jū
rių, čia namieje stokime visi 
drauge ginti savo laisvę, kad 
but galima ja naudoties ne tik 
iiiums. bet ir visai žmonijai.

imperatoris pasistatė 
sau sostą. Kuomet ame- 

paves savo ypatiškus 
Įstatu aprūpinimui, kuo-

g&Z AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT-^

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmą, 

rivinakalvią daigtą ir stogo popieros.
Musų dienios yra žemiausios.

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

f Naujas Sąvaitis Laikraštis |
“ATEITIS"

z Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vjos žmoni- 4
\ jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo \
C- rūpintis jaunimo apšvietimu. Z
z, ••ATEITIS” bus bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviikal tai- Z 
A naus kultūriškiems jaunimo reikalams. \
\ •'ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. \
\ “ATEITIS” tilps kodaugiausial žinią apie musą jaunimo judėjimą ir v 
ę veikimą. Taipgi tilps daugybė ir kitokiu žinią ir žinelių M lietu- & 
Ž vos ir ii viso pasaulio. ■).
■5. *’ATEITĮ” išleidinės nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovė **A- .0 
\ TEITIS” inkoruota ant 125,000.00 pagal Massachusetts raišti- $ 
C jos tiesu reikalavimu "(■
& I'AIEIIMP* bttfl 8 puslapių lldunre h* rrekinens tiktai $1,60 metama u t. 
a 85c. pusei metą. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viespatijks; $8.00 .9 
.»■ metams ir $1.25 pusei metą.
('■ "ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti šiuomi adresu: v

“ATEITIS"
i 366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. |
X (XA8 EBI8IŲS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIEN Ą NUMERĮ F AMU- \ 

RfiJIMUt DYKAIS Z

Musų Dainiai

■*p7Y-

Musg^Įiainiąh
■-• -'.- (Kritikos'Bruoial. ‘"7$

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

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

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

Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų, 
visados adresuokite taip.

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

SUSIVIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS 1886 M.

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:
M

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

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

LlETOViy APDRAUDOS DRAUGIJA

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKlS, Sav.

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

Kada busi mieste, užeik pas mane, 6erl Valgiai, Gėrimai Ir Cigarai.

VISI: UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį
KATALIKĄ”

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

Dienraštį “KATALIKU” redaguoja prityrę redaktoriai ir rašo 
j jį žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”
yra bopartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra visuomenės laikraštis.

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

Todėl skaityk "KATALIKU”, nes užmokėti už jį pinigai atneš 
tau šimteriopą naudą.

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

pusei metų 
trims mėnesiams

' Užsienyjs, Europoje ir kitur: metams 
pusei metų

Frennnuratf siustį šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. MORGAN ST., : : CHICAGO, ILL

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

'5r
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KATALIKAS

TELEGRAMOS
Vokiečiai ren-i 
giasi apgulti

Antwerpa,^*
Londonas, rugs. 28. - 

Belgą lakūnai ištyrė, kad 
vokiečiai už 12 myliu nuo j 
Antwerpo padavė apkasas ir 
kad atgabeno dideliu kaimo-1 
]ių, dalijančią bombą, sve-!

kad pirmas Rumunijos kor
pusas pasiusta Austrijos 
parubežin.

MEKSIKO REIKALAI.
Chihuahua, rugs. 28. — 

Villa, reikalauja, kad gen. 
Carranza tuoj pasitrauktu 
iš savo vietos ir kad jis ne- 
kuomet nesutiksiąs. kad 
Carranza liktųsi Meksiko 
valdovu. Jei netrauksis Car
ranza. tai jis turėsiąs stoti 
mušiu.

riančiu 2.500 svaru. Belgai: 
sako, kad vokiečiai turės: 
netekti 100.000 užmuštais ir 
600.000 sužeistais, jei kėsin
sis paimti Antwerpa.

Italija ginkluo
jasi.

Roma, rūgs. 28. — Italijos 
ginklą išdirbinio firmos jau 
nuliejo valdžiai 400 kanuo- 
lią. Urnai bus nulieta dar 
100 kąnuolią.

Meksiko sostinėj virši
ninkai vis dar tikisi, kad 
viskas pasibaigs be didelio 
kraujo praliejimo.

Sumuštasis gen. Hill lau
kia Vilios kariuomenės už
puolimo. Hill turi 1.800 ka
reiviu.

SERBAI NUKENTĖJO.
Paryžius, rugs. 28. — 

Penki austrą korpusai per
ėjo per Dvinos upę ir norėjo 
užimti Krupani, Valy ir E- 
vo. Serbą buvo daug ma
žiau. Serbai atmušė kairįjį 
vokiečią sparną ir neteko 
savo 10.000 kareiviu užmuš
tais ir sužeistais. Serbą ar
mijos vidurys turėjo pasi
traukti šešias myk Vėliau 
serbai atmušė ir dešinįjį vo
kiečią sparną.

Tuo tarpu savistoviai ser
bu ir eernogorą būriai pa
sekmingai veikia Bosnijoj.

JAPONAMS SEKASI.
Tokyo, rugs. 28. — Tsing- 

Tao apylinkėse japonai į- 
veikė vokiečius mušyj, kurs 
tęsėsi keturiolika valandą.

Japoną orlaiviai žvalgiuo
ju vokiečiu pozicijas ir iš
sisuka nuo vokiečią kulip- 
ką.

KAIZERIS BUS RYTOJ 
UŽMUŠTAS, SAKO PRA

NAŠĖ.
Paryžius, nigs. 28. — 

Pagarsėjusi pranašė p-nia 
de Thebes paskelbė savo vė
liausius pranašavimus. Tie 
pranašavimai skelbia, kad 
kaizeris žus rugs. 29 d., kad 
francuzai įsibriaus į Vokie
tiją. spaliu 29 d. ir kad ka
ras pasibaigs lapkričio 7 d.

Ta moteris sausio mėne
syj buvo' paskelbus, kad šią 
meti! viduryj kils europinis 
karas, kad popežius mirs 
tuoj karui prasidėjus ir kad 
vokiečiai atsidangys iki Pa
ryžiaus, bet jo nepaims.

KAIZERIS TURI PLAU
Č’Ų UŽDEGIMĄ.

Londonas, rugs. 28. — 
Kaizeris turįs plaučią užde
gimą. Jis, belankydamas ka
reivius apkasose, įvirto į 
griovį, pilną vandens, pra- 
sišaldęs ir gavęs plaučią už
degimą.

RUMUNIJOS ARMIJA
PARUIESN.

Iš Chicago.
“BIRUTĖS” VAKARAS.

Vakar šv. Jurgio svet. 
“Birutės” dr-ja statė sceno
je “Kaininakrėtis ir malū
nininkas.” Šis veikalas la
bai gerai žinomas ir įprastas 
chicagiečiams, nes scenoje 
statomas kas metai.

Atliko vidutiniai. Kaiku- 
rie artistai delei persilpno 
balso (Pranys, Teklytė) ir 
neaiškios mimikos bei silp
nos gestikuliacijos neišpil
dė savo rolią iki vidutinio 
gerumo laipsnio. Moterėlės 
(Teklytė ir Petronėlė) kaž
kodėl neišrodė taip mylin
čiomis savo berniuką ir lyg 
sarmatijosi. Juk scena, tai 
vieta, ant kurios sarmata 
privalo išnykti ir artistas 
palieka liuosu kalboje ir 
veikime. Prie tokią aplin
kybių tik jis ir gali mums 
parodyti tą tikrąjį, mums 
nežinomą, bet iš mąs pačią 
grupos sutvertą, asmenį.

Tiesa, muzika buvo per- 
garsi prie silpną artistu 
balsą. Iš toliau arba ir arti 
sėdinti, galėjo spręsti apie 
orkestrus sugrojimo koky
bę, bet ne apie artisto bal
są ir per jį išduodančius 
jausmus ir nudaviinus, ki
taip sakant, publika nuo 
dainuojančią lošėju buvo at
skirta orkestras ir sugyve
nimo artisto su publika ne
galėjo įvykti, kad ir geriau
sias artistas su geriausias 
nudavimais butą buvęs.

Butą dar galima padaryti 
kelintą užmetimą išgrupa- 
vime choro. Aš nežinau, del- 
ko reikėjo ant scenos viso 
“Birutės” choro? Ar del e- 
fekto? Bet, turbut, statyto
jai “Alai, ir Kam.” užmir
šo, kad efektas padaromas 
veikime, ir ant scenos rei
kalaujama veikiančios ypa
tus. Efektas panašiame at
sitikime iššaukiamas tik to 
būrio margumu, nėra teisin
gas. Žiūrėtojo nukreipta du
rna šonan ir išsklaidyta ne- 
patėmija artisto veikimo, 
nors jis geriausiai loštą, ir 
išnyksta tas įspūdis, kurį 
anksčiau artistas sutvėrė.

Veikalas buvo suloštas di
riguojant p. A. Pociui. Mu- 
zika buvo p-ąo Boleslavo E-

ZECERIŲ VAKARAS.
Šv. Jurgio svetainėje rug

sėjo 26 d. š. m. buvo pa
rengtas nesenai susitvėru
sios Zecerią Sąjungos Ame
rikoje vakarėlis su gana į- 
vairiu programų. Keturi 
chorai padainavo įvairią 
dainą, pradedami nuo lietu
viu himno ir baigdami mar- 
selijete. Mažą mergytė pa- 
deklemavo eilutes, “Žydas 
iš Petrogrado” dainavo ko
mišką dainelę, pritariant pi
anui. Alažas vaikutis, E. Pa
jausimas, skambino pianu. 
Alatytis, iš jo gali būti geras 
pianistas. Ypač jau ne kartą 
ant scenos pasirodanti bro
liai Bigeliukai atkreipė ma
no domą. Tai jauni vaiku
čiai, bet gan gabiai atlieka 
savo roles. Labai geistina, 
kad tą vaiką gabumams ją 
auklėtojai leistą plėtoties ir 
jiems duotą progą užsiimti 
tuo, turbut, ją amatu. Su 
laiku gali būti artistais. Lai
ke šokią buvo skrajojanti 
krasa. P-lėms, daugiausiai 
gavusioms atviručiu, buvo 
paskirta dovanos. Pirmą do
vaną — albumą — gavo Zo
fija Kairyčė, gi antrą — 
paveikslą — Petronėlė Pet- 
raičiutė. Muzika broliu Sar- 
palią gražiai pagriežė. Ap
kąrąs pilnai nusisekęs.

Laimingos kloties jaunu
tei Zecerią Sąjungai.

J. S.

kurie surastą būdą tuos 
vargus ir skurdą prąšali li
ti visuomenėje?

UŽSITROŠKINO.
Nekokį Emma Mayer su 

savo dukterim užsidarė vir
tuvėj ir atsidarė gazo rage
lius. Šį rytą rasta negyvos. 
Gyveno po num. 3854 South
port avė. Spėjama, kad pi
niginiai nuostoliai pagundė 
nusižudyti.

AUTOMOBILIUS SUŽEI 
DĖ MERGAITĘ.

5-kią metu S. Tolakas (?), 
gyv. po num. 4608 S. Wood 
g., buvo suvažinėta automo
biliu ir liko jos galvute su-. 
žeista. Su motina ir dviem 
kitais vaikais ėjo gatve, 
kuomet automobilius greitai 
atlėkė ir parbloškė mergai
tę.

PAŠOVĖ ŽMOGŲ.
Namuose po num. 2543 

Archer avė. žmogus pa
skambino varpelį. Otto Pi- 
gusch išėjo pažiūrėti, kas 
skambino ir įleisti vidun. 
Kaip tik jis pravėrė duris, 
tai jin paleista kulipka. Pik- 
tadaris norėjo pabėgti, bet 
buvo sugautas. Policija sa
ko, kad nedorėlis besąs gir
tas.

PRIEMONĖS PRIEŠAIS
PIKTADARYBES.

Laikraščio “Journal of 
Criminal Law and Crimino
logy” redaktorius, profeso
rius R. II. Gaultj miesto 
valdybos komiteto, kuris rū
pinasi sumažinti mieste 
piktadarybes, posėdyj pra
nešė, kad motinos meilė ir 
motinos globa geriausia 
priemonė jaunimą atgrasin
ti nuo įvairiu prasižengimu 
ir piktadarybių. Profeso
rius Gault savo tyrinėji
mais patvirtina, kad vai
kai išauga į piktadarius ir 
į nenaudėlius tik tokie, ku
rie iš mažens neturi moti
nos globos, kurios privers
tos uždarbiauti ir savo vai
kus palikti be jokios prie
žiūros. Kuomet vaikai tuoj 
budu iškrypsta iš kelio, jie; 
tuojaus pasitaiso, kuomet 
motina išnaujo paima juos 
savo globom n-apleizdam i 
namu. Vadinasi, piktada
rius ir prasižengėlius gim
do tik vargas. Tegu bus pa
naikintas visoks vargas ir 
skurdas, tegu nereikės mo
tinoms uždarbiauti del pra
gyvenimo, tuomet ji nuolat 
Imdama namie kuogeriau- 
siai išauklės savo vaikus 
ir pranyks piktadariu ir 
prasižengėliu eilės.

Tas jau senai prirodyta, 
kad vargas gimdo prasi
žengėlius, bet kodėl ligšiol 
neišsiranda tokie išminčiai.

REIKALAUJAME 4 geru kriaučių 
prie Moteriško darbo. Geras užmo
kestis.

Atsišaukite tuojaus pas 
Louis Kaspar,

3131 Wenthworth Av., Chicago, ill.
(45-6-7)

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 ši jiaieškojimų, arba kas ki
tas joms praneš, meldžiu tuojaus at
siliepti sekančiu adresu:

Antanas Jonča,
P. O. Box 56!), Melrose Park. Ill.

(4C6)EXTRA! EXTRA!
PARSIDUODA saliunas lietuviais 

apgyventoje vietoj ant Town of Lake. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties ligos. 
Atsišaukite tuojaus:
1701 W. 47th St., Chicago, Ill.

Kampas Paulina St.
(44-45)

J Tsl. Caual 2118 J

I Or. A. L. JUŠKA
* Lietuvis Gydytojas. *

* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *J Kampas 18-os gtv.
************************* *

M. A. Norkūnas
Vienatinis 
lietuvis

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm. o y- 
paringai: ko
kardų guzi 
kūčių meta 
iiavu, a n a 
meliotu ir 
pad ngtuce- 
lluloid u,žar- 
pu, vėliavų 
ir karuliu

Mums paves 
tus darbus at
liekama artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.
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NIEKO DYKAI

$2.50 pini
gais arba $3 
tavom už pil
ną kningutę 

KLEIN BROS.
Stempų.

Kiekvienas iš 
20 musų lie

tuvių pardavė
jų maloniai pa
tarnaus jums 
per visą krau
tuvę.

Didelis Sample Forničių Išpardavimas
2000 sveikų dalykų augštos vertes Forničių sampelių pirktų labai pigiai, 

esti intalpinami šiame dideliame išpardavime, ir mes ištikro sako
me, kad šios yra žemiausios kainos šiuose metuose.

Pardavimas jau prasidėjęs - Labai lengvas išmokėjimas.

$5.00 Aržuolinės Komodos $2.97.
Komodos, kaip rodo paveikslas, 

darytos iš tikro aržuolo; turi pui
kius didelius stalčius su dailiais 
ra n kena is — puikiai nulekeruoti, 
$5.00 vertės. Nepaprasta kai
na ............................................ $2.97

$2.00 Supamieji krėslai po $1.00.
šie geltono aržuolo arba maho

gany kietmedžio supamieji krėslai 
vertės $2.00 po .. .................. $1.00.

Petrogradas, rūgs. 28. — 
Telegrama į “Novoje Vre- 
nria” iš Bucharesto skelbia,

žferskio.
J. Sį.

Bet mes labai duosime Jums Jūsų pinigų vertę jaigu ką nors 
pirksite musų Bakandų krautuvei.

Užlaikome pečių, lovų, stalų krėslų, karpatų ir kitokių daik
tų reikalingų prie išrengimo kambarių. Taipgi turime pakločių ir 
užklodų. Visados patarnaujam kam kuom galime. Užprašom pas 
mus atsilankyti.

MIELAS ir ANDRULIS
1025 So. Main St., Rockford, Ill.
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Forničių Atpiginimo — Lengviais 
Išmokėjimais.

$12.00 Tikro Geltono Aržuolo sofas, 
tiktai ............................................ $7.95

$10.00 Tikro aržuolo apskriti ištie
siami stalai ..................   $7.98

$25.00 šėpos su veidrodžiais. . $17.95
85e Staliniai krėslai (po 4 krėslus 

i setą) po .................................... 49c
$1.50 Kietmedžio augšti krėslai, tik

tai ..................................  59c
$7.0u Aržuoliniai parlor krėslai, 

skūra apdengti, tik ..................... $3.69
$85.00 5-jų šmotų skaros parlor siu
tai ............................................... $69.50

$20.00 Bresinės Lovos $13.95
Turi 2-jų colių storumo šalinius ir 

didelius viršuje kepuraitės — skais 
ar tamsiai lekeruotos vertės $20.00 po 
$13.95.

Forničiai. Kaurai — Lengviais 
Išmokėsėiais.

9x12 kambario niiera $15.00 Brus- 
sėlio kaurai (Rugs) po ............. $9.97

9x11 Wilton velvetiniai kaurai, ver
tės $18.00 po .......................... $12.97

9x12 Royal Wilton kaurai .. $32.97
$11.50 Kietmedžio Spinta, stiklo už

darais............................................. $6.97
$35.00 Masines, puikios lovos 

po ...................  $24.97

Yra puikus geltono aržuolo dre- 
šeriai, geros mieros, turi apskiritų 
veidrodi, didelius stalčius, dailiai 
nupaleruoti. šie dreseriai yra ver- 
tus $10.00 po ......................... $5.75

šešių uždarų pečiai, didele ug- 
nevietė, pilnos mieros. šildančią 
viršuje šėpa, nikelioti. vertės $35.00
po ............   $26.90

........... —ae—■a—i

Driliuok Tiesiai

b
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kad NAVY yra visam kam gera taboka, 
galima pasidaryti puikus cigaretus, bet ją 
su malonumu rūkyti pypkėj, o kada užsi-
— tik pabandyk NAVY.

trupinėlių, ku- 
neišsibarstč iš

Mes dari
taboką iš Įsirpusio šva- 
eluaus Kentucky Busley — atsar
giai išlaikyto ilgesni laiką kad iš
plėtojus pasigėrėtiną Burley minkštumą,
kvapsninguiiią, ir saldumą. Tai dėlto stebėti
nos NAVY skonies negalima rasti jokioj kitoj tabokoj.

Pamatysite, 
Iš jos ne tik

. taipgi galima 
- norėsi žėbaut i

G A! L & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

* . *. • — •Y- 8 • — •

“Geriausia taboka geriausiam pakelyj”.
Lengva yra išmokti, kaip susukti iš NA

VY apskritu, tvirtą, puikių eigaretą, ka
dangi NAVY laboka yra ilgais straipsčiais

- supjaustyta. Nėra joj mažų
• rie galėtų nubirėti. Niekas

NAVY.

Pradaryk keturis apvyniojimus šito 
saus Gail & Ax NAVY pakelio — išsiimk 
iš jo truputį čystos, šviežios, saldžios, šil
kinės labokos ir susivyniok NAVY eigare
tą. I’žsidegk, ir pasidžiaugk puikia sko- 
nia ir kvapsniu. Tašyk tu suprasi kodėl 
tūkstančiai inpratusių rūkorių ruko svei
ki ir linksmi visą dieną ir visą metą iš 
NAVY susuktus cigaretus.

įĮęnngai

ii mu'

Klausk savo krautuvninko, kad duotų 
I į V K ji I dykai popierėlių kningelę, kuri pridenk 
BJ I Birtl ma prie kiekvieno pakelio J7ĄVY.
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