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Vokiečiai bombarduoja Antwerpąv

FRANCIJOJ S KRINKA
Austrija atsisakė gelbėti VengrijeII. Rumunija rengiasi karau
Dalykai Suval

kijoj.
LONDONAS, rugs. 30. — 

‘‘ Linksminkitės, Kalėdas 
švęsime Berlyne”, taip kal
ba savo kareiviams gen. 
Rennenkampf, kurs vado
vauja vilniškei armijai.

Po pranešimų apie mū
šius prie Marijampolės, Vil
kaviškio ir Seredžiaus, dau
giau neateina stambesnių 
žinių apie karinius veikimus 
Suvalkijoj. Bet abi armiji — 
vokiečių ir rusų, stovi arti 
viena antros ir gali urnai 
kilti mūšiai.

Pulk. Golejewski, narys 
Rusijos ambasados Wa
shingtone, gavęs šitokius 
pranešimus iš Petrogrado:

“Mūšiuose prie Augusta
vo musų kareiviai pasek
mingai žengia pirmyn ir 
gainioja bėgančius priešus.

Rugs. 27 d. vokiečiai 
smarkiai ėmė bombarduoti 
Ossovecą iš didelių kanuo
lių. Vokiečių pėstininkai 
bandė prisiartinti prie for
tų, bet tas jiems nepasise
kė.

Silerijoj vokiečiai gavo 
sustiprinimų ir ėmė guviai 
veikti.”

Rusijos armija, kuri tęsia
si nuo Eitkūnų iki Krako
vo, veikia kaipo vienas kū
nas. Krakovui griuvus visa 
ta armija risis per rubežių 
i Vokietiją.

Linkui Krakovo rusai ei
na nesutikdami pasiprieši
nimų.

Spėjama, kad kaip tik 
niušiai prasidės prie Krako
vo, tai rusai pradės eiti 

prieš vokiečius visa linija 
nuo Eitkūnų iki Krakovo.

Vokiečiai kiek galėjo, tiek 
sustiprino savo armiją, ku
ri išmėtyta linijoj tarp 
Thorn ir Krakovo.

Kiti vėl nurodo, kad Su
valkijon vokiečiai gilyn ne- 
sibriaus, nes jiems rūpės 
atsilaikyti prie Krakovo ir 
linijoj nuo Krakovo iki 
tvirtovės Thorn.

Bruselyj badas.
Londonas, rugs. 30. — 

Vienas keleivis, sugrįžęs iš

Turkijos ambasadorius Su v. 
Valstijose, kuris apleidžia 
Ameriką, kaipo negeistinas 
Dėdei Šamui diplomatas, 
nes krikščionių skerdynes 
Turkijoj prilygino prie ame- 
rikoninnių linčų. Už tai ant 
jo Washington© valdininkai 
užsirūstino. Ir ko čia rustin- 

ties?

Belgijos, skelbia, kad Bru-i 
selyj labai stinga maisto., 
Badas grasia gyventojams. 
Vokiečiai negali pristatyti 
pakaktinai valgomųjų daik
tų del 180.000 gyventojų.

Bedarbiai galį sukelti 
riaušes.

Vengrija ap
leista.

LONDONAS, rugs. 30. — 
Iš Petrogrado ateinančios 
žinios skelbia, kad Austrija 
atsisakius gelbėti Vengrijai 
ir dabar patįs vengrai turi 
grumtis su rusais, kurie jau 
perėjo Karpatų kalnus ir 
leidžiasi i Vengrijos lygu
mas. Nuo Karpatų kalnų i- 
ki Budapešto yra arti 180 
mylių. O visu keliu nėra jo
kios tvirtovės, nei menkiau
sios drutvietės. Jei kur pa
togioj del savęs vietoj ven
grai dabar sumes apkasas, 
tai visos bus jų drutvietės.

Dabar pranešama, kad 
prie Jaroslavo apgynimo da
lyvavo ir du vokiečių kor
pusu. Daugumą fortų rusai 
paėmė durtuvais.

Kadangi Przemysl jau vi
sai apgultas ir kadangi jau 
keliatas jo fortų sudaužyta, 
tai rusai vis daugiau ir drą
siau gali traukti per Karpa
tus i Vengriją.

Berlyne, vienok, užginči
jama, kad rusams pasisekę 
sudaužyti kaliatą Przemys- 
lio fortų.

Budapešte vengrai jau 
pripažino, kad rusai jau į- 
sibriovė į Vengriją, nežiū
rint į vengrų sudrutintą 
armiją.

Vokiečiai Fran- 
pijoj krinka.

LONDONAS, rugs. 30; — 
Vėliausios žinios iš karo 
lauko Francijoj skelbia, kad 
vokiečių vakarinė armija, 
esanti po vadovyste gen. 
Klucko, jau pakriko ir trau
kiasi atgal. Talkininkai ve
ja ją. Visi automobiliai, ark
liai pagauta šiaurinėj Fran
cijoj, kad vyti ir išblaškyti 
pakrikusią armiją. Apgink
luoti lengvomis kanuolėmis 
automobiliai taipgi vejasi 
paskui bėgančius vokiečius. 
Somme provincijoj vokiečiai 
likę francuzų apsupti. Šita 
žinia nėra oficialiai patvir
tinta.

Anksčiau prieš minėtą 
paskelbimą oficialiai buvo 
pranešta, kad gen. Klucko 
armija atakavo francuzus 
po keliatą kartų ir buvo 
francuzų pasekmingai at
mušta.

Pagal oficialių pranešimų 
mūšio linijos viduryj eina 
tik smarakųs šaudymaisi iš 
kanuolių.

Vėliausia žinia skelbia, 
kad Belgijon ir Franci j on 
skubiai gabenama iš vidu
rinės Vokietijos visi ten pa
liktieji kareiviai.

Nuskandino 4 
garlaivius.

Londonas, rugs. 30. — O- 
fieialiai paskelbta, kad In
dijos vandenyne vokiečių 

skraiduolis nuskandino ke-i 
turis Anglijos prekinius' 
garlaivius, o vieną suėmė. 
Jurininkai buvo paimti ant 
anglų garlaivio (Iryfedale, 
kurs atplaukė su jais į Co
lombo.

Antwerp bom
barduojamas.
Antwerp, rugs. 30. — Vo

kiečiai smalkiai ėmė bom
barduoti išlaukinius An- 
twerpo fortus. Tie fortai y- 
ra už kelių mylių nuo pa
ties miesto.

Už 10 mylių nuo miesto 
vokiečių bombos ėmė kris
ti į geležinkelio stotį Duffel. 

Vokiečių armijos dešiniojo 
sparno vyriausias vadas, 
gen. Kluck. Pareina žinios, 
kad talkininkai tą jo spar
ną mūšiuose Francijoje vi

sai išblaškę.

Daug žmonių Jaukė trauki
nio. Išviso nukrito aplinkui 
stotį 20 bombų. Veik visi 
ten buvusieji vyrai, moteris 
ir vaikai buvo ant vietos 
užmušti.

Apginkluotas traukinys 
priskubo ir iš lengvų kanuo
lių nuvaikė vokiečius nuo a- 
jrylinkes.

Vokiečiai ėmė spausti An- 
twerpa turbut tuo tikslu, 
kad išgauti iš Belgijos pasi
žadėjimą nekariauti prieš 
vokiečius. Tuomet didelė 
vokiečių armija butų liuosa 
del veikimo Francijoj.

M alines jau veik visas 
griuvėsiuose. Kardinolas 
Mercier apleido miestą.

Premieras ne
teko sunu.

Paryžius, rugs. 30. — 
Francijos ministerių pre- 

X T R A !
Vėliausios 2:00 vai. žinios.

PETROGRADAS, rugs. 30. — Vėliausios žinios 
skelbia, kad smarkus mūšiai eina tarp vokiečių ir ru
sų linijoj nuo Gardino iki Druskinikų ant Nemuno 
kranto. Keturi rusų korpusai grumiasi su vokiečiais ir 
sustiprinimai siunčiama iš Vilniaus. Vokiečiai stengia
si persikelti per Nemuną ir vis esti atmušti. Novoje 
Vremia skelbia, kad 10 dienų grumtasi čia su vokie
čiais. Po to buvo vokiečiai atmušti ir ėjo smarkus mū
šiai ties Gardinu.

AMSTERDAM, rugs. 30. —- Vokiečių valdžia visai 
sustabdė išleidinėjimą socialistų laikraščio Vorwaerts.

BERLYNAS, rugs. 30. — Kaizerio sūnūs Oscar 
sunkiai sergąs širdies liga.

mieras Viviani turėjo karo 
lauke du sunu. Vienas karo 
pradžioj buvo sužeistas, bet 
pasitaisęs vėl sugrįžo karo 
laukan. Antras sūnūs pra
puolė nuo rugp. 22 d.

Gen. de Castelnau neteko 
dviejų sūnų. Vienas jau se
niau krito mušyj, antras, 
tarnavęs leitenantu, krito 
šiomis dienomis. Baisiai su
žeistas buvo nuneštas tėvo 
šėtrom Po trijų valandų mi
rė. Tėvas pabučiavo mirš
tantį sūnų sakydamas: 
“Eik, sunau. Sutikai gra
žiausią mirtį, kokios tegalė
jai geisti.” Dar du sūnus 
to generolo yra mūšio lau
ke.'

RUSŲ FRANCIJOJ 
ESAMA.

Bordeaux, rugs. 30. — 
Rusų kareivių karo lauki' 
Francijoj tikrai esama. Ant 
karo lauko žemlapių paduo
dama, kur stovi Rusijos ar
mija.
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PILIETYBĖS MOKYK
LOS.

Prisiartino ruduo, laikas 
lietuviams pagalvoti apie pi
lietybės mokyklas. Visiems 
yra žinoma, kad šiandie iš- 
siėmimas antrųjų arba pil
nųjų pilietybės popelių yra 
apsunkintas, ne visi tai ga
li atsiekti be tam tikrojo 
prisirengimo. Kad pilnu pi
liečiu pastoti, reikalaujama 
žinoti angliška kalba ir pa
viršutinė nors Suv. Valstijų 
valdymo forma. Didžiuma 
lietuvių, rasi, ir labai geistų 
pastoti šios šalies piliečiais, 
bet, deja, nesupranta apie 
šios šalies valdymosi ir, kas 
aršiausia, nemoka angliškos 
kailius.

Tatai tokiems lietuviams 
būtinai ir turi būti Įkurtos 
pilietybės mokyklos visose 
lietuvių kolionijose. Pir
miausia tokiose mokyklose 
nemokanti angliškos kalbos 
butų pamokinami, paskui 
juos butų galima prirengti 
prie išstūmimo antrųjų po
pe rių.

rinėse mokyklose be kitko 
mokoma dar ir apie išsiėmi- 
mą pilietinių popurių. Nors 
tos mokyklos ir tie vakari
niai kursai ir lietuviams pil
nai prieinami ir galima no
rint pramokti, tėčiai! ma
žas lietuvių skaitlius tas va
karines pamokas kažkodėl 
lanko. Rasi, nekuriems trūk
sta drąsos, rasi, kitokios ap
linkybės neleidžia mokyklas 
lankyti ir ten veltui semti 
sau reikalingą dvasiai mais
tą.

Kad lietuvių plačiąsias 
minias paskatinus mokyties 
anglų kalbos ir pastoti šios 
šalies piliečiais, nepakanka 
mums, kad svetimtaučiai 
mumis visuomet rūpintųsi, 
bet mes patįs turime rim
čiau pagalvoti apie savo a- 
teiti ir sukrusti tuo reika
lu nebe juokais. Mums pilie
tybė turėtų užvis Jabiaus 
rūpėti. Štai kadir pačiame 
mieste Chicago, nors turime 
įsisteigę kelias didokas 
parapijas, šimtus pašelpimų 
draugijų, nors čia musų gy
vena, imant ir priemiesčius, 

arti šimto tūkstančių gal
vų, bet ligšioL neturime nei 
vieno lietuvio miesto ir ap
skričio valdybose. Iš kurgi 
turėsime, jei tarp lietuvių 
randasi tik kelintas-dešim- 
tas pilietis, bet ir tie, prisi
ėjus reikalui, savo, tautos 
kandidatų nepalaiko savo 
balsais.

Mums todėl reikia visiems 
pastoti piliečiais ir savo tau
tos labui pasidarbuoti, Įgau
ti didesnę intekmę tarp sve
timtaučių.

Pilietybės mokyklų Įstei
gimų, musų nuomone, yra 
parankiausia pasirūpinai 
musų parapijų klebonams. 
Gerbiami klebonai iš pa- 
mokslinių turėtų savo para- 
pijonims plačiai paaiškinti 
anglų kalbos ir pilietybės 
svarbą ir Įkurti parapijinėse 
mokyklose vakarines mo- 
klklas. Instruktorių tam 
tikslui irgi jau šiandie ne
būtų sunku gauti, nes ačių 
Dievui mes čia turime jau 
nemažai pamokyto savo jau
nimo. Tokios pamokos turė
tų būti kuopigiausios, ka
dangi už pinigus visur vis
kas ir be to galima apturė
ti. Vadinasi, klebonai turė
tų rupinties savo parapijoni- 
mis, idant jų parapijonįs 
lig vienam pastotų pilie
čiais, mokėtų anglišką kal
bą ir neskurstų. Juo kurioj 
parapijoj parapijonįs bus 
šviesesni, nebus storžieviai, 
tuo bus didesnė garbė kle
bonui ir jį labiau visi 
gerbs.

Todėl taigi ir patariama 
gerb. lietuvių parapijų kle
bonams dabar, prisiartinus 
ilgesniems vakarams, steig
ti savo parapijų mokyklose 
vakarines pilietybės paino- 
kas-mokyklas.

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI 
APIE KARĄ.

anglų 
Henry 
pa ria -

Vienas žymiausių 
raštininkų yra Sir 
Norman, Anglijos 
meiito atstovas. Norman il
gus metus rašinėjo Įžengia
muosius straipsnius Į libera
li Londono “Daily Chronic
le” ir net nekurį laiką bu
vo jo redaktoriumi. Jis yra 
žynius atstovas liberalų par
tijoje, kuri šiais laikais lai
ko savo rankose D. Britani
jos styrą. Todėl jo balsas y- 
ra žymus ir intekmiugas. 
Jei jis ką parašo, tatai jo 
raštas pasiremia visuomet 
ant teisingų informacijų.

Jo vieną straipsni “Ar
mageddon — the forging of 
great peace” (Didelės san
taikos kalimas) atspauzdino 
amerikoninis mėnesinis laik
raštis “Scribner” spalių m. 
numeryj. Norman pradeda 
nuo dabartinio karo priežas
čių analizos; bjaurus pasiel
gimas Austrijos su Bulgari
ja, kurią supjudė su Serbi
ja, gi paskui, kuomet Bul
garija liko apgalėta, paliko 
ją savo locnaiu likimui. Pas
kui toji pati Austrija neno
rėjo priimti labai nuolai
džios Serbijos notos “posi
tively crawled humiliation” 
ir atmainyti savo ultimatu
mo aštrų su redagavimą. Au
strija tiesiog stūmė karau 
žinodama, kad tame kare 
Rusija privalės imti dalyva
ują. Kuomet po Anglijos ir 
Italijos intekme Austrija
buvo pasirengus nusileisti, Lenkijos visų dalių suvieni

jimas, reiškia net patiems 
žydams laisvę.

Vokietija paskelbė karą Ru 
sijai. .

Kodėl Vokietija pasirin
ko tą laiką, kad pradėti ka
rą, todėl: T) jogei jai pasi
rodė, kad Rusija nekuomet 
nebus silpnesnė, kaip dabar
tiniais laikais; 2) kad Aus
trija nekuomet nebus tvir
tesnė, kaip yra dabar; 3) 
kad Franci j a neišsigali 
smarkiai veikti ir kad tenai 
stoka vienybės; 4) kad An
glija kare neims dalyvumo, 
kadangi prie valdžios styro 
randasi liberalų partija ir 
manyta, kad Irlandijoj gims 
revoliucija; 5) kad Italija 
sumobilizuos tiek kariuome
nės, idant Francijai prisiei-j 
tų daug savo armijos laiky
ti Alpuose.

Į Belgiją visai liei doma 
neatkreipta. Tuo tarpu vis
kas kitaip nuėjo ir Anglija 
nenoromis, bet gyvų reika
lų apgynimui turėjo imties 
ginklo — Norman baigia sa
vo straipsni. — Kuomet Ar
mageddon (kovos) laukuo
se gerojo jėgos įveiks pikto
jo jėgas... kuomet prisieis 
vesti taikos derybas, sąly
gos bus sunkios, kurios atei
tyj visus atgrąsis nuo karų.

Tarp tų sąlygų busią to
kios: Vokietijai bus uždraus
ta dirbdinti karo laivynas; 
tvirtumos bus panaikintos; 
seniau Vokietijos užimtos 
svetimos šalis turės būti su
grąžintos atgal, Kiel kana
las pasiliks neutraliu.

“Harper’s weekly rugs. 
10 d. atspauzdino anglo ra
sojo H. G. Wells’o straipsnį 
vardu “The Liberal Fear 
of Russia” (Liberalis Rusi
jos prisibi joj imas)l Wells“ 
tvirtina, kad i Rusiją, nega
tive intekmę ligšiol turėjus 
Vokietija ir neleidžius jai 
susidurti, susipažinti arčiau 
su civilizuotais Vakarais 
(autorius turi mintyje An
gliją ir Fra nei ją, vokiečius 
laiko barbarais). Kuomet 
Rusija susidurs su taja civi
lizacija, ten viskas persikeis 
gerojon pusėn.

Laimėjusi Rusija reiškia 
— liberalė Rusija, reiškia 
Suomijos atgimimas, reiškia

Autorius baigia, kad kai- 
zerį-varną reikia panaikinti.

Visi laikraščiai, visi žv- 
mesnieji rašėjai kaizeri pa
smerkia. Nekurie jų net sa
vą tautą išgiria. Kas gi ne
žino, kad savas, kadir ar
šiausias, visuomet geresnis 
už svetima.
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Philadelphios “Connie Macks” atletu kliubas.

Generolas Joffre
Telegramomis iš Pary

žiaus pranešta, kad vyriau
siam franeuzų armijos va
dui, generolui Joffre, su
teikta ‘‘ generalissimuso ’ ’ 
titulas, o tai todėl, kad šiais 
laikais Francijoje nėra 
augštesnio kariško laipsnio 
už divizijos generolą. Gen. 
Joffre iškeliavęs mūšio lau
kan.

Yra tai senesnių žinių pa
tvirtinimas, kad gen. Joffre 
turėjo palikti vyriausiuoju 
vadu armijos, veikiančios 
priešais vokiečius. Ikišiolei 
jisai buvo generalio štabo 
viršininku ir augščiąusios 
karo tarybos nariu. Franci
joje jau senai buvo kalbama 
apie jo kariškuosius gabu
mus, norints ligi dabarti
niam karui jis neturėjo pro
gos savo tų gabumų paro
dyti. Gi pastaraisiais laikais 
mūšiuose su vokiečiais jis 
tikrai parodė savo gabumus, 
todėl jam ir suteikta toks 
franeuzams neiprastinas ti
tulas.

Generolas Joffre turi 62 
metu. Gimęs sausio 12 d. 
1852 nu da is. Risevaltėse, ry
tinių Pireiiejų departamen
te. Mokėsi Paryžiuje kariš
koj politechnikoj, kur mo
kinami artilerijos ir inžine
rijos oficieriai. 1870 metais 
dar jis mokėsi, kuomet iš
kilo karas Francijos su Vo
kietija. Iš tos priežasties 
peranksti jis apturėjo papo- 
ručninko laipsnį ir liko nu
skirtas artilerijon, Pary
žiuje apgultom Pasibaigus 
karui,išnaujo Įstojo ton pa- 
čion kariškon mokyklon, 
kad pabaigus savo per
trauktas studijas. Paskuipa- 
liko inžinerijos poručninku 
ir taip visą eilę metų tarna
vo. -

Nuo 1885 metų gyveno 
Francijos kolionijose, Ton- 
kine, Sudane ir Madagaska
re. Paskui buvo ^Versaliui 5 
pulko komendantu kaipo 
pulkininkas, gi 1899 metais 
ir vėl pasiųstas i Madagaska
rą. 190] metais paliko gene
rolu brigados karo ministe
rijoje inžinerijos direkto
riumi. 1905 m. pakeltas į di
vizijos generolus ir paskir
tas komendantu Lille. Pa
galiau paliko Amieuse 2-ro- 
jo armijos korpuso komen
dantu. Nuo 1910 metų yra 

tarybos 
štabo 

28

augščiausios karo 
Daliu. Gi generalio 
viršininku paliko liepos 
d. 19.11 metais.

Laiškas Redakcijai.
Nuo nekurio laiko lietu

vių spaudoje pasirodo 
straipsniai p-no Louis N. 
Hanimerlingo, kaipo karšto 
“ypatos laisvės” apgynėjo, 
kuris alkoholio išdirbinio už
draudime Suv. Valstijose 
mato pavojų ir pasikėsini
mą ant šios šalies piliečių 
ypatos laisvės. Ir štai “Ka
taliko” 39 No. paduoda tik
rąsias gyduoles nuo girtavi
mo. Girtavimo priežasties p. 
Hammerling nemato tame, 
kad žmonės per savo tamsu
mą ir nesusipratimą tebe- 
skaito alkoholį kaipo gydyk
las nuo visokių ligų, kad al
koholio vartojimas inejęs 
paprotin žmogaus gyvenime, 
be kurio, rodos, negalima 
apsieiti nei vienos svarbes
nės- valandos. P-nas Ilam- 
merling visa burna šaukia, 
girdi, Įvykdinkite tvirtą e- 
koiioniiiiį gerbūvį, idant 
kiekvienas asmuo visko tu
rėtų pakaktinai, taip sakant, 
“vidutiniai gyventų 
met nors 
skersgatvio stovėtų statinė 
alaus, arba degtinės, niekas 
tų svaigalų nei nepasilytės!

Jaigu p. Hammerlingui 
labiau rūpėtų tiesa, negu jo 
lomas “biznis”, kuriam 
grasia pavojus S. V. kon
grese, ir prohibicionistų par
tijos -niekinimas, pamatytų, 
kad ne . vientik gyvenimo 
kartumai ir nepriteklius ve-

t im
ant kiekvieno

mgl

da žmones girtybei), bet tan
kiai tai padaro ir perteklius, 
be abejonės tokių niekų ne
būtų prirašęs ir aiškiausiai 
suprastų, kad tik tuomet jo 
pageidaujamos atmainos ga
lėtų Įvykti, kuomet žmonės 
turės blaivius protus ir ne- 
tuščius kišenius, kuomet sa
vo kruvinai uždirbtais cen
tais nepenės dykaduonių 
smuklininkų, Hammerlingų 
ir Co., kuomet išnyks nuo 
žemės paviršaus smuklės ir 
jų užtarėjai ir tie žmonės, 
neturėdami progos apsvai
ginti savo protus alkoholiu, 
neskaldys kiti kitiems gal
vas, nei nesitąsys po teis
mus. Bet suėję, vienybei! iš
kovos sau prigulinčias tei
ses ir pilną užmokesti už sa
vo darbą ir galės “viduti
nei gyventi”, tuomet ir 
“augštasai” gyvenimas bus 
visiems prieinamas.

P. Cibulskis.

Aklas vede akla.«.
Francuzas vardu Valen

tin Hany ilgai galvojo, kai]) 
čia išradus būdą išmokinti 
neregius skaityti. Kartą jis 
ėjo bulvaru. Netikėtai jam 
pasipainiojo neregys elgeta. 
Pamatęs neregi jo nelaimin- 

Earl Kitchener Įsakė sa
vo kareiviams užsilaikyti 
blaiviai Francijoj esant. Sa
kė, kad negalėsią kare at
likti savo pareigų, jei imsią 
vartoti svaigalus. Kaizeris 
irgi uždraudęs vaišinti ka

ime padėjime, Hany išėmė reivius kokiais nors svaiga-
iš kišeniaus pinigą ir pada
vė elgetai. Bet geraširdis 
žmogus nespėjo porą žings
nių žengti, kaip neregį s jam 
sušuko:

“Ištikro, geradėjau, ap
sirikai, Tamsta vietoj su, da
vei franką.”

Tas labai nustebino davė
ją ir jis paklausė neregio, 
kaip jis gali pažinti pinigus.

“Oho”, pasakė neregys, 
“man pakanka tik pirštu 
paliesti pinigą.”

įkaisti mintis žybtelėjo 
Hany galvoj. Jei neregys, 
galvojo jis eidamas, gali 
piršto palytėjimu pažinti pi
nigą, kode! gi jis negalėtų 
piršto palytėjimu pažinti 
raidę, numerį, figūrą arba 
kitus ženklus, jei jie bus pa
kilę, išsidavė?”

Neleido tos minties jis iš 
savo galvos ir galvoj išrado 
buęįą išmokinti neregį skai

tyti. Jo pirmas žingsnis bu
vo neregys vaikas, paimtas 
nuo šventoriaus. Tas vaikas 
labai greitai išmoko skaity
ti, paliezdamas pirštais išsi- 
davusias, pakilusias raides. 
Galop Valentin Hany paro
dė didžiam susirinkimui 
žmonių savo neregį mokinį 
skaitant raštą. Žmonių be- 
sistebėjimams ir džiaugsmui 
nebuvo galo.

Kuomet išradėjo mokini
mo budai dar labiau page
rėjo, tai jis kreipėsi į vi
suomenę aukų Įsteigimui 
mokyklos neregiams. Aukos 
pasipylė iš visų pusių. Ha
ny urnai atidarė pirmą mo
kyklą del neregių.

Didis išradėjas gimė 1745 
m. Oise provincijoj, kur da
bar eina baisus mūšiai, jis 
mirė 1822 m. Jo brolis buvo 
vienuolis ir padarė savo 
vardą nemariu; jis užsiėmė 
mineralogija ir davė pradžią 
mokslui, kurs vadinasi kris
talografija.

lais. Rusijoj, karui prasidė
jus, tuoj buvo uždaryta mo
nopoliai ir bravarai, kur 
degtinė buvo daroma.

Ką gero ar ką blogo atneš 
pasauliui šis baisus karas, 
bet vieno gero daikto žmo
nes jis pamokys — kad rei
kia užsilaikyti blaiviai.

Suv. Valstijose Auglių iš
kasama 40% visų iškasamų 
anglių pasaulyj, 65% pet- 
roleumo, 40% geležies, 55% 
varaio, 30% cino ir švino. 
Per metus iškasamieji iš že
mės turtai Amerikoj verti 
$2.500.000.000.

KARČIAMNINKAMS SVARBA.
Jei nori gerą bizni turėti, tai var

tok Tosetti Brewres alų. Yra geriau
sias ir visada busi užganėdintas. Dė
lei patarimą ir informacijų kreipki- 
ties prie agento.

Peter J. Jonaitis.
3452 S. llalsted St., Chicago,‘ Hl,
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Kaip milijonierius 
paliko bejrinigų.
Amerikonai ir anglai ke

liauja po visą pasaulį su če
kių kningelėmis. Grynų pi
nigų labai mažai su savimi 
pasiima. Tuo budu apsisau- 
goja nuo vagilių ir plėšikų. 
Angliški ir amerikoniniai 
čekiai turi pinigų vertę vi
soj vakarinėj Europoj.

Tečiau pasirodė, jogei c- 
sama laikų, kuomet toji če- 
kinė kombinacija, neturint 
grynų pinigų, gali ir patį 
milijonierių pastatyti bad- 
mirio pavojum Nes karo me
tu kas valanda pasitaiko si
tuacija, kad bulvių maišas 
turi didesnę verte, negu 
skrynia žemčiūgų ir kitokių 
brangių blizgalų. Milijonie
rius, turįs čekių kningelę. 
turi būti užganėdintas, jei 
veltui kur gaus nors stikli
nę pieno.

Apie tai nesenai persitik
rino Mediolane vienas tur
tingiausiųjų žmonių pasau
lyj, plačiai žinomas ameri- 
koninis milijardierius Van
derbilt.

Liepos mėnesyj jis viešėjo 
Karlsbade, taigi Austrijos 
teritorijoje. Kuomet politi- 
k'inis apregis jau visai apsi
niaukė, ponas Vanderbilt 
pasileido į Mediolaną, kad 
iš tenai pasiekti Geimą, 
sėsti į garlaivį ir iškeliauti 
Amerikon. Nukeliavęs Me- 
diolanan papildė jis tokią 
pat klaidą, kokią papildė di
džiuma amerikonų, būtent, 
be svyravimo manė, kad ka
ro jokiuo budu nebusią, ta
tai nebuvo reikalo ir bijo
ties.

Bet visas tasai optimisti
nis manymas nieko negelbė
jo. Karas pakilo. Tuomet p. 
Vanderbilt nusprendė ke
liauti į Genuą. Pirm to te
čiau turėjo užmokėti sąskai
tą Mediolano viešbutyj “Ca
vour”. Užmokėjo, kaip pap
rastai, čekiu. To viešbučio 
bugalterijos viršininkas nu
siskubino bankan, kad iš
mainyti čekį. Bankas čekio 
nepriėmė. Europinio karo 
metu net Vanderbilto para
šas nevertas poperėlės, aut 
kurios jo pasirašyta. Pabū
gęs bugalteris nusidavė ki
tan bankan. Bet ir tenai 
nieko nelaimėjo. Pagaliau 
priėjo link to, kad visame 
Mediolane nei vienas žmo
gus už Vanderbilto parašą 
nenorėjo duoti nei kelių 
centų.

Milijardierius tikrai nu
siminė. Panašiam padėjime 
atsirado daug amerikonų

P.R€31P€NT’S:P€AC€SUNDSyWiJCBMATION
,‘‘OIbeftao7€rtatTnat(on9’"oftbeTworld'have tah'fl up arms 

against one another and war now draws millions of men into battle 
whom the counsel of statesmen have not been able to save from the 
terrible sacrifice: and,

“Glbtreas, In this as tn all things it is our privilege and duty 
to seeh counsel and succor of Hlmlgbtf God, humWlng ourselves be
fore him, confessing our weakness and our lack of any .wisdom 
equal to these things; and,___

/'Glbtreas, It Is the especial wish and longlng'cf the people of, 
the United States, tn prayer and’counsel and. all .friendliness, to 
serve the cause of peace,

"Cberefore, I, GtoodrowIGHlsonTTpre'stdent of 7 the United 
States if Hmertca, do designate Sunday, the fourth day of October 
neat, a Say of prayer and supplication and do request all God fear-; 
Ing persons to repair on that day to their places of worship, there to 
unite their petitions to Hlmlgbty God, that, overruling the counsel of 
men, setting straight the things they cannot govern or alter, taking 
pity on the nations now in the throes of conflict, in bis mercy and 
goodness showing a way where men can see none, be vouchsafe his 
children to heal again and restore once more that concord among men 
and nations without which there can be neither happiness nor true 
friendship nor any wholesome fruit of toil or thought in the world, 
praying also to this' end that be forgive us our sins, our Ignorance 
of his holy will, our willfulness and many errors, and lead us in the 
paths of obedience to places of vision and to thoughts and counsels 
-that purge and make wise."

ra

Prez. Wilson ir jo proklemacija i Amerikos gyventojus reikale santaikos pamaldų. 
Sulyg tos proklemacijos ateinanti sekmadieni visi ame rikonai savo bažnyčiose tu
ri melsties ir maldauti Dievo, kad Jis ivvkintu kariau jaučiu valstvbiu Euronoie

turčių. Visų jų čekiai at- i 
mesta.

Tie visi, vakar buvę mili
jardieriais ir milijonieriais, 
gi šiandie pasilikę tikrais 
vargdieniais kaipir visi, su
sirinko “Cavour” viešbutyj 
konferencijon ir ėmė tarties, 
kokitio budu čia butų gali
ma iš tų nelaimių išbristi. 
Konf erencij o j pirmininkavo 
Vanderbilt.

Nutarta pareikalauti pa
geltos pas Suv. Valstijų am
basadorių Romoj. Pasiųsta 
jam ilgas telegramas, už ku
rį lėšas apmokėjo viešbučio 
administracija. Ambasado
rius greitai jiems atsakė. Iš- 
alkusiems milijonieriams 
pranešė, kad Suv. Valstijų 
valdžia perleido jų reika
lams Romos bankuose tryli-

. ką milijonų lirų.
Ir štai tie amerikoniniai 

piniguočiai ramiau atsiduso, 
kadangi jų čekiai ir jų pa
rašai išnaujo įgavo savo pa
prastą verte.

Ir nestebėtina, jei jie am
basadoriaus telegramą gau
siai šampanu apliejo besi
linksmindami.

ką pakalbėtų apie busiantį 
veikimą. P-nas Stakėnas sa
vo kalboje primine šį-tą iš 
Amerikos lietuvių tautinin
kų judėjimo, nurodė jų or
ganizaciją T. M. D. ir ragi
no “Aidą” prisidėti prie 
viršminėtos draugijos. Dr- 
ja p-no Stakėno sumanymą 
priėmė ir “Aidas” dabar 
bus 30 kuopa T. M. Dr-jos. 
Nutarta vienbalsiai. Viršmi- 
nėta draugija, nors gyvuoja 
jau treti metai, bet dar ne
turėjo čarterio; tokiuo būdu 
tas ir privertė draugiją pri
siglausti prie T. M. D. čar
terio. X.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

MAHANOY CITY, PA.
Rūgs. 23 d. sudegė kelio

lika namų, kur gyveno ap
link 19 šeimynų, Maysville, 
Pa., podraug ir lietuviška 
bažnyčia, kuri buvo pasta
tyta kelintas metų atgal ir 
kur dabartės klebonauja 
kun. F. Augustaitis. Ugne
lė taip sunaikino viską, kad 
negalima nei tos vietos pa
žinti, kur buvo kas pastaty
ta; sulyginta viskas su že
me; priežastis tame didelia
me sudegime buvo ta, kad, 
kilus gaisrui, neturėta van
dens, nes ta apylinkė gau
na vandenį tik valandą prieš 
piet ir vieną valandą po 
piet. Nors subėgo ugnege- 
siai iš Mahanoy City, She
nandoah ir vietiniai, bet del 
trukumo vandens viskas nu
ėjo augštyn su dūmais. O su
laukus sekmadienio, rūgs. 
27 d., iš visų apylinkių žmo
nės važiavo pamatyti tų 
žmonelių nuostolių, kurių y- 
ra arti 100 tukstąnčių dole
riu.

P. J. Kubcrtavičius.

GARDNER, MASS.
Rugs. 27 d. lietuvių tauti

ninkų draugija “Aidas” su
šaukė vieša susirinkimą. 
Auto-mechanikas J. Bru
žinskas, draugijos preziden
tas, atidarė susirinkimą ir 
perstatė p. M. Stakėną, kad

e

santaiką.

Jurgio teta. Jei Wilhelmo 
motina su Edwardu VII 
buvo sesuo ir brolis, tai An
glijos dabartinis karalius 
ir kaizeris Willielmas yra 
tikrais pusbroliais.

Rusijos caras Mikalojus 
yra svainiu Hessų princo 
Ernesto, kurio sesuo Alici- 
a išėjo už caro pasivadin

dama Aleksandra Feodorov- 
na. Hessų pulkai dabar 
siaučia Lietuvoje ir Lenki
joje ir mušasi su caro ka
reiviais.

Caro su Vokietijos kai
zeriu giminingumas yra se
kantis :

Anglijos karalius Ed- 
wardas, kaip minėjome bu
vo kaizerio dėdė. Kadangi 
Edwardo žmona Aleksan
dra ir caro motina Marija 
Feodorovna yra tikros se
seris, tatai tasai pat Ed- 
wardas buvo taippat dėdė 
ir carui. Iš to caras su kai
zeriu yra brolėnai.

Toliau, jei caro motina 
ir dabartinio Anglijos ka
raliaus motina yra seseris, 
tai caras su karalių Jurgiu 
yra seserėnai. Bet jiedu 
kits priešais kitą nekariau
ja.

Serbijos karalius Petras 
yra Cernogorijos karaliaus 
Nikito žentas, gi karaliaus 
Nikito dukteris: Milica
Anastazija ištekėjusios už 
Rusijos didkunigaikščių.

Turime pažymėti, kad tų 
valdovų giminingumo ry
šiai trūksta mušanties tarp 
savęs jų akliems pavaldi
niams. Bet tegu prisieitų 
jiems patiems asmeniškai 
persiimti, tegul jie prisiger
tų nors parako durnų arba 
kelias dienas paalktų, grei
tai jų tie giminingi ryšiai 
liktų atnaujinti ir paskui 
jų nei pats pragaras nesu
traukytų. Bet dabar bepig’ 
jiems, jei jų vardu kvaili 
žmonės skerdžįasi.

BALTIMORE, MD.
Reikia pasakyti, kad pas

taruoju laiku šio miesto lie
tuviai ima guviau veikti. 
Judėjimas prasidėjo tarp 
jaunimo. Dar metai atgal 
čia viešėjo kapininė tyla, y- 
pač tarpe parapijom] Vasa
rą dar pikninkus surengda
vo, o žiemą šventadieniais 
papoteriavę nieko neveikė, 
gi kitas savaites svaigalams 
garo duodavo. Socialistų 
kuopa bandydavo veikti, bet 
savo raudonumu nubaidyda- 
vo nuo savęs kitų spalvų 
žmones.

Netikėtai čia pasisuko p. 
Mengilas ir p. Jura. Juodu 
tunu laiku sujudino katali
kišką jaunimą. Tuoj ėmėsi 
pramogas rengti. Rengė pir
ma mažesnius veikalus, o 
paskui ir didesnius. Jau pas
kui susitvėrė į kuopą ir pa
sakė esą “Vyčiai”. Jų vei
kimas pradžioj sezono pasi
rodė pastatymu scenoje 
“Genovaitės”. Turi jie ga
baus, veiklaus, jaunimo.

Vargo bitinėlis.

ir

KARIAUJANČIŲ VAL
STYBIŲ VALDOVŲ 
GIMININGUMAS.

Dabartiniais laikais, kaip 
tik priešingai seniesiems 
laikams, valdovų giminin
gumas neturi intekmės į 
valstybių politiką ir tai tik 
labai retuose atsitikimuose 
jie gali šį-tą nuveikti betar
piai tarp savęs susirašinė
dami. Bet kuomet einasi a- 
pie karą, tai tarp tų karu- 
nuočių giminingumo ryšiai 
trūksta ir negyvuoja.

Dabartiniais laikais ka
riauja tarp savęs Vokieti
jos ciesorius Willielmas ir 
Anglijos karalius Jurgis, a- 
budu Anglijos • karalienės 
Viktorijos anuku. Cieso
riaus Wilhelmo motina Vik
torija buvo Anglijos kara
lienės Viktorijos duktė, ty. 
mirusio Anglijos karaliaus 
Edwardo VII sesuo ir da
bartinio Anglijos karaliaus

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TES. 

ŠV. MARTYNO. 
Nikodemas Overlingas, pint., 

3245 8. Morgan St., 
Jnoz. MickeKunas, Vice-prez. 

839 W. 34th St. 
Ant. Kasparas, Prot. Baltis. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Sekr., 

1625 W. 20th St 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

2118 W. 20 th 8t., 
REŽISIERIUS TEATBU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

STANISLOVO V. Ir K 
Juoz. Klimas, pirm. 

4527 So. Marshfield Av. 
K. Stanišauckas, vice-pirm. 

4525 8. Paulina St. 
Fr. Bauba, prot. rašt 

6064 Lafayette Ave., 
J. Kantauckas, Fin. rašt. 

4304 S. Woo'S St.
J. Brazauskis, Iždininkas, 

4530 S. Wood St.
P. Baltutis, užveižėtojas organo 

3261 So. Halsted Si.

ADMINISTRACIJA DR-STES *V. 
JUOZAPO PALM. SM. 
J. žalandauskas, Pirm. 
4345 8. Hermitage Av. 

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St. » 
J. Polekas, Bašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St. 

fit Anučiauskis, Iždininkas, 
2447-49 W. 45th PL

p.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. 
840 W. 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
J. Zaranka, Viee-Pirm. 

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Prot. Bait. 

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Fin. Bait. 

3247 Emerald Ave. 
Jonas Bijanskae, Iždo. 

840 W. 33rd PL

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ. 
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE 
Klimas, Kriaa.

1853 W. 45th St. 
Franciškua Petraitis, Vice-Pirm. 

1330 — 49th Ct. Cicero, UI. 
Juozapas Lignugaris, Prot. Bašt. 

4558 8. Paulina 8t.
Jonas Kantauškia, Fin. Sokr.

4304 S. Wood 8t. _ 
Vin. Jasulaitis, Kasteriu*, 
4559 8. Hermitage Ave. 

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Gen. 
4520 So. Hermitage Ave.

Liudvikas Bonevičia, Gvard.
1849 W. 45th St

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas, 
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3206 Lime St.,

J. P. Ewaldas, sekretorius, 
3339 Emerald a've.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE 6V.

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, President

840 — W. 33rd St.
W. Erin gis Vice-Pres. •

819 — 33rd 8t.
J. P. Ewaldas, Sekretofis 

3339 Emerald avė.
Jnoz. Ridikas, K-asieriu*.

3251 lame St.
Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 

8416 Auburn Av*

ADMINISTRACIJA DR-STES SV. 
MATEUŠO APAŠTALO

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St.

Telephone Drover 3241 
8t. Stoneviče, Vice-Pres.

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Rašt. Prot., 

3245 S. Morgan St.
Antanas K^sparaviez BaSt. Fin. 

341^ Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus. Iždininkas, 

918 W — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

* Tel. Drover 7042 *

| Dr. C. I. Vežei (Vezelis) |
* UETUVIŠKAS DENTISTAS +
t 4712 So. Ashland Ave. +
£ arti 47tos gatvSe. +

KAZYS PUIDA.

Musų Dainiai
Kritikos Bruožai.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

"Keistuto” Paskolijimo ir Būda
vo,jimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas 8tą vai. 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletu akci
jų. Akcijos užsibaigia už 614 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi- 
los (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučėdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesų valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų. ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,.
Ben. Butkus, Prezidntas 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

J. P. Ewaldas, Sekretorius 
3339 Emerald Av., 

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TEMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tų vai. va
kare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6)4 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagaL tiesas valstijos..

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone.
Kaz. Katutis, Prezidntas, 

710 W. 18th St.
J. P. Ewaldas,-Sekretorius, 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2716

M. J. Tananevicze, Kasieriua 
670 W. 18th St.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 4658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir t. t.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

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 gyduoles geriausia sutaisytos 
ir gvdytojų receptai yra išpildomi 
kuoteisingiausia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie prisėjus 
visuomet pasirengę kuogeriausia pa
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoja, kokį Jus patys reikalausite.

Mos 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.

TeL Ganai 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, III.

?Musų??Bairįlą

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 
musų literatūroje. Kazys Puida yra žymus lietu
vių literatas, dailiosos literatūros žinovas ir dai
liai apie visus musij pirmuosius literatūros 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 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.

■ ■ rJaunoji
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis,

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams S^.OO; pusei 
metų $1,50; vienas numeris 25e.

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina St. Chirogo, III.

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvi!! 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 linksmų pasiskaity
mų, pamokinančių straipsnių. Rašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ” redaguoja prityrę redaktoriai ir lašo 
į jį žymiausi rašytojai.

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

Dienrašč.nl r.-.ji <-:<<ų lietuvių gyvenimas: darbininkų, jauni
mo, moterių, Jt-in nspl lietuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjime,

Todėl skaitys “• ATALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigai atneš 
tau šimteriopą naudą.

Amerikos Lietuvių Dienraštis kainuoja:
8uv. Valstijose ir Canadoj, metams

• pusei metų 
trims mėnesiams

Ušaienyje, Europoje ir kitur: metams 
pusei metų

YrenutMatg Mutt Hua aArew:

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

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. HORGAN ST., : : CHICAGO, ILL
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TELEGRAMOS.
CARRANZA NEPAISO 
VILLOS SUMANYMŲ.
Mexico City, rugs. 30. — 

Carranza, gavęs Vilios pra
šymą, kad atsisakytu nuo 
laikinos prezidentystės ir 
užleistu savo vietą I. Calde- 
ronui, pasakė, kad tą pada
rysiąs, jei tam pritars gene
rate konferencija. Jei ne, tai 
jis griebsis ginklo.

Ateinantį ketvirtadienį 
atsibus generolu konferen
cija ir bus apkalbama Car- 
ranzos pasitraukimas. 26 
generolai dalyvaus. Yra ti
kimasi, kad kraujo pralie
jimo daugiau nebus.

Atsibuvusioj konferenci
joj katalikišku draugijų 
Federacijos Baltimore j bu
vo priimta rezoliucija, pro
testuojanti prieš pripažini
mą Su v. Valstijomis Meksi
ke visokios valdžios, kuri 
nepripažįs laisvės tikybai.

riauti tas kolionijas, negu 
išsiderėti susitaikymo kon
grese.

KAIZERIS PAMETĖ PI
NIGUS.

Londonas, rugs. 30. —- 
Keliuose laikraščiuose bu
vo pagarsinta, kad kaizeris, 
bebėgdamas nuo francuzu 
po mūšio prie Nancy, pame
tė mašnelę su pinigais.

Londone rodoma krapine 
kanuolė, kurią anglai atmu
šė nuo vokiečiu.

TARIASI, AR STOTI 
KARAN.

Bucharestas, rugs. 30. — 
Rumunijos karalius Karo
lius šiandie sušaukė visus 
savo ministerius ir tariasi 
su jais, ar stoti karau, ar 
laikyties neutraliteto. Mo
bilizacija tuo tarpu eina.

pos susirinkime kalbės gerb. 
švečias iš Lietuvos, kun. M. 
Gustaitis. Visi yra užpra
šomi atsilankyti ir pasi
klausyti naudingų prakal
bų. Susirinkimas atsibus 
ant v-čio augšto šv. Jurgio 
parapijinės mokyklos na
me. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Aleikit Pasiklausyti Muzikos
Visi galite turėti gerą muziką savo namuose.

“Betrubinis” kaina $15.

LENKAI NEGAUSIĄ 
AUTONOMIJOS.

Berlynas, rugs. 30. — 
Vokietijos sostinėj skelbia
ma, buk didysis kunigaikš
tis Nikalojus atšaukęs paža
dėjimą lenkams autonomi
jos. Tą padaręs todėl, kad 
lenku šauliai mušėsi prieš 
rusus prie Lvovo. Kunigaik
štis aiškina, kad del gavimo 
autonomijos visi lenkai tu
rėję būti rusams ištikimi. 
Kartu vokiečiai nurodo, kad 
kunigaikščio pažadėjimas 
yra be vertės, nes caras ne
buvo pasirašęs.

CHINAI PRIEŠINGI JA 
PONAMS.

Wei-Hsien, Chinija, rugs. 
30. — Chimi kareiviai suar
dė geležinkelio tiltą Shan- 
tungo provincijoj. Tuo gele
žinkeliu japonai naudojosi 
gabenimui savo kareivių ir 
karinių daiktų linkui Tsing- 
tao. Tą chinai padarė paro
dydami savo pasipriešinimą 
už sulaužymą jų šalies neu
traliteto. Nes japonai išso
dino savo armiją ant japo
nų žemės.

Tsing-Tao dabar jau vi
sai apgultas. Du japonų or
laiviu dalyvauja atakoj 
prieš vokiečius. Anglijos ka
ro laivai prigelbsti bombar
duoti fortus.

Iš Chicago.
SUTVERTA NAUJAS 

CHORAS.
Šv. Mikolo Ark. lietuviu 

parapijoje, ant No. Side, 
pereitą sekmadienį liko su
tvertas naujas choras var
du “Lietuvių Giesmininkų 
Dramatinė dr-ja po Šv. Ce
cilijos globa”. Choro pra
džioje sutvarkymui išrink
ta komitetas, kuriu inėjo: 
A. Šlapelis, D. Žutautas ir 
P. Zigmontas. Choro repeti
cijos bus laikomos minėtos 
parapijos pobažnytinėj sa
lėj, 1644 W. Wabansia avė. 
Chorą ves p. J. Daugirda. 
Šį antradienį todėl atlaiky
ta extra susirinkimas ir ga
lutinai užmegsta giedorių 
dr-ja, kurion įsirašė 29 vy
rai ir 19 merginų. Dr-jos 
valdybou išrinkta: A. Šla
pelis, pirmininku; A. Rugie
nis, vice-pirm.; R. Nari- 
jauskas, raštininku; D. Žu
tautas, maršalka. Repetici
jos atsibus antradienių va
karais ir sekmadieniais 2 
vai. po pietų.

Vertėtų jauniems vaiki
nams į chorą įsirašyti, nes 
dabar geriausioji .yra pro
ga.

D. Z.

DAVIS SQUARE PRA
MOGOS.

Davis Square, ant Town 
of Lake, salėj įvairios tau
tos nuolatai duoda koncer
tus. Tie koncertai yra ne
mokami.

Ateinantį sekmadienį len
kų dainų dr-jos išpildys pro
gramą.

Programas prasidės 7:30 
v. v. Išpildys penkios drau
gijos.

GAISRAS SIUVĖJŲ 
DIRBTUVĖJ.

Prie Milwaukee ir Ash
land avė. buvo ištikęs gais
ras. Penki rubsiuviai ir vie
na moteris vos gyvi buvo iš
nešti laukan ir nugabenti 
ligoninėn. Visi atsigavo.

Drabužių sudegė už $50,- 
000. Namu pataisymas at
sieis, bent $10.000.

DOMĄ ŠV. STANISLOVO 
DRAUGIJOS NARIAMS.

Malonėsite atsilankyti pagraban mu
są mirusio nario Stanislovo Kučius- 
kio i svetaine parapijos šv. Kryžiaus 
8 vai. iš ryto 2 <1. Spalio š. m. (pet- 
nyčioj). Iš ten bus laidotuvės i šv. 
Kaizmiero Kapus. Pagrabas randasi.

4500 So. Wood St.

*EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Laurai, kurgi begi? Ogi j pui

kiausi Lietuvių Susivienijimo 
Kliubo balių. Aš jau čielą savai
tę mausčiau apie tą didi iškil
mingą balių. Ten bus gražiausios 
merginos ir visi puikiejai šokė
jai. Ten šoksime' klumpakojį ir 
kitus “moderniškus” šokius. Tas 
išpuikiausiais bailus atsibus su- 
batoj. Spalio (Oct.) 3 d. 1914 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, 32 
PI. ir Auburn A v., prasidės 7:30 
vai. vakare, Južauga tiktai 25c 
porai.

Muzykė ]>o vadovyste 
p. Ežerskio. 

•Kviečia visus, 
KOMITETAS.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Reikalaujamus lietuvis geras vargo
nininkas, kuris yra gerai apsipažinęs 
savo amate. Turi mokėti chorą vesti 
lietuviškai ir lotiniškai. Privalo būti 
blaivus ir mandagus. Gerą ir pastovi 
vieta del gero žmogaus.

Atsišaukite veikiai adresu:
A. C. e/o “KATALIKAS” 

3249 S. Morgan St., Chicago.
(47-52)

Si “Betrubinė” kalbamoji mašina yra naujausio išradimo 
su puikiausiais pagerinimais. Jos balsas yra švelnus, ty
ras, be jokio ausį draskančio čirškimo, dėlto, kad grojant 

balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą vamzdelį į apa
čią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į orą 
švelniu, maloniu akordu.

■ ;lL.' ■'
Nekuriose kalbamose mašinose garso kambarėliai nėra 

dedami, per tai kartu su balsu pasigirsta ir aparato-mašine- 
rijos barškėjimas, kuris balsą padaro šiurkščiai čirškiančiu.

Aparatas B. Z. H. neišduoda jokio barškėjimo su juom 
gali groti, kaip 10 tolinės, taip ir 12 tolinės lėkštes (akor
dus), jis taippat galima užsukti laike grojimo. Reguleris su
kimosi išduoda maloniausi balsą.

Skrynutė padirbta iš tvirto ąžuolo, didumas: 12^ to
lių pločio, 12įĄ ilgio ir G% augščio. Sveria su visa kuom 
drauge 16 svarų.

No. 10 šnekamoji mašina 
Kaina $17.30

No. 10 šnekamoji mašina pasirodė krautuvėse del to, kad žmonės 
reikalavo tokios mašinos, kuri talpina savyj pamatinius princi
pus geriausią instrumentą, bet parduodamą už kainą, kuri visiems 

prieinama.
No. 10. šnekamoji mašina yra aprūpinta dailia ąžuoline skrynute, 

turinčia 13% colią platumo, 13% ilgumo ir 6% colią augštumo. Yra 
dailiai nupaliruota, gražiai išveizdi, yra gražiu kambario papuošalu.

No. 10 šnekamoji mašina yra aprūpinta triuba su astuoniais la
pais, blizgančiai nupaliruta ir turi aukso driužles. Reproduktorius rū
pestingai padarytas, tobulas yra darbas ir principas. Turi labai gerą 
sprenžinos motorą; galima užsukti mašinai einant. Vienodumas eise
nai yra būtinai reikalingas del gerumo reprodukcijos ir No. 10 mo
toras yra padarytas taip, kad jo eisena yra absoliučiai vienoda visą 
laiką. Pavarymo ir sustabdymo prietaisas, nupaliruotas ir nunikeliuo- 
tas, yra gerai ir patogiai priešakyj pritaisytas ir veikia tiesiog ir grei
tai be jokio trukdėsio. No. 10 groja rekordus visokiausio išdirbimo ir 
visokiausio didumo, ir groja teisingai, puikiai reprodukuoja, balsai 
esti aiškąs, švelnąs, malonus, tyri.

“Eclipse” kaina $25.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, I1L

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicago miesto.
'PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose Mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
.IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant. 

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

apgioka algas, bilas ir visokias kitas išmpkestis. Čekiai yna, 
praktjgkiajisias ir lengviausias būdas vedimo rokuųdų, biznyje. 
Jokia biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančią! 
sąvo biznį vesti.

PADARO Ęovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raitau, 
gerai ir pigiai.

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

Kas ąorite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai krdpHJ 
tęs j šią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketv.ergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki S vat 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padarę* Katalikų

bažnyčiai dideles <«rUn suejslMą 
popiežius Bins' X, kuri# vey.činkiek- 
vieną Kataliku ant vauipmet at
minti te tikrąjį Bąžayiioą Ganyto
ja Pagerbsi ženklu gili butt jo 
ffldeH* paveikidaą, iškabintai kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musą Kningyne yra labai pui
kiu paveikslas šv. Tėvo. Anį pa
veikslo išrodo kaip gyva? sėdįs 
ant soste. Apatiniai rufrąj bąįft, o 
vidutiniai raudoni — 
fiu^nas tamsiai žaliaa. žodžiu m- 
kant, paveikslas labai gražiu ir 
KM patariame visiems jį turėti. 
Mlera jo 18x24.

Kaina 25c

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, : : CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus PIu- 

a’o X paveikslą sekančiu adresu:

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

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

PASAKĖ KAIZERIUI 
APIE NEPASISEKIMĄ 

IR NUSIŽUDĖ.
Paryžius, rugs. 30. — 

Pulk. Kockui vokiečių gene- 
ralis štabas buvo įsakęs bū
tinai eiti per Vogezų kal
nus. Jis su savo kariuome
ne bandė keliatą kartų tą 
atlikti ir vis neturėjo pasi
sekimo. Tuomet jis telegra
favo šitaip kaizeriui: “Ne
galima pereiti per Vogezus. 
Ateik ir pabandyk pats”. 
Pasiuntęs savo valdovui to
kį pranešimą, nusišovė.

VOKIETIJA BE KOLIO 
NIJŲ.

Paryžius, rugs. 30. — 
Laikraštis Temps, kurs iš
reiškia valdžios pažiūras, 
skelbia, kad Francija ir An
glija pasiliks sau užimtąsias 
Afrikoj kolionijąs. Dąr prie 
duria tas laikraštis, kad 
francuzams ir anglams šlo- 
yingiau yra patiems užka-

“KEISTUTIS”.____
Pereitą sekmadienį va

kare Columbia salėj, ant 
Town of Lake, Liet. Teatr. 
Kliubas “Lietuvą” atlošė 
vieną gražiausių iš Lietu
vos h istorijos veikai a-dra- 
mą “Keistutis”. Lošimas 
pavyko gerai ir publika li
ko užganėdinta, kurios bu
vo pilnutėlė salė. Lietu
viams labai patiko, kad ant 
tikietu buvo lipinami Tau
tos Išdo ženkleliai. Minė
tas kliubas už tai užsipel
no pagarbą, nes, galima 
sakyti, jis pirmutinis pada
rė pradžią, savo rengiamuo
se vakaruose ėmė lipinti 
Tautos Išdo ženklelius. Pa
sitikima, jogei ir kitos dr- 
jos seks minėto kliubo pė
domis ir tuo badu prisidės 
prie tautos reikalų rėmimo.

Tautietis.

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

Atsišaukite tuojaus pas
Louis Kaspar, 

3131 Wenthworth A’ Chicago, Ill.
(45-6-7)

Ant pardavimo du mūriniai namai 
su keturiaįs kambariais. Viskas in- 
taisyta kuogeriausia ir gera proga 
nusipirkti pigiai namus.

Savininkas, 
2836 Emerald Ave.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda labai pigiai Bučernė dr 

Grocernė lietuviu ir lenkti apgyven
toje vietoje. Biznis išdirbta per pen
kiolika metą. Gera proga norinčiam 
Įgyti gerą biznį.

Atsišaukite po No.
4330 So. Wood St., Chicago, Ill.

(46-53)

PARSIDUODA.
PARSIDUODA pigiai 2 pianai: vie

nas už $10 dol. antras už $20. norin
tiems pirkti. Gera proga. Atsišaukite 
pas:

Ant. Noreika, 
3602 Emerald Ave.. Chicago. Ill.

“VYČIŲ” PRAKALBOS.
Šiandieniniame Šv. Jur

gio parapijos “Vyčių” kuo

STORAS ANT RENDOS.
Labai geroj vietoj ant kampo apa

čioj skiepas. Tinka del šiaurią, pul- 
merią, groseriui ir kitokiam bizniui. 
Pačiame lietuvią centre ant North 
Side. Benda pigi, žmogus be šeimy
nos te& pąt galėtu ir gyventi. Elek
tra, gesae, vanduo ir t. t.

Atsišaukite pas:
K. Cepukas,

1648 W. Division St., Chicago. Ill.
(47-8)

Siame “Ėclipse” už $25.00 mes pasiūlome geriausią 
žema kaina instrumentą, koksai tik gali būti pa
gamintas.
Visa savo konstrukcija ir savo tono kokybe “Ec

lipse” yra Columbia ir tokis, kurį mes dedame pirmutinėm 
vieton šiame kataloge, iš dalies ačių jojo kainai ir iš dalies, 
kadangi mes didžiuojamės juom.

Dėžė: Raudonmedis arba ketvir- 
tuotas auksinis ąžuolas.

Didumas: 15% colią platumo per 
15% colią. gilumo.

Metalo užbaigimas: Visos ati- 
degntosios metalo dalis sto
rai nikeliu pavilkta (pla
ted).

Motoras: Dvieją sprenžiną va
rymas nesiįvairuojąs, be dre
bėjimo. Groja tris rekordus 
vienu užsukimu. Motoras yra 
pastatytas ant naujos meta
linės motorui lentelės.

Aprūpinimas adatomis: 200 pil
no tono adatą Dėžės viršų 
turi tris ingaubtas adatiniu 
taureliu.

Tono kontrolė: Columbia toną 
kontroliuoja lakštai, valdomi 
su pagelba guziko priešakinė
je piliastroje; taipgi su pa
gelba adatą įvairumo.

Balso rankena: Nauja bayonet 
joint balso rankena iš vieno 
gabalo be rumbą išsukinėto 
smailyn einančio vamzdžio.

Reproduktorius: New Columbia 
No. 6.

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

Miestas...................................,........................Valstija.......................................

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

CEEE9 K38G2B83Q53S3SCE355CD53CIBSSISE

NIEKO DYKAI
Bet mes labai duosime Jums Jūsų pinigų vertę jaigu ką nori 

pirksite musų Rakandų 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. Užprašo* pas 
mus atsilankyti.

MIKLAS ir ANDRULIS
1025 So. Main St., Rockford, Ill.

5SSS3I ssssBsssBssiMssBSEsraaasBsnaaB aaara

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE 

**■

VAhdkaa kraštavę vyriJką aprždalų, skrybėlių, Sevorykų ir 
batų, 4Q moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriikų siaha

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252>54 So. Morgan St. Chicago. Ill.
Telephone Yards 6683

, . . IN. 111,1 , , --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

