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KAIZERIS SERGA MIKUOS
ROMA, Spal. 1. - Čionai apturėta žinia, kad Vokietijos kaizeris sunkiai susirgęs Suvalkuose.| Antwerp smarkiai bombarduojama. Austrijoj platinasi cholera

VIENNA FORTIFIKUOJAMA
Teutonams vis blogiau sekasi Francijoj. Japonai užėmė Lao-She uostą arti Tsing-Tao.
Vokiečiai trau

kiasi iš Su
valkijos.

PETROGRADAS, spal. 
Generalis Rusijos štabas ši
taip skelbia apie karinius 
veikimus ties Nemunu:

“Rugs. 28 d. po smarkaus 
susirėmimo Rusijos karei
viai paėmė vokiečių pozici
jas ties Augustavu ir Kap
čiamiesčiu Suvalkijoj.

Vokiečiai dar vis bombar
duoja Ossovecą didelėmis 
kanuolėmis. Nedideli susi
rėmimai buvo Andriejavo 
apylinkėj.”

Vokiečiai įsiveržė į Su
valkiją tikslu pereiti per 
Nemuną ir suardyti geležin
kelį, jungiantį Varšavą su 
Petrogradu. Vokiečių buvo 
keturi korpusai ir išpradžios 
tiek pat tebuvo rusų. Bet 
vėliaus rusams pribuvo pa- 
gelba iš Vilniaus. Mūšio li
nija tęsėsi 150 verstų.

Iš Petrogrado ateinančios 
žinios skelbia, kad vokiečiai 
nešinasi iš Suvalkijos. Vo
kiečiai traukiasi per Au
gustavo pušynus. Tų pu
šynų didumas turi 24-rias 
mylias ilgumo ir 35 mylias 
platumo. Rusai užpuolą iš 
šonų ir norį užkirsti jiems

kelią sugrįžti. įliai nebus atidaryti prieš
Ossoveco tvirtovė tebsi-; karo pabaigą. Tas įsakymas 

laiko, nor didelėmis kanuo- į buvo duotas todėl, kad blai- 
lėmis bombarduojama. vybė labai gerai atsiliepė į

Del didelių purvynų ir žmones. \
blogų kelių vokiečiai turė
ję palikti Suvalkijoj savo pietinę Rusiją, sako, kad ša- 
artileriją. Uis ten veik visai persimai

nius nuo įvedimo blaivybės. 
Ūkininkai, kurie buvo nu
puolę dvasioj, nuskurę ir ne
veiklus, stojo save godojan- 
čiais žmonėmis. Žmonių po
būdžiai ir papročiai ima 
švelnėti. Švariau užlaiko 
namus ir švariau rėdosi.

Miestuose, miesteliuose ir 
sodžiuose įvyko geresnė 
tvarka. Gyventojai atsiduo
da blaiviems pasilinksmini
mams. Darbininkai sutaupi- 
na dabar 55% savo uždar
bio, o pirma tie pinigai bu
vo prageriami. Tikimasi, 
kad del to kils žymios so- 
cialės ir ekonominės 
mainos Rusijoj.

artileriją.
Nuo sekmadienio ryto bu

vo kilęs smarkus susirėmi
mas linijoj tarp Gardino ir 
Druskininkų, ant Nemuno 
kranto.

Tokios tai žinios ateina iš 
rusiškų šaltinių apie kari
nius veikimus Suvalkijoj. Iš 
Berlyno apie tai jokių žinių 
nesuteikiama.

Kuomet rusai andai užė
mė M. Lietuvą, tai ties Til
že rado didelį kaizerio dva
rą, kur buvo auginama ge
riausių veislių karvės ir ar
kliai. Tas viskas pakliuvo 
i rusų rankas ir dabar per 
Smolenską gabenama į Mas
kvą del agrikultūriškojo in
stituto. Paskui tie gyvuliai 
bus išdalinti dr-joms, ku
rios užsiima auginimu 
riaušių veislių gyvulių.

ge-

Blaivybės 
vaisiai.

PETROGRADAS, spal. 1. 
— Fin. ministeris P. Bark 
•gavo įsakymą, laikyti mono
polius uždarytus. Monopo-

Keliauninkai, aplankę

per-

Didžiajame mu 
šyj talkininku 

viršus.
PARYŽIUS, spal. 1. — 

Jau baigiasi trečia savaite, 
kai Francijoj eina didysis 
mušis, kurio priešakis nu- 
sitęsęs buvo 150 mylių. Ne

simato dar aiškiai, kurioj 
pusėj viršus, bet ateinančios 
žinios iš karo lauko skelbia, 
kad abu vokiečių sparnu 
traukiasi atgal. Ypač labai 
spaudžiamas dešinysis vo
kiečių sparnas.

Mūšio linijos viduryj ne
buvo žymių susirėmimų. 
Tose vietose vokiečiai uži
ma patogias sau pozicijas ir 
reikėtų daug spėkų, kad 
juos iš ten išmušti. Šalis y- 
ra kalnuota ir nesunku pa
sirinkti apsigynimui geras 
vietas.

Ant kairiojoj vokiečių 
sparno, kur jie atakavo Ver- 
duną, buvo susirėmimai ir 
vokiečiai pasitraukė atgal.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
ant savo dešiniojo sparno 
jie neatsilaikę.

Ateina žinios, skelbian
čios, kad vokiečių dešinysis 
sparnas jau traukiasi visas 
atgal į Belgiją, o tik palik
ta stipri kariuomenė, kad 
sulaikyti talkininkus ir duo
ti ramiai pasitraukti di
džiajai armijai.

Užpuola Ant 
werpą.

Londonas, spal. 1. — Vo
kiečiai ėmė veikti Belgijoj. 
Ėjo smarkus susirėmimai 

per pastarąsias tris dienas. 
Labiausia vokiečiai veikia 
aplink Antwerpą, kur vo
kiečiai daro antpuolius ant 
fortų. Ypač didelę ugnį vo
kiečiai verčia ant trijų for
tų. Ant fortų Liezele ir Bre- 
donk vokiečiai darė antpuo
lius. Tarp tųdviejų fortų 
buvo belgų kareivių. Užpuo
likai buvo sutikti baisia ug
nim ir su dideliais nuosto
liais atsitraukė.

Iš Malinęs vėl vokiečiai 
esą išvyti. Vokiečiai bom
barduoja Lierre ir Alost/

Japonų vei 
kimai.

Tokyo, spal. 1. — Oficia
liai skelbiama, kad japonai 
išsodino kareivių prie La- 
oshe uosto ir paskui užėmė 
tą uostą. Uostas randasi ar
ti Tsing-Tao. Japonams te
ko keturios nedidelės vokie
čių kanuolės.

Japonų orlaiviai skraidė 
Tsing-Tao padangėse ir mes
ta iš orlaivio bomba, pade
gus vieną vokiečių laivą.

Saudo gerai
Antwerp, spalių 1. — Vo

kiečiai pripažįsta, kad rusų

lengvoji artilerija pasižymi
akuratnumu. Labai taikosi trijos minos Adriatikoj. 
iššaudyti oficierius.

® Arkliai del ar
mijos.

St. Louis, spalių 1. — As
tuoni Francijos oficieriai 
nupirko 46.000 arklių del 
Francijos kavalerijos. Ark
liai turi būti pristatyti 
dešimts dienų.

už

Skubiai lieja 
kanuolės.

Roma, spalių 1. — Itali
jos ginklų dirbtuvėse die
ną ir naktį dirbama kanuo
lės. Už kelių savaičių visa 
Italijos armija bus aprūpin
ta modemiškomis kanuolė- 
mis.

WASHINGTON, D. C., SPAL. 1. — RUGS. 29 D. 
RUSAI SUVALKIJOJ P ASM® VIETAS TARP EŽE
RŲ SIMNO, SEIRIJŲ IR LEIPALINGIO.

VOKIEČIAI LAIKOSI TARP SUVALKŲ, SEI
NŲ IR MARIJAMPOLĖS.

PARYŽIUS. SPALIŲ 1. — RUGS. 24 D. VOKIE 
ČIAI STENGĖSI IŠSODINTI SAVO KARIUOMENĘ 
PRIE VINDAVOS, KURLANDIJOJ.

LONDONAS, SPAL. 1. — FRANCIJON MŪŠIO 
LAUKAN TIK KĄ PRIBUVO 70.000 INDĖNŲ.

Italus labai pykdina Aus- 

19 laivų žuvo nuo tų mmų. 
Dabar pranešama, kad vie
nas Italijos torpedinis lai
vas nuskendęs ties Veneci
ja.

Italijos garlaivių savinin
kai protestuoja prieš Aus
triją už primėtymą minų 
Adria tikoj.

Milžiniškas orlai
vis del armijos.
New York, spalių 1. — 

Milžiniškas orlaivis Ameri
ca ir leitenantas Porte, kurs 
ant to orlaivio ketino lėkti 
per Atlantiką, grįsta Angli- 
jon ir leitenantas su savo 
orlaiviu tarnaus Anglijos 
armijai.
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Musų pastabos.
ANTRASIS SUVAŽIAVI

MAS.

Šiandie New Yorke pra
sidėjo antrasis Amerikos 
lietuvių politikinis suvažia
vimas, kuris pasivadinęs 
kažkodėl ‘ ‘ visuotinuoju ’ ’. 
Pirmutinis Amerikos lietu
vių suvažiavimas arba poli
tikinis seimas, kaip žinoma, 
pereitoj savaitėj atsibuvo 
Chicagoj. Musų dienraštyj 
kelis kartus buvo apie tai 
rašyta. Bet kadangi šis pir
mutinis suvažiavimas išėjo 
iš po Federacijos iniciativos, 
musų nekurie tautininkai, 
gi labiausia socialistai, ka
talikų veikimo taip persi
gando, kad ne tik Federaci
jos valdybos sumanymui — 
atlaikyti suvažiavimą vei
kiau ir Chicagoj — neprita
rė, bet nusprendė skyriumi 
atlikti kitą suvažiavimą, kad 
tuomi savo pasielgimu aiš
kiai parodyti nepasitenki
nimą musų dvasiškija, kuri 
Federacijoje laiko visuome
nės styrą.

Ir tasai neramių gaivalų 
nepasitenkinimas išėjo vis
gi iiaudon, didesnėn net, ne
gu tikėtasi. Chicagos suva
žiavimas, arba seimas, štai 
ėmė ir suvienijo kita kitai 
priešingąsias lietuvių sro
ves — tautininkus su so
cialistais. Be to, rasi, pir
miau socialistai su tautinin
kais nebūtų už jokius pini- 
ugs susiėję krūvon tarties 
apie Lietuvos reikalus, bet 
štai Chicagoj lietuvių suva
žiavimas juos sutaikė, su
vedė krūvon ir liepė... pa
sibučiuoti kaipo tikriesiems 
tėvynės Lietuvos vaikams. 
Dabar jie New Yorkan su
važiavę bendrai tariasi apie 

jau Chicagoje lietuvių su
važiavime išgvildenta, ap
kalbėta ir nutarta. Jie svar
sto apie Lietuvos padėjimą 
ir jos ateiti.

Tai labai geras daiktas. 
Tegu jie visa nusvarsto ir 
paskui tegu susijungia ben
drai dirbti su valdyba, kuri 
išrinkta Amerikos lietuvių 
suvažiavime Chicagoje. Te
gu jie nutaria rinkti aukas 
bendran Tautos Fondan ir

tegu bendrai ruošia lietu
vių tautini memorijalą bu- 
simąjin Europos valstybių : 
kongresan. Bendras darbas 
visuomet pasekmingesnis ir 
gausesnis. To viso taigi ir 
velijama dabartiniam lietu
vių suvažiavimui New Yor
ke.

Bet jei kartais tasai New 
Yorke suvažiavimas imtų 
pirmutini Chicagoje suva
žiavimų ignoruoti — ko vi
sai nepasitikima — jaigu 
šis antras suvažiavimas sau 
vienas skyrimu imtų veik
ti ir sumanytų žengti savais 
keliais, tegu to suvažiavimo 
atstovai žino, kad jų tos pa
stangos bus menkutėlės ir 
tiesiog juokingos, kadangi 
lietuvių politikiniame suva
žiavime Chicagoj buvo re
prezentuojama mažiausia 
95 nuošimčiai lietuvių Ame
rikoje. Suvažiavime Chica
goj buvo suvirs 350 atstovų, 
kurie reprezentavo visas lie
tuvių parapijas ir didžiumų 
draugijų Amerikoje. Vadi
nasi, visi lietuviai pirmuti
niam suvažiavimui yra pri
tarę. Jam nepritarė tautinė 
organizacija S. L. A., na, ii* 
musų socialistai. . Pirmoji 
organizacija dar permaža 
apglobti nor kelintų dešim
tų dalį lietuvių, gi socialis
tus galima suskaityti ant 
pirštų.

Bet kam čia tie išrokavi- 
mai yra reikalingi. Juk di
džiausieji atsibuvusio Chi
cagoj politikinio suvažiavi
mo priešininkai pripažįs, 
jogei jis buvo sušauktas 
vardan kuone visų lietuvių 
Amerikoje ir todėl pasitiki
ma, kad New Yorke dabar
tinis lietuvių suvažiavimas 
yra tik kaipo dalinis ir, be 
abejonės, jis turės priimti 
pirmutinio suvažiavimo nu
tarimus ir juos pagirtinai 
pildyti. Jei taip pasielgs, pa
sirodys, kad suvažiavusiems 
ten atstovams rupi ne siau
ri partyvumai, bet bendra
sis darbas tėvynės reikaluo
se. Gi, kaip visiems žinoma, 
tėvynei tuojaus bus reika
linga pagelba.

APIE PERSIKEITIMĄ
ŽMONIŲ PRIGIMTIES.

kad 
yra

Dažnai -nurodoma, 
žmogaus prigimtis 
stambi klintis žmonijos pa
žangai ir gerbūviui. Nuro
doma, kad žmonyse perdaug 
yra saumeilės, pavydo, kerš
to, kad įvykinti surėdymą, 
kur butų viskas ideališkiau, 
negu dabar. Nurodoma, 
kad netobula žmogaus pri
gimtis yra didi kliūtis įvyki- 
nimui socializmo arba pa
našaus surėdymo.

Kaikurių buvo nurodoma, 
kad žmogaus prigimtis kei
čiasi, kad ji keitėsi praeityj 
ir kad ji keisis ateityj. Nu
rodoma, kad žmogaus pri
gimtį žymiai perkeitė krikš
čionybė.

Reikia pripažinti, kad 
krikščionybė gerai patobu
lino žmogaus prigimtį, pa
stūmėjo pirmyn žmonijos 
pažanga. Krikščionis gai
lestingesnis, negu pagonis. 
Tikroji žmogaus prigimtis 
visgi nepersikeitė. Nedingo 
iš žmonių širdies pavydas, 
tebėra neužgesintas kerštas, 
godumas tebtunoja žmoguje. 
Žmonės kilo, bet visgi toli 
tebesame nuo gerbūvio var
tų.

VOKIEČIAI VARTOJA SUSUKTAS Į RITULIUS STORAS VIELAS, KAD ' 
APSAUGOTI SAVO APKASAS NUO ŠOVINIŲ EKSPLIODAVIMO.

Netobulumų, silpnumų 
žmogaus prigimties parodo 
dabartinis europinis karas. 
Vargu bau daug kas pra
matė tą visuotiną europinį 
karą. Dauguma gal norėjo 
tikėti, kad didėsės valsty
bės, taip augštai pakilusios 
civilizacijos moksle, visgi 
mokės susitaikyti, išrišti 
klausimus be kardo. Dar 
mažiau kas pramatė, kad į- 
vyks valstybių gyventojuose 
tokia vienybė. Išrodė, kad 
vokiečių socialistui francu- 
zų socialistas yra artimes
nis, negu vokiečių junkeris, 
ir kad vokiečių socialistas, 
būdamas didžiu karo prieši
ninku. neis kartu su junke
riu prieš franeuzų armijų, 
kuri susideda iš darbininkų 
ii- tarp kurių yra socialistų. 
Vokiečių socialistai ne vien 
sutiko eiti prieš franeuzus, 
bet taipgi užpulti ant ma
žutės Belgijos. Belgų ir 
franeuzų socialistai lygia 
dalim stojo karau ir mato
me stojant socialistus prieš 
socialistus. Dar gi anarchis
tai liuosanoriais stojo armi
jom Maksim Gorki ir jo su
nns dalyvauja mūšiuose. 
Taigi daugelis skelbusiųjų 
taikų ir pasmerkusiųjų ka
rų, patįs stojo arinijosna ir 
narsiai grumiasi. Visokie 
krikščionis eina prieš vieni 
antrus, taip ir kitų pažval- 
gų ir įsitikinimų žmonės da
ro. Taigi, nežiūrint į tiky
bas, visokius mokslus, žmo
gaus prigimtis pasiliko ta 
pati. Saumeilės, pavydo, 
keršto mokslai neįstengė iš- 
dildinti iš žmonių širdžių. 
Tų nedorybių ir ydų nepra
šalina nei įstatymai, nei 
balsavimai, nei izmai.

Žmonės galų gale palieka 
žmogiškais ii’ juosius reikia 
imti tokiais, kaip jie yra, o 
ne tokiais, kokiais norime 
kad butų. Netobula žmogaus 
prigimtis yra kliūtis žmoni
jos pažangai, klintis gerbū
viui ir įvykinimui tokių su
rėdymų, kaip socialistiškas 
arba panašus.

Kelione Amerikon karui 
gimus.

Mes, būdami Lietuvoje, 
liepos mėnesyje nieko negir
dėjome, kad bus karas. Nie
kas, matyti, nenujautė tos 
baisios nelaimūs. O iš namų

degtukus. Bet ant laivų visi 
netilpome. Nuvarė mus ten, 
kur pirmiau buvo kiaulės 
skerdžiamos. Ta vieta bai
siai smirdėjo. Kas turėjo 
vokiškų pinigų, tas dar ga
lėjo nusipirkti duonos, sil
kių, o rusiškų pinigų niekas 
neėmė. Vienas lietuvis 100 
rublių atidavė už 10 mar-

išvažiavome liepos 20 dienų. 
Išpradžios viskas gerai klo
josi. Dainuodami ėjome per 
Lietuvos laukus. Liepos 21 
d. atvykome į Jurbarku. 
Ant rytojaus atsidūrėme pa- 
rubežyj. Rubežius besųs 
tirštai apstatytas kareiviais. 
Miške radome daugiau ame
rikonų, norinčių persiristi 
per rubežių. Bet už pinigus 
pasisekė pereiti rubežių. 25 
d. jau buvome Hamburge. 
Tų pat dienų norėjome mai
nyti pinigus, bet mums pa
sakė, kad Rusijos pinigai la
bai nupuolę. Ir pasakė, kad 
jau prasidėjo karas su Ru
sija. Tai mes pinigų nemai
nėme. Liepos 28 d. jau mus 
nuvežė į garlaivį Impera- 
tor. Tenai mus išlaikė dvi 
dieni. Po to išgirdome, kad 
Imperator neplauks Ameri
kon. Išvarė mus iš garlaivio 
ir paskui norėjo mus nuga
benti į Antwerpu. Mus emi
grantų buvo tūkstantis su 
viršum. Kuomet privažiavo
me prie Belgijos rubežių, 
tai mus ten sulaikė. O su-! 
judimas, triukšmas buvo di
dis. Moterįs ir vaikai tik 
klykė ir verkė. Rodėsi, jau 
turės būti gyvenimo galas. 
Nuo Belgijos parubežio bu
vome sugrąžinti į Hambur
gą. Pristygome valgyti ir 
gerti. O moterįs ir vaikai nei 
ant minutos nesustojo verk
ti. Hamburge išalkusius, iš
troškusius uždarė emigran
tų stoty j. Ant rytojaus jau 
pamatėme sužeistųjų karei
vių. Tuomet mus nugabeno 
į balas, kur pirmiau kana
las buvo kasamas. Ten be
gyvenant labai žmonės ėmė 
sirgti. Traukiniai su karei
viais, kanuolėmis, arkliais, 
provizija tik lėkė ir lėkė į 
parubežius. Ilgai išbuvome 
tos balos lūšnelėse. Paskui 
agentai sugrąžino pinigus už 
laivakortes, o tie, kurie tu
rėjo atsiųstas laivakortes, 
gavo tik po 40 markių. Pa
sakė, kad mus gabęs ant sa
los, vadinamos Ruegen. Ke
lionė buvo baisi. Sujudimas, 
triukšmas, alasas buvo ne
apsakomi. Pablusti galėjai 
žmogus tokiose aplinkybė
se. Atvykome į Stettiną. Ta
me mieste dar aplink 8.000 
radome emigrantų. Stettinc 
liesų keturi laivai. Manėme, 
kad jais pasieksime Ameri
ką. Atėmė iš mus 
skustuvus, taboką,

peilius, 
poperą,

Galų gale per Hispanijos 
konsulį išgavome leidimų 
važiuoti i Švediją. Pirma 
nuvažiavome ant salos Ru- 
egen, o iš ten i Švedijų. 
Švedijoj priplaukėme prie 
mažo miestuko. Švedai da
vė mums uždyką pavalgyti. 
Iš to miestuko traukiniais 
nuvažiavome i Malmo. Ten 
ėmėme teirauties, ar nebūtų 
galima nuvažiuoti į Ameri
ką. Gavome atsakymų, kad 
ta kelionė atsieis 200 rublių. 
Tik penki lietuviai, du žy
dai ir vienas ruskis teišva
žiavo. Kiti liko.

Per Daniją, per Anglija 
atkakome į New Yorkų. Po 
neapsakomų vargų, baimių, 
išgąsčių, nevalgytų dienų, 
nemiegoti; naktų pribuvome 
į laisvės šalį. Džiaugsminga 
buvo. Bet kaip graudu at
siminus, kuomet visi virpė
jome kelionėj, kuomet vir
pa iš baimės ir vargsta lie
tuviai suklydę kariaujan
čiose šalyse, kuomet atsime
ni, kad musų tėvynė var
guose paplūdus, kad musų 
brolių gėrybės naikinamos, 
parubežiuose viskas į plė
nis verčiama.

Pribuvau į Waterbury, 
Conn. Keistų žmonių radau. 
Kiti netiki, kad Europoj 
karas. Sako, kad laikraščiai 
meluoja. Ištikro, nei apsa
kyti, nei aprašyti negalima 
anų baisenybių, kurios pa
tiko Europos žmones. Įsta
bu matyti, kaip žmonės ne
atjaučia to viso, eina sau 
į smukles ir lėbauja. Zauni
ja visokius niekus prieš 
šventas teisybes. Tegu jie 
papultų į dabartines Euro
pos baisenybes, tai atsimin
tų tuoj visas maldas. Malo
nus broliai, tautiečiai! Mes
kim gėrę svaigalus, liauki- 

i mes saliunus lankę. Taupy
kime grašį, o, karui pasibai
gus, negalėsime likti kur
čiais į maldavimus pagelbos 
del suvargusių musų tėvų, 

> brolių, seserių, giminių, kai- 
, mynų. 1 Lietuvos sūnūs.

Smulkmenos
Retas kas nežino, kad juo 

augštyn kilsime link debe
sį;, tuo skystesnis bus oras. 
Ant augštų kalni; irgi oras 
yra skystesnis, negu pakal
nėj.

Kur oras tirštesnis, ten 
ir spaudimas yra didesnis. 
Pažemiais spaudimas yra 
didesnis, negu padebesiais. 
Kartais lakūnui iškilus labai 
augštai į padanges, prasimu
ša kraujas iš burnos ir no
sies. Taip dedasi todėl, kad 
augštai yra mažas spaudi
mas ir todėl netaip spaudžia 
žmogaus kūną. Tuomet 
kraujo spaudimas laukan 
pasidaro didis ir kur plona 
plėvė tedengia žmogaus kū
ną, kaip burnoj ir nosy j, 
ten ta plėvė sprogsta ir te
ka kraujas.

Ant kalni;, kur oro spau
dimas yra mažas, labai grei
tai užverda vanduo. Bet jei 
norėsi ką išvirti, tai daug 
ilgiau užims laiko, negu pa
kalnėj. Bulvės ant kalno, 
10.000 pėdų augščiau jūrės 
lygmalos, turi virti apie po
rą valandų, kol išverda. Vi

"Kataliko” gert, skaitytojams.
Jau prasideda trečias mėnesis kaip “KATALI

KAS” virto dienraščiu ir išeina kasdien. Kadangi kaip 
seniau savaitinis “KATALIKAS” buvo didžiausias 
laikraštis Amerikoje, taip ir dabar su dienraščiu “KA
TALIKU” norima tas pat padaryti. Norima padaryti 
tai, kad “KATALIKAS”, kaipo pirmasis lietuvių dien
raštis Amerikoje, ir butų tarp lietuvių populeriškiau- 
sias ir daugiaus prasiplatinęs už kitus lietuvių savait
raščius ir kitokius lapelius, leidžiamus be jokio tikslo 
ir apsirokavimo.

Šiais laikais “KATALIKAS” eina kasdien ir vi
siems skaitytojams suteikia kiekvienos dienos kuonau- 
jausias iš viso pasaulio žinias; suteikia ir šiaip daug Įvai
raus turinio naudingų pasiskaitymų. Bet kas svarbiau
sia, dienraštis “KATALIKAS” kasdien paduoda daug 
žinių iš Lietuvos, kur siaučia baisusis karas rusų su 
vokiečiais, kurio liudininku yra musų tėvynės upių did
vyris Nemunas.

Kad dienraštis pasekmingiau vystytųsi, reikia jo. 
išleidimui nemažų išlaidų, reikia kad jis visur platintų- 
si, reikia, kad lietuviai savo užvilktas prenumeratas at
naujintų ir kitus prikalbintų dienrašti užsirašyti ir 
skaityti.

Manome, jogei “KATALIKO” prieteliams ir drau
gams tie musų paskatinimai nebus reikalingi. Kas my
li apšvietą, kas nori, kad lietuvių dieninė laikraštija 
vystytųsi, tokiems musų broliams paskatinimai suvis 
nėra reikalingi. Jie patįs sužino, kuomet prenumerata 
už laikrašti pasibaigia ir tuojaus aną atnaujina. Todėl 
mes nei neskatiname, tik pasakome tai, idant visi žino
tų, kurie dar to nežino, kad laikraščio, gi juo labiaus 
dienraščio, be užsimokėjusių iškalno prenumeratorių, 
negalima išleidinėti — viena, taip daryti draudžia šios 
šalies Įstatymai, antra — tokiems broliams primenama 
jų šventoji pareiga, kad reikia būtinai mums dienrašti 
“KATALIKĄ” skaityti, skaitant blaivyti savo protą, 
ty. šviesties, tuo keliu platinti musų tautinę sąmonę ir 
laukti sau geresnės ateities.

Pasižiūrėkim į amerikonus. Jie visi visur dienraš
čius skaito. Jie žino, kas kasdien dedasi visam pasaulyj. 
Jų laikraščiai dideli, nes visi skaito. Atminkite, lietu
viai, jei jus visi skaitysite “KATALIKĄ”, jei ji platin
site, dienraštis “KATALIKAS” ateityj savo didumu 
susilygįs su amerikoniniais dienraščiais.

Tik visur dienrašti “KATALIKĄ” platinkite, visi 
lig vienam atnaujinkite prenumeratą, kitus prie skaity
mo prikalbinėkite — bus nauda jums patiems, bus mu
sų visur viršus, ar tai politikoj, ar tai kitokiuose visuo
menės reikaluose. O kuomet mes įgysime viršų, pasiju- 
sime laimingais.

’ Kad tai atsiekti, meldžiame tik pamėginti atnauji
nant prenumeratą ir musų dienraštį visur platinant.

Visiems ir visur pasakokite ir siūlykite užsirašyti 
dienraštį “KATALIKĄ”!

“KATALIKO” ADM.
P. S. Pinigus už dienraštį siųzdami dėkite tokį 

adresą:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan St., : : : Chicago, Ill.

sokie daiktai lėčiau verda ir 
duona kepa palengva.

Penkiolika metų atgal 
Chinijoj, Shalitungo provin
cijoj, kur dabar japonai 
grumiasi su vokiečiais, 900 
kiaušinių buvo gaunama už 
$1.00. Dabar kiaušiniai ten 
pabrango. Dabar už $1 gau
nama tik 360 kiaušinių. 1913 
metais iš tos provincijos bu
vo išgąbenta 27 milijonai 
kiaušinių; daugiausia jų nu
ėjo Anglijon. Dauguma eili
ni; perbėdini, kad valgyti 
kiaušinius. Dėdina vištas, 
kad jų kiaušinius parduoti.

Vadovai armijų europi
niame kare yra labai seni. 
Earl Kitchener turi 64 me
tus, lordas Roberts 82 me
tu; Francijos smarkiausias 
vienrankis gen. Paul Pau 
turi 62 metu. Vokiečių anni- 
Francijos karvedis Joffre 
turi 70 metų. Vokiečių armi
jos karvedžiai yra persirito 
per 62 metu. Tarp generolų 
rusų armijoj yra veteranų, 
dalyvavusių paskutiniame 
turkų kare.
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Baimesjausmas.
yra gerai žino

mas baimėm jau&w. Ar y* 
ra kas nors toksai, kuris 
nors kartą savo gyvenime 
nebus paragavęs to nema
lonaus padėjimo? Ypač vai
kai esti bailus: tamsus kam
barys, ant šiem;-šešėliai die
nos metu visai nebaisiu 
daiktu nuo žvakės bei žibu
rio šviesos esti pasibaisėti
ni, vėjo kamine kaukimas — 
visa tai vaiką išbailintame 
omenyje iššaukia ką tai ne
žinomą, baisu. Vaikas dre
ba, čiumpa motinos ranką 
ir ašarodamas šaukia: “Ma
myte, bijau, neišeik!”

Deja, motinos, ypač auk
lės, vaikų baimės jausmus 
dar labiau didina. Jos, pasi
naudodamos vaikų bailumu, 
priverčia juos jų klausyti, 
baidydamos visokiais se
niais, žydais, raganomis, vil
kais. Vaikų netvirtas pro
tas neįstengia į tokius bai
dymus kritiškai žvilgterėti, 
ir tiktai labiau juose kenks
mingas bailumas įsišaknėja. 
Motinos privalo kitokių prie
monių tverties, kad jų vai
kai klausytų, tik nekuomet 
ne baidymu. Švelnumu, lipš
numu bei meilia kalba daug 
daugiau nuveiksi. Kad vai
kas iškarto ir nenorės pasi
duoti, klausyti, bet meiliai 
kalbinamas ir aiškinamas 
supras savo negerą elgimąsi, 
o kai vaikas supras, tai ir 
nebedarys blogą. Juk vaikai, 
dažniausia, galima sakyti, 
kad ir visados, netinkamai 
elgiasi todėl, kad jie nesu
sipranta blogai darą. Baidy
mas nei kiek nepadės blogą 
suprasti: vaikas tiktai tam' 
kartui liausis daręs tai, kas 
jį baugina. Praslinkus bai
mės pavojui jis vėl taippat 
elgsis.

Kas kita, jei vaikams va
karais auklės nepasakotų 
baisių apie raganas, žmog
žudžius pasakų ir nebaidy
tų visokiais seniais (juk jie 
ištikrųjų nėra baisus, tai 
kam gi vaikus taip nesąmo
ningai versti nepasibaisėti- 
nų asmenų baidyties), — be

abejo daug daugiau rastųsi 
žmonių, kurie nelaimės a- 
kyveizdoje sugebėtų nenu
siminti.

Baimės jausmas paprastai 
sustabdo musų judėjimus. 
Kai baimė įsišaknija musų 
sieloje, ji pavirsta bailumu.

Bailumas, bijojimas visa- 
ko retai turi gerų pasekmių. 
Bailumą reikia atskirti nuo 
baimės abelnai. Baimė ir 
privengimas, duokim, moki
niams skiriamų taisyklių 
palaiko tvarką knokykloję 
ir namuose, bet bijojimas 
vien “baisaus” mokytojo 
temdo jų mintis. Vaikų at
mintį krikdo jų mintįs.

Sveiki, tvirto kūno žmo
nės, rečiau baimės apimami, 
negu silpnakuniai. Visa, kas 
žmogų lepina, dar labiau 
padidina bailumą. Kartais 
net suaugę žmonės ir dideli 
drąsuoliai buna bailus. Ju
lius Cezar bijojo griausti
nio, o Gobsas negalėdavo 
pasilikti tamsiame kamba
ryje. Didžiai bailus žmonės 
užvis mažiausia tinka šių 
dienų gyvenimui. Ten, kame 
drąsus ir nedvejojąs žmogus 
nenustoja sąmonės ir įvei
kia pavojų, bailusis nepa
sieks tikslo, pavojuje daž
niausia žųsta. Norint kovo
ti su įsigalėjusia baime, rei
kia įsitikrinti, kad tai, kas 
juos baido, ištikrųjų nėra 
pasibaisėtina. Šiaip, jei vai
kas bijo ineiti tamsiau kam
barin, tai įkalbėkite jam, 
kad jokio pavojaus nėra ten 
eiti, ir tegu jis pamėgina 
taippat padaryti, pats įsi- 
tikrįsiąs. Tegu jis ten eina 
kokio nors daikto ataneštų, 
tiktai ne taip sau, nes tuo
met jis kiekvieno sušlamė
jimo klausytųsi, kuris jį il
gai išgązdinti. Plaukimas, į 
kalnus lipimas gerai gelbs
ti bailumui naikinti, nes 
miklina vikrumą, judėjimų 
greitumą, stiprina sąmonę 
netikėtoje pemiainoje ir 
verčia daugiau savo jėgoms 
pasitikėti, priduoda drąsos. 
Visa tai, kas silpnina ir le
pina žmogų, k. a. šiltos va
nos, ilgas lovoje gulėjimas, 
tingėjimas ir valgymo lepu

Kaizeri Wilhelmatf. Sakom a, atkeliavęs Lietuvon, i Su
valkus, ir ten sunkiai susirgęs. •>

mais reikia pamesti. Papras
tas, sveikas valgis, susilai
kymas ir minėtieji kūno ju
dėjimai — kuogeTiąuflia la
vina žmoguje drąsą, vyriš
kumą. Pasirengimas kas va
landėlė stoti pavojaus akys- 
na, padaro darąsiais net ir 
iš prigimimo bailiausius 
žmones.

Svirno Žvvnė. v

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

PHILADELPHIA, PA.
Rugs. 27 d. Lyric salėje 

buvo sušauktas vietos drau
gijų viešasis susirinkimas 
rinkimui atstovų politiška- 
jin lietuvių šeiniau New 
Yorke. Susirinkime pasiža
dėjo imti dalyvumą 21 
draugija, bet jų tris paskui 
savo atstovų neprisiunte.

Atidarius susirinkimą 
kalbėjo J. Stasiulevičius ir 
J. Grinius. Abudu kalbėjo 
trumpai, paminėdama karo 
kenksmingumą, ypač musų 
tėvynei.

Paskui tartasi, kokiuo 
budu surinkti lėšas atstovų 
kelionei. Nutarta lėsas su
rinkti nuo draugijų,” kurios 
prigulės prie atstovų siun
timo sąryšio.

Nubalsuota iš Philadel- 
phijos pasiųsti 5 atstovus, 
kuriais ir išrinkta: J. Sta
siulevičius, Maukus, I. As- 
tramskas, J. Drižiutė ir 
Varževičius.

Paskui suteikta tiems at
stovams instrukcijos, ty. 
kokius reikalus jie turės 
seime ginti.

J. Stasiulevičius paaiški
no, kad dabar kiekvienas 
susirinkusių turi teisę iš
reikšt savo nuomonę sulyg
to dalyko, kadangi esąs 
šventas visų privalumas vi
somis įmonėmis eiti pagel- 
bon savo tėvynei Lietuvai. 
Dabar esą laikas visoms 
lietuvių srovėms išvien pa
sidarbuoti.

J. Gaigalas pasakė, kad 
į valstybių pokarinį kon
gresą nesą reikalo siųsti 
jokio lietuvių memorijalo, 
nes tuomi tik ant juoko sa
ve išstaty tumėm, kadangi 
ramiuoju keliu nieko mes 
nelaimėsime ir musų prašy
mai tepaliks tik prašymais; 
lietuviams prisieina susi
jungti su visais Rusijos gy
ventojais priešais carizmą 
ir tuo keliu butų galima 
šis-tas sau iškovoti. J. B.
Smel storius priešais tą už
protestavo, pažymėdamas, 
kad laukt Rusijoj revoliuci
jos ir tylėt, kuomet musų 
tėvynės laukai trempiami 
ir žmonės žudomi, butų pra
sižengimas priešais pačią 
gamtą ir nuodėme priešais 
žmogaus gyvavimo teises; 
mes turime garsinties, tu
rime pasirodyt, jogei esame 
žmonėmis, turime veikti, 
kad visiems parodžius, jo
gei mes taippat norime gy
vuoti ir turėti sau prigulin
čias teises. J. Grinius pasa

kas priimdinėsią, ti dabar
tinis seimas turėtų išrinkti 
centralį komitetą, kuris ga
lėtu kontroliuoti visu anų 
trijų komitetų aukas. Šis 
sumanymas susirinkusiems 
patiko. Ant galo norėjo d ai1 
Gaigalas šį-tą “užvažiuoti” 
Smelstoriui, bet susirinki
mas neleido jam kalbėti.

Žmonių susirinkime da
lyvavo arti 500. Svetainės 
nusamdymo ir paskelbimų 
lėšoms aukų surinkta $17.- 
00 su centais.

Ajeras.

HOOSICK FALLS, N. Y.
Pereitais keliais metais 

čionai darbai labai gerai ė- 
jo, žmonės linksniai gyve
no. Buvo tuomet daug dar
bų ir daug pinigų. Žmonės 
ėmė susiprasti, kas jie yra. 
Pereitais metais į čionai at
keliavo keliatas jaunų vy
rukų. Keli jų gavo nepras
tus darbus, uždirbdavo 2 lig 
3 dolerių dienoje, gi kiti ga
vo prastesnius darbus, te- 
čiau neilgai jie dirbo, tuo- 
jaus iškeliavo. Žinoma, švie
sų žmogų tai greit įsitėmiji. 
Tik nueik į saliuną kokį 
stiklą alaus išsigerti, arba 
taip kokiuo reikalu. Tuo- 
jaus išgirsi jau rokuojasi 
tamsuoliai su apšviestai
siais.

Vieną kartą ir man teko 
susieiti ir pasišnekėti. Vai
kinas nesenai iš Lietuvos. 
Tik ką įžengus man per du
ris, išgirdau, kad jau mane 
sveikina su “hallo”. Sako, 
sveikas drūtas, pasikalbėsi
me apie praeitus senesniuo
sius laikus. Liepia tuoj aus 
duoti alaus. Aš atsisėdau. 
Jis ima man pasakoti, jogei 
gavęs kokią tai kningutę ir 
laikraštį, kur išskaitęs, kad 
esą galima ir be darbo pra
gyventi. Tik, ’girdi, reikia 
mums išvien veikti, reikia 
darbuoties. Ir priplepėjo jis 
man įvairių nebutniekių, 
kokiuo budu be darbo gali
ma apsieiti. Bet aš, truk
telėjęs iš stiklo alaus,, jam 
nieko neatsakiau, tik nu
leidau žemyn galvą. Mano 
vaikinas tuo nustebintas 
tuojaus atsiliepė, .kad, gir
di, čia žmones tikrai tam
sus, jei apie tokius dalykus 
turi menką supratimą. Gir
di, jiems reikalinga par
kviest! Perkūnas, tegu juos 
pamokys.

Kaip jis pasakė, taip ir 
atsitiko. Pereitą pavasarį 
pribuvo čion Perkūnas su 
savo mokslais. Ir jis vieti
nius lietuvius taip pamoki
no, kad to jo teikiamo mok
slo aidas net per visus laik
raščius garsiai praskambė
jo.

Taigi aišku, kas tie per 
apšviestunai, kurie saliunuo- 
se prie “skunerio” nuolat 
sėdi, kurie mintija, kaip 
čia be darbo pragyventi.

Bet šiais laikais ir jiems 
prasti laikai atėjo. Nes nė
ra darbų, žmonės neturi nei 
pinigų.

Šventakupris.

rius pamfletą, kuriame ran
dasi daug indomių apie juo
dukus faktų ir žinių.

Sulyg paskntiniausiojo 
gyventojų surašo 8uv. Val
stijose gyvena 9.828.294 ni
gerių. Jų nuosavus turtas 
siekia daugiau bilijono do
lerių. Vienų bažnyčių vertė 
išnešanti $65.000.000. Žemės 
turinti 20.000.000 akrų. Ni
gerių mergelių, pradedant 
nuo 16 metų amžiaus, kurios 
dirba savęs užlaikymui, su
skaitoma 1.119.653. Didžiau
sias jų skaitlius turi užsi
ėmimus prie namų darbo. 
Kitos dirba ant plantacijų. 
Tarnaičių viešbučiuose ir 
privatiniuose namuose, taip
pat kambarininkių esama 
313.091.

1915 metais sukanka 50 
metų nuo to laiko, kuomet 
prezidentas Lincoln nigerius 
išliuosavo iš vergijos ir su
teikė pilietines teises. Illi
nois valstijos todėl specia- 
lė -komisija tais metais nu- 
sprendžius Chicagoj paruoš
ti parodą, kurioj bus smulk
meniškai išrodyta visas nige
rių pažangumas, pradėjus 
jųjų išliuosavimo metais ir 
baigiant dabartiniu laiku.

RŪKANČIŲ MOKYTOJŲ 
NEPRIIMA.

St. Louis, spalių 1. — 
Drury kolegijos preziden
tas pasakė Springfielde, 
Mo., kad rūkąs vyras nega
li būti mokytoju. Į kolegi
ją buvę padavę prašymus 
300 mokytojų. Kiekvieno 
buvo klausiama, ar ruko. 
Rūkantiems buvo atsakytos 
vietos.

kė, kad Amerikos lietu
viams nebūtų reikalo per
daug tokias politikas vari-

NIGERIAI SUV. VALSTI
JOSE.

nėti, nes musų balsas vis- 
vien nebus išklausytas. Pa
skui aiškino apie aukų tvar
kymą. Dabar esą tris ko
mitetai aukų priėmimui: 
L. S. S., S. L. rA. ir S. L. R. 
K. A. Tatai tu komitetu 
nereikią ardyt, tegu jie au-

Illinois valstijos guberna
torius Dumie savam laike 
buvo nuskyręs specialę ko
misiją surinkti tikrą statis
tiką apie nigerių (murinų) 
Su v. Valstijose pažangumą, 
jų skaitlių ir lt. Dabar toji 
komisija išleido apie nige-

Szių metų modelis turi pagerinimus, 
yra geriausiu pečiu koks padirbtas.
Duoda greitą, skaisčią šilumą kur ir kada tik nori. 
Lengvai panešamas. Be durnų. Be smarvės. Saugus, 
švarus, parakus. Vartojamas su knatu. Dega devy
nias valandas su galionu aliejaus. Užtikrinta nuola
tinė šiluma. Del geriausios pasekmės vartok Perfec
tion Oil. Parduodamas visų krautuvninkų.

STANDARD OIL COMPANY
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Reikalaujamas 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. z

Atsišaukite veikiai adresą:

A. C. c/o “KATALIKAS”
3249 S. Morgan St., Chicago.

(47-52)

STORAS ANT RENDOS.
Labai geroj vietoj ant kampo apa

čioj skiepas. Tinka del šiaučiu, pul- 
meriu. groseriui ir kitokiam bizniui. 
Pačiame lietuviii centre ant North 
Side.. Renda pigi, žmogus be šeimy
nos ten pat galėtu ir gyventi. Elek
tra, gesas, vanduo ir t. t.

K. Cepukas,
1648 W. Division St., Chicago, 111.

S3K9K2 BIKSBBES&SaaSin

Ar tu nori uždirbti 
pinigus.

20 metą atgal čekai apsigyveno aut 
pigios žemės Arkansoje. šiandiena 
kiekviena šeimyną yra verta po $10.- 
000.00 ar daugiaus. Kaip kurie pąliko' 
vaikams po šimtus akrą žemės. Penkio
lika metą atgal Slavokai mainieriai 
su $200.00 šeimyna pirko pigios., de
nies Arkansoje. Dabar jie turi geras 
rikes ir namus ir yra vertas kiekvie
nas nuo $15.000.00 iki $30.000.00, Ta 
pati proga laukią tavęs. Rašyk arba 
klausk informaciją:

L. M. ALLEN, P. T. M. 
Room 718 La Salle Station, 

Rock Island Lines.

(1

BALTI MORE, MO.

A G Al L & AX

N AVY
• V . .n

Pervesk į 
NAVYi

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

iinnumca

Long Cut Tobacco T
Geriausia Taboka Geriausiame Pakelyje”

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

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

' Gali taipgi džiaugties NAVY rūkydamas pyp
kę garba žebaudamaa tai yra visa 
tabika. v

TiVITAI Klausk savo krautuvniuko kad duotu dykal PoPlerBUų- 
U 1 IkMl kniiigelę, kuri duodama Prie kiekvien o Be. pakelio..

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY)

3
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TELEGRAMOS.
Dalykai Aus 

trijoj.
keliatą vokiečiu jurininku 
uniformose.

SUFRAGIEČIŲ LITERA
TŪRA IŠ ORLAIVIO.

VIENNA, spal. 1. - Aus
trijos armijos vyriausiasis 
vadas erchercogas Frideri- 
kas išleido proklemaciją sa
vo armijai. Toj proklemaci- 
joj sakoma, kad Austrijos 
armijai visur gerai sekasi ir 
kad ta armija sumuš rusus, 
kaip kad ji sumušo prie 
Krasnyko ir Zamost.

Nežiūrint i valdžios rami
nimus, Austrijoee kila dids 
neramumas. Labai sujudino 
austrus rusų Įsiveržimas į 
Vengriją. Austrai sako, kad 
rusų tik maži būriai teėjo 
per Karpatų kalnus ir kad 
jie buvę atmušti, kuomet 
norėjo nusileisti į Vengri
jos lygumas. Bet austrai ne
jaučia tvirtos žemės po sa
vo kojomis ir skubiai daro 
drutvietes aplink Vienna. 
Priegtam Austrijoj, kaip 
pranešama, cholera nesulai
komai platinasi.

Kaikurie skelbia, kad ru
sai, kaip tik pasieks Krako- 
vą, tai jį apguls kaip ir 
Przemyslą, o su didžiąją ar
mija briausis į Vokietiją.

Rusai, besiverždami per 
Karpatų kalnus, ne vien į- 
siveržė į Vengriją, bet per
traukė gabenimą Vokietijon 
gazolino ir kerosino, be ku
rių Vokietijos aeroplanai 
ir kiti orlaiviai ir visokie 
automobiliai turi eiti nie- 
kop. Nes tą žibalą Vokieti
ja gabenosi iš Austrijos.

Iš Maestricht atėjo žinia, 
kad iš Francijos 3.000 aus
trų pasiųsta Rusijos paru- 
bežin.

Lvove buvo didis susirin
kimas. Tame susirinkime 
dalyvavo rytinės Galicijos 
miestų ir provincijų virši
ninkai. teisėjai, arcivysku- 
pai, vyskupai visokių tiky
bų ir rabinai. Tame susirin
kime grafas Bobrinsky ap
reiškė Įvedimą naujos val
džios rytinėj Galicijoj. Lvo
vo majoras M. Putovsky 
lenkiškai susirinkime sakė, 
kad galicijonų pasistengi
mais išliko Lvovas neiš
griautas ir kad galicijonai 
priėmė rusus širdingai. Gra
fas aiškino rusiškai, kad ry
tinė Galicija yra grynai ru
siška, ir ten vykinami ru
siški idealai, kalba busianti 
įvesta rusiška ir bus atnau- 

rusiški papročiai.
kur 
bu-

Philadelphia, spaliu: 1. — 
Ypatingas būdas išgalvota 
praplatinimui sufragiečiu 
literatūros. 20.000 laiškeliu 
su žodžiais “votes for wo
men” buvo išmėtyta iš or
laivio vidurmicstyj.

TRAUKINIS SU ARK
LIAIS.

Poplar Bluff, Mo., spalių 
L — Greitasis traukinis 
praėjo su 340 arklių. Už ke
lių dienų daugiau bus trau
kinių su arkliais. Tie arkliai 
gabenama į Angliją del ar
mijos.

A
Utarninke, rugs. 29 d., pa

simirė a. a. St. Kučinskas, 
gerai žinomas Chicago j pa
siturintis lietuvis; nekurį 
laiką užlaikė karčemą. Ame
rikoj pragyveno apie 15 me
tų, buvo dar nevedęs, pri
gulėjo prie draugijų 1— šv. 
Stanislovo V. ir K., Lietu
vos Sūnų No. 1 ir Vienybės 
Brolių Lietuvių. Velionis 
turėjo viduriuose ligą, išbu
vo ligoninėj šv. Antano apie 
3 mėnesius. Laidotuvės at
sibus pėtnyčioj, spalių 2 d., 
šv. Kryžiaus bažnyčioj. Lai
dojimu užsiims graborius p. 
J. Eudeikis. Laidotuvės, 
kaip girdėtis, Ims labai iš
kilmingos. Velionis buvo la
bai malonus prie visų, todėl 
ir yra visų apgailestauja
mas. Amžina jam atsilsis.

Reporteris.

VOKIETĖS VEIKIA.

Roma, spalių 1. — Gauta 
čia žinios, kad Vokietijoj 
moteris labai darbuojasi ir 
taiso kareiviams aprėdalus 
del žiemos.

Kita žinia skelbia, kad su
sidaręs komitetas iš mote
rių tikslu perkalbėti mote
ris aukoti savo auksinius 
pažibus, kad valdžia galėtų 
lieti sau pinigus iš to auk
so. Už kiekvieną auksinį 
moteris gauna geležinį žie
dą su žodžiais: “Už tą aš 
daviau auksą.”

Iš Chicago.
PRIEŠAIS PIKTADARY

BES.
Kad panaikinti Chicagoj 

Įvairias piktadarybes, mu- 
nicipalis teisėjas Scully pa
taria kuoaštriausia bausti 
visus pirmiau buvusius pra
sižengėlius, pas kuriuos bus 
atrasta kokie nors ginklai. 
Esą dabartinė bausmė už 
revolverių nešioųimą esan
ti permenka. Dabar di
džiausia bausmė už kiekvie
ną prasižengimą išneša $200. 
Užuot tos pabaudos teisė
jas siūlo prasikaltusius 
bausti kaleėjimu. Beto Scul
ly pažymi, kad iš kalėjimų 
visai be reikalo išleidžiama 
daug piktadarių, kurie išė
ję ir prajovus daugiausia 
išdarinėjanti.

NAUJA PARAPIJA 
CHICAGOJ.

Nekalto Prasidėjmo Penelės
Pietvakarinėje

Šv.
Chicagos 

miesto dalyje susitverė nau
ja lietuviu Rymo Katalikų 
parapija Nekalto Pras. P. 
Šv. Žemė del bažnyčios jau 
seniai buvo nupirkta, net 
20 akrų, prie 44-tos gatvės

New York, spal. 1. — 
Per rugs. m. per Ellis salą 
atvyko Amerikon tik 22.000 
ateivių. Pernai per tą pat 
mėnesį atvyko 108.504 atei
viai.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA.
Pain Fireworks Co. bus

te, po numeriu 1320 So. Wa
bash gat. vakar ištiko bai
si ekspliozija. Plyšo iš neži
nomos priežasties parakas 
ir užmušė 5 asmenis: minė
tos kompanijos prezidentą 
Thearle, jo stenografę mer
giną Hill ir kitus tris vy
rus. Gaisro nebuvo, nes vi
sas bustas yra cemento ir 
geležies.

Londonas, spaliu 1. — 
Šiaurinėj jure j buvo iškilus 
labąi smarki audra; tokios 
smarkioj audros niekas ne
atmena, Ir karo laivai tu
rėjo slėptis į uostus. J Da
nijos pakraštį bangos atnešė

V
ir California Ave. Rugsėjo 
8 d. š. m. J. M. Arcivysku- 
pas paskyrė ten už kleboną 
kun. A. Briška, kuris apie 
4 metus vikaravo pas kle
boną Skrypko, šv. Kryžiaus 
parapijoje. Tuoj po pasky
rimui naujas klebonas pra
dėjo darbuoties savo para
pijoje. Tam laikui persam
dė nuo francuzų Šv. Onos 
koplitelę, delei atlaikimo 
dievinaldyst.es. Kai}) dau
gumai žinoma, kun. A. Bri- 
ška yra darbštus, todėl ti
kimės čia puikiausios tvar
kos parapijoje. Dabar kun. 
Briška persikėlė į naują.' 
vietą prie 4543 S. Califor
nia avė. Persikėlus į naują 
vietą turėjo pirkti visus 
naujus rakandus, nes vika
ru būdamas nieko savo ne
laikė. Kunigo kambarius 
puikiausiai pripildė visiems 
žinomas lietuvis rakandų 
krautuvninkas ponas An 
tanas Kosmovskis, 1741-17- 
43 W. 47th St. arti Hermi
tage avė., Jis parduoda ge
riausius tavorus už žemą 
kainą. Kum Briška kitur 
but turėjęs užmokėti už lo
kius rakandus apie Š1200.- 
00, o pas p. Kosmovski kai
navo tik $800.00, taigi lin
kėtina, kad visi kreiptųsi 
pas tokį žmogų.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda labai pigiai Bučernė ir 

Gioeernė lietuvių ir lenku apgyven
toje vietoje. Biznis išdirbta per pen
kiolika metą. Gera proga norinčiam 
įgyti gerą biznį.

Atsišaukite po No.
4330 S. Wood St., Chicago. Til.

(46-53)

Bell JBL H System

Kuomet rinka nėra nusistovėjusi, pirkly- 
ba apsistojusi ir eina visokie gandui, tai 
tuomet producentai, konsumentai, pardavė
jai, gabentojai, privalo nuolatai būti bu
drus.

Long Distance Telefonas
yra kelias del greito susižinojimo; per ji 
jūsų klausimai tuoj bus atsakyti; ir jausi 
tą ko nori ir kuomet nori.
Javų sandėliai, uostai, ežerai ir keliai van
deniu, geležinkelių ir išgabenimo centai y- 
ra sujungti į vieną milžinišką, komercialį 
vielinį tinklą.
Iš bile kokios 8.100.000 vietinių stočių in
formacijos kaslhik visokių biznių galima 
ingyti per

Bell Sistemą
Šituose neramiuose laikuose ir minutes 
yra svarbios. Long Distance patarnavimas 
yra neužvad uo j amas.

Vartok jį apščiai

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Specialia 3 dienų Išpardavimas
Szią savaitę. Geriausia ir seniausia S. Sides krautuve. 24m. 

biznyje. Tėmyk musų pagarsinimus šitame laikraštyje.
PARDAVIMAS PĖTNYČIOJ, SUBATOJ ir PANEDELJY, SPALIO 2-3-5

Pirk rudeninius drabužius dabar1 iu?
Pas mus yra didelis pasirinkimas moterių ir vaikų drabužiuose. 
Skrybėlių skyriuj rasi skrybėlės naujos mados už vid. kainas.

v®

Kotai ir siutai, visokių geri] madų 
ir visokių spalvų, kaikurie kotai 
perdėm su pamušais po.... $9.75

Specialių skrybėlių iš 
aksomo, visokiu farmų ir 
didumus su visokiais pa
gražinimais. & l/IQ 
Kaina po .... 0a I H v

Nutrimavotas skrybė
les ir aksomo arba su plu
šo trimavoriimis su puikio
mis plunksno- QQ 
mis po .........Wv>vU

Dresės, andarokai, iš 
grynų vilnų, saržos ii’ vi- 
sokus kitokių įvairių ma
dų ir šiaip paprastų yra ir 
extra šaižų QQ 
Po ................ 0| .39

Baltos vestes, megztos su baltais 
kaluieriais, labai gerai iš- 
rodausios, visokių madų po vvV

Šilkinės vestės, gero darbo, ir 
iš masalino, gražiai nutrimavotos. 
Tame pačiame skyriuj yra AM 
karbetkinės vestės po .... $ | avO

Nepamirškit dienų išpard 
Pet., Sub. ir Paned. 

Spalių 2, 3 ir 5

Mes duodame savo kostumeriams pirklybos štempas. Pilna kningele ver
ta $3.50 imant tavoru. MUSU KRAUTUVE ATDARA PANEDELIO VAK.

J, 4805-07-09-11 ASHLAND AVĖ.

Pas mus visoko 
galima gauti.

Yra'5 4 skyriai 
Pristatom pir
kinius į namus 
visose dalyse 
miesto.
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EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Laurai, kurgi begi? Ogi į pui

kiausi Lietuviu 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 klumpakoji ir 
kitus “inodermiškus” šokius. 
Tas 'puikiausiais balius atsibus 
snbatoj. Spalio (Oet.) 3 d. 1914 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, 32 
PI. ir Auburn Av., prasidės 7:30 
vai. vakare. Inžanga tiktai 
porai.

Muzykė po vadovyste 
p. Ežerskio. 

Kviečia, visus, 
KOMITETAS.

Tananevigz SavingsBANK
25c

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

AUDRA ANT JŪRĖS.

tęs

NEDAUG ATEIVIŲ 
TEPRIBŲVA.

jinami
Vakarinėj Galicijoj, 
lenkai gyvena, kitokia 
sianti tvarka.

Mokykla Angliškos Kalbos.

DR. RENFER
VYRŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Gydo įvairias vyrą ligai. Patari
mai dykai. Viena kaina visiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me
tą.

Valandos:
Nuo 8 ryto iki 8:30 vakare.

1827 Blue Island Avenue
Kampas 18tos gat. Kambariai 5-8

miniai švelnios
AntII

baro
geriausia

tanti vertę geros

Kliubuose, Hoteliuo"

Reikalauk S-O-L-O

VAKAR VAKARE.
“Vyčiu kuopa ant Bridge- 

porto turėjo savo susirinki
mą. Gerb. kun. M. Gustai
tis turėjo paskaitą temoje 
“Tėvynės meilė”. Paskaita 
nuvo labai puiki ir naudin
ga, po kuriai pasipylė didis 
rankų plojimas, kaipo iš- 
reiškinas a?įų už paskaitą. 
Paskui buvo šokta lietuvi^- 
ki šokiai ir žaista lietuviš
ki žaislai.

Žmonės supranC

ruginės degtinės 
orderiuoia SODO
se ir Sahunuose. Yra

padaryta degtine iš
nepaprastai puikaus mišinio

Per daugeli metų sendinta 
balto ąžuolo bačkose pirm

tai geriausias gėrymas. Už-1 N 
, ganėdina kiekviena žmogų

Nusipirk bonka savo šeimynai

suteikimo publikai.

prieprovos daro 
SOLO degtinę

geru vaistą
šeimynų

STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago,

Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 
rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinėskliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 

' Kanadoj, mokinant per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą, 
rašykite pas!

WAITCHpS
1741 West 47th Street

Dčl platesnių žinių

BROS.
Chicago, III.

f — ■ ■ ' ■ ---------------------------------~

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vien* Dolerio iki didžiausių ■u- 
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 namą ChicagM mieste.
>ERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kites® mies

tuose.
PERKA ir parduoda Mergečius ir Bsndsus, nešančius 4, S ir d 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose baukose.
JŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išęįokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vefljgio r^kundų biznyjp., 
Jokis biznierius be bankes Čekių negali Šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti. (

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raitus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtus 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipH- 
į šių lankų.

RANKOS VALANDOS:
ūtarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir PėfnySiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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