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2.500 japonų krito. Vokiečiai neteko 90.000 kareivių.
ma daugiau vokiečių kariuo
menės.

I Suvalkijoj panemuniais 
rusai turi kariuomenės bent 
tiek, kiek vokiečiai. Dabar 
pranešama, kad už kokios 
savaitės ten bus rusų mili
jonas su viršum.

Suvalkijoj rusai išbandė 
savo naujo išdirbimo ka
nuoles. Rusijos artileristai 
sako, kad Rusijos artileri
ja nei kiek ne silpnesnė už 
vokiečių. Dvi tų Rusijos ka- 
nuolių ties Druskinikais nu
tildė vieną vokiečių batare- 
ją i 10 minutų. Priegtam vi
si batarejos artileristai kri
tę ir rusams teko ta batare- 
ja su visa amunicija.

Nors 40 vokiečių laivų 
buvę pasirodę ties Vindava 
ir šaudė' _į tą miestą, bet 
rusai nemano, kad vokiečiai 
Kurlandijoj bandytų išsės- 
ti.

Didysis mušis 
tęsiasi, f

LONDONAS, spalių 2. — 
Anglijos armija karo lauke 
Francijoj sulaukė sustipri
nimų. Pribuvo gerokai ka
riuomenės iš Anglijos ir In
dijos. Su tais sustiprinimais 
anglai su didesniu smarku
mu puolė ant vokiečių pozi
cijų. Vėliausi pranešimai 
tvirtina, kad talkininkai iš
mušė vokiečius iš pozicijų 
ant vakarinio mūšio linijos 
sparno.

Talkininkai užėmė naujai 
pozicijas ir vokiečiai pas!- 
tjiaukė iš savo vietų prie 
Roye ir Argonne.

Mūšiai Suval
kijoje.

LONDONAS, spalių 2. — 
Iš Petrogrado žinios skel
bia, kad vokiečiai bandė per
sikelti per Nemuną tarp A- 
lytaus ir Druskinikų, Suval
kų gubernijoj. Rusai at
mušė ' vokiečius nuo Nemu
no. Prie Druskinikų buvo 
smarkus susirėmimas ir. 
kaip rusai skelbia, čia kri
to 20.000 vokiečių. Dabar 
rusai Užėmė Augustavą ir 
Kapčiamiesti. Kaikurie nu
rodo, kad rusai, užėmę mi
nėtus miestus, perlaužė isi- 
veržusios i Suvalkiją vokie
čių armijos centrą.

Vokiečių armija yra nu
sidriekus nuo Ossoveco iki 
Simno ežero. Viename tarp- 
ežeryj vokiečiai buvo apsi
kasę. Rusai darė antpuoli 
ant apkasų ir paėmė vokie
čių apkasas.

Vokiečiai turėjo Suvalki
joj sunkios artilerijos. Jiems 
ten besant labai palijo ir ke
liai pavirto i klampynes. 
Tuo tarpu jiems prisiėjo 
traukties. Rusai skelbia, kad 
vokiečiai buvo priversti 
traukties, palikus didžiau
sias kanuoles klampynėse.

Rusijos kanuolės esančios 
pritaikintos prie blogų ke
lių.

Vokiečiai vis dar bom
barduoja Ossoveco tvirtovę.

Vokiečiai dar tebesilaiko 
Suvalkų jr- Marijampolės a- 
pylinkėse.

Suvalkijoj vokiečių esą 
dvylika korpusų. Praneša
ma, laad Suvalkijon gabena

Mūšio linijos viduryj eina 
tik šaudymai iš kanuolių. 
Antpuolių ant pozicijų nei 
viena, nei kita pusė nedaro. 

Ant rytinio mūšio linijos 
galo žymių atmainų nėra.

Apie nuostolius nedaug 
žinių teateina. Anot vieno 
pranešimo, Aisne upės pa
kraščiai nukloti lavonais.

Austrijoj rusų 
veikimai.

LONDONAS, spalių 2. — 
Nors austrai tvirtina, kad 
rusai sulaikyti nuo įsiver
žimo Vengri j on, bet dabar 
ateinančios žinios skelbia, 
kad jie eina gilyn i Vengriją 
be žymių pasipriešinimų.

Rusijos ambasadorius Ro

Tie lavonai daugiausia per
smeigti durtuvais, neš čia 
buvo žiaurus mušis su dur
tuvais.

Skelbiama, kad vokiečių 
laikraščiai aptilo girties a- 
pie savo pasisekimus. Aiški
na, kad del didelės daugybės 
talkininkų, turi užleisti po
zicijas.

moj sako, kad Galicijoj ru
sų yra 1.500.000, o panemu
niais yra 1.000.000. Iš Var- 
šavos linkui Vokietijos ru- 
bezių nešinasi daugiau kaip 
milijonas kareivių. Į paru- 
bežius rusai pristatą po 60.- 
000 kareivių kasdien.

Galicijoj visas rusų veiki
mas koncentruojasi aplink 
Przemyslį ir Krakovą. Ap
link Krakovą turbut bus 
smarkiausias mušis Galici
joj-

Aplink Krakovą rusų iš
viso bus arti milijono. Tai 
didžiulei armijai vadovauja 
generolai Russki, Brusilov 
ir Dimitriev.

Krakove yra keturi kor
pusai bavarų ir saksonų. 
Jiems vadovauja gen. von 
Hindenburg, kurs nuvedė 
vokiečius i Suvalkiją.

Italija privalo 
stoti karau.

Paryžius, spalių 2. — 
Garsus Italijos rašytojas 
D’Anunzio sako, kad Itali
ja tuoj privalanti stoti ka
rau prieš vokiečius. Tas ka
ras, anot garsaus rašytojo, 
nėra del interesų, bet tai c- 
santi tautų kova. Andai jis 

pasakė, kad vokiečiai. Fran
cijoj naikina katedras ir 
dailės veikalus, kad sunai
kinti romaniškų tautų kul
tūrą ir užvesti teutonišką.

Austrijos gen. 
serga cholera.

Paryžius, spalių 2. — A- 
tėjo žinia, kad Austrijos val
džia oficialiai pripažįsta, 
jogei gen. von Aufenburg, 
kurs vadovavo pirmajai Au
strijos armijai, labai apsir
gęs. Kita žinia skelbia, kad 
apsirgęs cholera ir turėjo 
atsisakyti nuo savo vietos. 
Jisai gynė ir neapgynė Lvo
vą.

Gązdinančios žinios atei
na, kad cholera vis labiau 
Austrijoj platinasi.

SOCIALISTŲ LAIKRAŠ
TIS VĖL IŠEINA.

Berlynas, spalių 2. — Val
džia vėl davė leidimą leisti 
socialistų organą Vor- 
wearts. Leido del to, kad 
pažadėta nekelti klesų ne
apykantos ir klesų kovos.

PETROGRADAS, spalių 2. — Rusijos generalis 
štabas skelbia, kad labai smarkus mušis buvo ties 
Simnu. Ossoveco tvirtovei nepadaryta daug blėdies. Į 
pietus nuo Augustavo buvo susirėmimas durtuvais.

ANTWERP, spalių 2. Belgijos karalius Alber
tas lekioja orlaivyj ir tėmija padėjimą vokiečių arti
lerijos ir armijos. ( $ .

LONDONAS, spalių 2.Vokiečių miestas Koeln, 
ties Reino upe, skubiai fortifitouojamas.

Japonai drąsiai 
veikla.

Pekinas, spalių 2. — Iš 
Tsing-Tao vokiečiai prane
ša, kad jie buvę priversti 
pasitraukti iš antros drut- 
viečių eilės. Del .didžio ja
ponų skaičiaus, vokiečiai tu
rėję pasitraukti iš drutvie- 
čių. Tame japonų antpuo- 
lyj, kaip vokiečiai skelbia, 
japonai netekę 1.7OO užmuš
tais ir 800 sužeistais.

Tą žinią iš Tsing-Tao at
nešė krasos balandis į Tsi- 
Nau, kuris guli Shantimgo 
pusiausalyj; iš Tsi-Nau te
lefonu ]>ranešta i Pekiną.

Žuvo tris vokie
čių generolai.
Berlynas, spalių 2. — 38- 

tas surašąs vokiečių, žuvu
sių kare, liko paskelbtas. 
Tame surašė yra vardai tri
jų generolų. Kitų kritusių 
vardų yra arti 8.000.
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■ • SUVALKIJOJ.

Iš. telegramų sužinoma, 
kad visoj Suvalkijoj verda 
vokiečių su caro kareiviais 
dideli mūšiai. Paaiški, kad 
vokiečiu armija nori perei
ti skersai Suvalkiją, paim
ti Vilnių, Gardiną, užeiti iš 
Ką uno tvirtumos užpakalio, 
pastarąją sugriauti ir pas
kui danginties i visus Bal
tikes jūrės pakraščius. Taip 
bent išrodo sulyg pranešimų 
iš Petrogrado.

Prasidėjus karui ne vie
nas iš musų džiaugėsi, kad 
Suvalkija išliks nepalytėta 
karo baisenybių. Iš Petro
grado nuolat buvo tvirtina
ma, kad caro armija nesan
ti įveikiama, kad ji įsiblio
vusi Mažojon Lietuvon, kad 
ji užėmusi ten svarbiausius 
miestelius, kad ji prisiarti
nusi pagaliau net link Kara
liaučiaus sienų ir ėmusi tą 
miestą 'bombarduoti. Tik 
štai kiek palaukus tie caro 
kariuomenės vadų pasigiri- 
mai staiga išnyko kaip mui
lo burbulas. Šiandie sužino
me, kad Suvalkijoj tebeina 
dideliausi vokiečių su > caro
kariuomene mūšiai. Taippat 
sužinome, kad iš Petrogra
do apie caro kareivių laimė
jimus perdaug ir begėdiškai 
meluojama.

Pirm kilių dienų iš to pa
ties Petrogrado buvo pra
nešta, kad vokiečiai, tiesa, 
buvę Įsiveržę i Suvalkus ir 
visą gub. užėmę, bet, girdi, 
buvę išvyti atgal i Prūsiją. 
Kiek vėliau iš ten pat pra
nešta, kad vokiečiai buvę 
manę pereiti Nemuną ties 
Druskinikais ir pulties į 
miestą Gardiną, bet, girdi, 
jie buvę sumušti ir, dievai

žino, kur nuvyti. Gi vakar 
štai iš Petrogrado oficialiai 
skelbiama, kad vokiečiai e- 
santi Suvalkijoj, tarpe Su
valkų, Seinij ir Marijampo
lės, gi caro kariuomenė užė
mus parankiausias sau vie
tas didesnių ežerų protar
piais, būtent Puncko, Sim
no, Seirijų ir Leipalingio a- 
pylinkėse.

Ir kas gi šiandie pasiro
do? Pasirodo tas, kad iš 
Petrogrądo rusų pranešimai 
apie vokiečių mušimą ir iš 
Suvalkijos išvijimą buvo ir 
yra tiesiog melagingi, nes 
Suvalkija vis labiau tirpsta 
vokiečių rankose ir caro pa
girtieji kareiviai prieš už- 
pludusius vokiečius niekur 
negali atsilaikyti.

Todėl musų pasitikėjimas 
ir visa viltis, kad Suvalkija 
vengs karo baisenybių — 
ir visa Didžioji Lietuva iš
imojo niekais. Ten vokiečiai 
šiandie šeimininkauja, gi ca
ro valdžia savo pranešimais 
nuolat meluoja ir gal dar 
vis toliau meluos, kol vokie
čiai galutinai nepaims į sa
vo rankas visos Didžiosios 
Lietuvos. Žinoma, tie netei
singi caro valdžios praneši
mai Rusijai, ypač, jos karei
viams, eina sveikaton, pas
tariesiems suteikiama dau
giau drąsos. Bet iš šalies 
žiūrint į tokius valdžios pa
sielgimus — išrodo tiesiog 
nedoras darbas, nes nėra ar
šesnio daikto, kaip gauti ir 
skaityti melagingas ir vi
suomenę. klaidinančias ži
nias. Gi taip daro caro val
džia.

Dabar paaiški štai kas. 
Prasidėjus karui, caro skait
linga kariuomenė nesulai
komai įsibriovė Prūsijon, 
nes tenai • mažo skaitliaus 
vokiečių butą. Bet kuomet 
vokiečiai susitvarkė, susi- 
stiprino, ne tik caro kariuo
menę išvijo atgal iš Prūsi
jos, bet štai dar užėmė Su
valkų guberniją ir mano to
liau pasekmingai veikti. Ir 
jie veikia. Kasdien apturi
ma žinios, kad jie vis to
liau slenkanti, nors iš Pet
rogrado tvirtinama, kad vo
kiečiai visur “mušami” ir 
iš Suvalkijos “vejami.”

Duok Dieve, kad jie iš ten 
greičiau ir kuogreičiausia 
butų išvyti. Bet, regis, taip 
nebus kaip mes norime ir 
kaip caro valdžios skelbia
ma. Artimiausios dienos, be 
abejonės, mums atneš žinias, 
kad vokiečiai bus užėmę, 
perėjus Nemuną, ne tik Vil
nių ir Gardiną, bet ir Kau
ną, ir kitus Lietuvos mies
tus. Bijomės panašių žinių 
sulaukti, bet bent dabar jau 
pasirodo, kad vokiečiai 
“mušami” ir “vejami” tik 
ant poperos. Matyt, caro 
kariuomenei ne taip daug 

i sekasi, kiek apie tai skel
biama iš Petrogrado. Aišku, 
kad tomis pagirų žiniomis 
norima tik muilinti akis.

Lietuvos padėjimas išaiš

Belgijos mieste Termonde vokiečiai kanuolių šoviniais sugriovė vienuolyną. Po 
gaisrui susekta, kaip čia matoma, Madonnos stovyia nepalytėta.

kintas. Visa šalis bus nute- 
riota. Ko neatliks vokiečiai, 
tai pabaigs caro valdžia su 
savo kareiviais. Nes caro ka
riuomenės užplūdimas ant 
sodžių ir miestelių — lygus 
vokiečių užpludimui ir pa
sielgimui.

Štai kas reikia turėti o- 
inenyj Amerikos lietuviams.

KOKIUO TIKSLU RUSI
JA KARIAUJA.

Daug randasi tokių lietu
vių, kurie skaitydami laik
raščius labai piktinasi. ir 
bjaurisi, kad laikraščiuose 
šis-tas parašoma priešais 
carą, Rusiją, arba priešais 
Rusijos kariuomene. Neku- 
riems atrodo, kad caras y- 
ra gailiaširdis žmogus, gi 
Rusija — tai musų tėvynė. 
Kas svarbiausia, caras esąs 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
globėjas, todėl priešais jį ne
galima nieko blogo pasaky
ti, nes tai esąs didis nusidė
jimas. Kiti vėl lietuviai lai
kosi Vokietijos kaizerio pu
sės. Tie vėl piktinasi, jei 
kas tokio nepaprasto prie
šais kaizerį ir jo militariz
ing pasakoma. Žinoma, žmo
nių nuomonių ir pažiūrų 
nesugaudysi. Gal jiems ir 
labai patinka ar vienas, ar 
kitas.

Bet laikraščiui ne tas ru
pi ir todėl įvairių pažiūrų 
skaitytojai turėtų su tuo 
faktu šventai sutikti. Laik
raščiui visupirmu rupi ne 
caro arba kaizerio garbini
mas, bet savo skaitytojams 
suteikimas žinių, tų tikrų 
faktų, kas atsibuna karo 
lauke. Iš principo dienraštis 
“Katalikas” kaip kaize
riais, taip carais ir karaliais 
bjaurisi. Ir jų nors perdaug 
visuomenės akyse nepeikia, 
bet neturi reikalo nei girti. 
' ‘ Katalikas” pageidauja, 
kad dabartinis karas iš vi
sos Europos iššluotų visus 
privilegiruotus valdovus, vi
sus carus ir karalius. “Ka

talikas” trokšta, kad ant 
Lietuvos sodžių ir miestų 
griuvėsių, pasibaigus šiam 
karui, imtų plevėsuoti lais
vės, respublikos vėliava, bet 
ne senasis, mums visiems 
žinomas Rusijos Romanovų 
pakalikų prispaudimas. Štai 
kokie musų troškiniai. Nes 
tuomet pasibaigtų žmonijos 
vargai ir užtekėtų palaimin
tosios Lietuvos saulelė.

Bet kokiuo tikslu Rusija 
kariauja ir kam ji pradėjo 
šį baisų karą priešais Aus
triją ir Vokietiją? Vieni 
mano vienaip, kiti kitaip. 
Bet mes pasakysime tiems, 
kurie carą garbina, kad Ru
sija pradėjo karą del tuščio 
maišo. Sakysite gal, kad ap
ginti serbus nuo austrų už
puolimo? Ne. Serbai, kaipo 
tauta, Rusijai nerupi, bet 
jai rupi visur praplatinti sar 
vo stačiatikinį tikėjimą, 
pravoslaviją. Kadangi ser
bai yra pravoslavais, tatai 
rusai ir nusprendė jų tikėji
mą, bet ne juos ginti.

Tai paliudija mums va
kar iš Kauno prisiųstas laik
raštis “Litovskaja Rus” 
(Lietuviška Rusija), išleis
tas prieš pat karo paskelbi
mą. Tenai tarp kitko štai 
ką skaitome:

“Ir štai šiandie Rusija 
ruošiasi karau su Austrija, 
Germanija (Vokietija) ir 
visais tais, kas eitų išvien 
su anomis priešais mumis, 
— ruošiamės karau, kad už
stoti savo brolius serbus, 
kad užstoti šventą pravos
laviją (stačiatikybę), kurią 
Austrijos jėzuitai dergia! 
Ruošiamės karau už didžią 
slavių ideą, už savo tėvynę 
šv. Rusiją, už rusų ginklų ir 
rusų tautos garbę”.

Taigi aišku, už ką Rusi
ja sukėlė tokį baisų karą. 
Rusijos carui ir jo valdinin
kams norisi ne serbus ginti, 
bet praplatinti savo stačia
tikybę ir šiandie Dievo var
du ne tik serbai su stačia

tikybe ginami, bet podraug 
naikinama ir Lietuva. Carui 
Lietuvos nei jos gyventojų 
nęgaila, nes ten jam nepasi
sekė ligšiol prigydyti sta
čiatikybės, todėl vietos gy
ventojus, lietuvius katali
kus, reik naikinti, jų nėra 
gaila.

Ir todėl simpatizuojanti 
dabar carui lietuviai turėtų 
išteisybės gėdinties, nes ca
ras kariauja ne del žmonių 
labo, bet del savo tikėjimo 
praplatinimo, jo palaikymo 
ir del jo labo.

Bet podraug nereikia sim
patizuoti nei kaizeriui, nei 
Austrijos sukumpusiam se
niui. Nes jie visi vieno plau
ko. Visi kriščionįs ir krau
geriai.

Ir todėl butų žmonija lai
mingesnė, kad jie visi kur 
nors prasmegtų po šiam ka
rui. Gana jau Dievo vardan 
skersti žmones.

Balsas iš Lietuvos.
Beveik visi žinome, kad 

nuo Europos karo daugiau
sia nukentėjo suvalkiečiai, 
bet, kaip matosi, ir kauniš
kiai liko labai nuskriausti.
Šiandien gavau laišką iš 
Kražių parapijos, Raseinių 
pav., Kauno gub., rašytą 
liepos 19 d. š. m., iš kurio 
gerb. skaitytojai aiškiai su
pras, kaip didžiai yra rei
kalinga pagelba musų bro
liams, gyvenantiems Lietu
voje.

Šiame laiške Lietuvos u- 
kininkas apie savo padėji
mą rašo taip: “Didžiai mie
las musų kunige klebone! 
Pas mus užėjo labai liūdni 
laikai; kįla neramybė; visi 
esame kaip numirę. Šiandie 
daugelis musų brolių išva
žiavo taisyties į kariuome
nę. Visi, kurie tik tarnau
ja, ir dar neturi “čystos 
otstavkos”, ir taippat iš ke
lių metų “rat.” kartu su 
jais išvežė. Prie to ir ark-

liūs, kur geriausius, atima; 
ir musų taippat atėmė tris 
geriausius arklius, kurie 
verti po 400 ar 500 rublių, 
o kariuomenėje kaina padė
ta po 270 rub, ir tai dar nie
kas neduoda pinigų, tik pri
žada, o arklius ima tuoj aus, 
ir mes patįs turime prista
tyti į Raseinius. Ima taip
pat ir kiaules, ir karves, ir 
mėsą, ir grudus; viską ima 
be pinigų; sako, kad bus 
apmokėta iš Vilniaus banko, 
bet šiandie nėra nei kapei
kos ir kasžin kas bus su mu
mis ir ko mes sulauksim, 
bet tuom laiku tinime visi 
skaudžias širdis”.

Atjauskime savo brolius, 
Lietuvoje vargstančius, ir 
gelbėkime juos gausiomis 
aukomis.

Kun. A. Janusas, 
Miners-Mills, Pa.

Didelės armijos senovėj.
Jau minėjome, kad ir se

novėje buvo milžiniškų ar
mijų, o mūšiuose krizdavo 
žmonių daugiau, negu da
bartiniame europiniame ka
re. Tiesą, kariaujančios tau
tos turi dabar po ginklu 
20.000.000 kareivių. Tokios 
armijos dar žmonijos histo- 
rijoj nebuvo. Bet ir senovėj 
tautos surinkdavo dideles 
armijas ir skerdynės ir te- 
rionės būdavo neišpasaky
tos.

Sako, kad Kserksas seno
vėj persikėlė iš Mažosios A- 
zijos su armija iš 5.283.220 
kareivių ir su ja įsiveržė į 
Graikiją. Kuomet jis ėjo per 
Trakiją, tai didelės daugy
bės paukščių sekė paskui tą 
armiją ir lesė žmonių lavo
nus.

Mušyj prie Cannal Hauni- 
bale armija išmušė nema
žiau, kaip 40.000 žmonių. 
Kai Hannibalo kareiviai nu
maustė nuo Romos karžy
gių pirštų aukso žiedus, tai 
jų buvo tris bušeliai.

Ties Žarna Scipion karžy
giai išmušė 20.000 kartagie- 
čių.

Napoleono karuose žuvo 
bent 6.000.000 kareivių.

Julius Cezaris, Romos 
karvedis, užkariavo 300 tau
tų. Jis užkariavo 40 metų 
prieš Kristaus gimimą da
bartinę Franciją, Belgiją, 
sumušė teutonus, dabartinių 
vokiečių prabočius. Jis iš
griovė 80 miestų ir pergalė
jo 3.000.000 kareivių.

Dar prieš kaizerį Vilių, 
Napol., Cezarį ir Kserksą 
buvo narsus Jozue. Nuo jo 
kardo žuvo 31 karalius. Jo
zue su kardu rankoje buvo 
priešakyj savo armijos ir 
mūšiuose grumdavosi, kol 
nelikdavo nei vieno priešo 
gyvo. Šalis, kur jis kariavo, 
buvo baisiai nuteriojamos, 
viskas buvo išdeginama; lik
davo plikos pustynės. Vie
name mušyj nuo kardo kri
to 12.000 vyrų ir moterių.

Senovėj karžygiai stoda
vo prieš vienas antrą ir grū
mėsi. Dabar tik, kuomet ar
mijos stoja durtuvais arba 
kardais prieš viena antrą, 
tai tuomet mušis esti pana
šus į senovės.

Laiškas iš Lietuvos.
Ištrauka, žemiau paduo

ta, yra imta iš laiško, rašy
to rugpj. 2 d. Suvalkų gub., 
Seinų p., Metelių parapijoj.

“Gal paskutinis yra šis 
laiškelis į tave, miela duk
rele; gal paskutinius žode
lius tariame į tave. Pas mus 
kilo karas. Pilni laukai ka
reivių. Viena diena atgabe
nama po 29 traukinius ka
reivių. Iš kaimų visus paė
mė atsarginius, raudonbi- 
lietninkus ir baltbilietnin- 
kus. Negalima apsakyti, 
koks čia sumišimas. Verks
mai ir dejavimai širdis dras
ko. Sunkus atodūsiai, rodos, 
ir saulę užtemdino.

Visi javai laukuose liko 
nutrypti. Tik rugiai buvo 
suvalyti. Bet kas iš to, įsa
kyta išsikraustyti iš namų- 
Nežinia, kur dėsimės. Gyvu
lius, javus ir visas gėrybes 
atėmė.”

AP VAIKŠČIOJIMAS.
Praeitą sekmadienį ant 

Bridgeporto buvo didelis 
^vaikščiojimas, “Leib- 
-Gvardijos D. L. K. Vytau
tė 1-mos Divizijos Raite- 
l|j” parengtas. Apvaikščio- 
jlmu paminėta dvejos su
kaktuvės : dr-jos 20 metų 
gyvavimo ir spaudos atga
vimo 10 metų.

Apvaikščiojime dalyva
vai: 1) L.-G D. L. K. Vy
tauto nuo Bridgeporto, 2) 
G. D. L. K. Vytauto nuo 
Town of Lake, 3) Gvard. 
Liet. Kun. Mindaugo 1—nuo 
18-tos gatvės, 4) Dr-stė Pa
nų ir Moterų šv. Petronė
lės, 5) Dr-stė Motiejaus Va- 
ląnčauskio, 6) Dr-stė Dovy
do Karaliaus, 7) Dr-stė šv. 
Martyno, 8) Dr-stė Saldž. 
Širdies V. Jėzaus, 9) Dr-stė 
šv. Mateušo ir 10) Dr-stė 
šv. Domininko. Maršalka 
buvo p. P. Mažeika. Gvardi
jos buvo pilnuose unifor- 
muose. Oras negalėjo būti 
gražesnis parodai laikyti.

Paroda prasidėjo 2 vai. 
po pietų nuo šv. Jurgio pa
rapijos svet., kame visi da- 
lyvautojai susirinko. Apėję 
su muzika gan diktoką 
Bridgeporto plotą, parodi- 
ninkai susirinko Liberty 
svetainėje, prie Union avė., 
ir 3()tli st., kame laikyta 
prakalbos. Kalbėtojų buvo 
tris: pp. Mažeiką, St, Ta- 
nanevičia (vieton pasižadė
jusio p. (Judo) ir Pocius, 
gvardijos generolas.

Po prakalbų J. Liet. Am. 
Taut. Kl. Mišrus Choras, 
vadovaujant p. Girniui, pa
dainavo šešetą dainų. Po 
programų i buvo šokiai.

žsisakykite 1

Amerikos Lietuvių Dienraštį 

“KATALIKU”
DIENRAŠTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI

KAS” kasdiena spausdina naujausias ir svarbiausias žinias iš viso pasaulio, kasdien plačiai rašo apie 
karo bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų rašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 

Lietuvių dienraštį “KATALIKĄ.
Dienraštis “KATALIKAS” lėšuoja Suv. Valstijose ir Kanadoj, metams $5.00, pusei metų $3.00, trims me

nesiams $1.75. Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00, pusei metų $4.00. Prenumeratą siųsti adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS “KATALIKAS"
3249 South Morgan Street, . . , Chicago, Illinois.
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KATALIKAS

Apie neurasteniją.
• * ^f< ■" ■;»

Nervai arba clirksniai y- 
ra labai svarbi kūno dalis. 
Jie lyg kokio tinklu yra į- 
sipynę į visas kūno intaisas. 
Tai yra nelyginant telegra
fo vielos (dratai), kuriais 
nuo kūno pakraščių eina į 
smagenis įvairios žinios, 
kurios praneša, jogei vietoj 
kunui peršalta ar perkars
ta, jog skauda, jogei kūno 
surasta šiurkštus ar lygus 
daiktas, jog akįs painačiu- 
sios šiokio ar tokio pavida
lo daiktą, jog ausįs išgirdu
sius kokį-nors balsą, jog no
sis suuodusi kokį kvapą, 
jog gomurys pajutęs valgio 
gardumą. Tai vis eina sme- 
genysna tais nervų siūle
liais, kuriuos galima pava
dinti jaučiamaisiais ner
vais.

Bet yra dar kita nervu v v
eilė, tai taip vadinami ju
dinami nervai.

Jaisiais irgi lyg telegrafo 
vielomis tik ne i smagenis, 
bet jau iš smagenų lekia 
paliepimai raumenims ju
dėti. Taip — jei kur nors 
jaučiamasis nervas pajuto 
niežėjimą, tai jis tuojau 
praneša apie tai į smage
nis, o iš čia jau kitais ner
vais tuojau ateina paliepi
mas, kad rankos raumenis 
susijudintų ir niežiamąją 
vietą ranka pakasytų.

Šiais nervais kojos žen
gia, šoka, pirštai griebia, 
liežuvis valgį varto, ir vi
sas kūnas dirba raumeni
mis šiokį ar tokį darbą.

Verta tik perpjaut rankos 
nervai, ir ranka pati savo 
jėgomis nebepasikeis, nebe
judės. Verta tik tam tikroj 
galvos smagenų vietoj krau
jagyslei plyšt — kraujui 
išsiliet, ir visa kūno pusė 
pasilieka atimta, be judėji
mo, pertai, kad toj vietoj 
buvo pati pradžia judamų 
nervų.

Na, o smegenis, paklausi
te, kam reikalingos?

Galvos smagenis tai yra 
tikra žmogaus dvasios bu
veinė. Čia protas, čia jaus
mas, čia valia, čia kūno šei
mininko vieta, kuris visus 
intaisus valdo. Čionai ateina 
iš visų kūno pašalui žinios 
iš čia išeina į visas kūno 
dalis paliepimai.

Strėnkaulio smegenis, tai 
yra ta baltoji gysla, kurią 
randame strėnų kaulelių 
skylėje, tai yra lyg geležin
kelis, kur greta nutiesta 
begalės reisų porų. Tais rel-

Manchesterio kunigaikštis, 
kurs vedė judamųjų paveik
slų bizni ir įklimpo į dide
les skolas.

sais be perstojo lėkte lekia 
kurjerai į galvos smagenis 
ir atgal. Iš strėnų toly
džiai šakojasi abipusiai 
nervų liemenėliai, kurie to
liau išsiskirsto į įvairias 
kūno dalis.

Ir jaučiamieji ir judina
mieji nervai kunui yra labai 
reikalingi. Be jų nėr jaus
mo, nėr darbo. Visi žinome, 
kokie esti nelaimingi tie 
žmonės, kurių pusė atimta, 
kurie suparaližuoti arba, 
kaip neteisingai žmonių sa
koma, vėjo užpusti.

Daug galima apie nervų 
veikimą dar pripasakoti, 
bet tuomi tarpu užteku pa
sakius, jogei beveik nėr tos 
kimo dalies, kur nebūtų 
nervų.

Kiekviena kūno dalis be
dirbdama pailsta. Vieną 
žmogų pailsimas užpuola 
greičiau, kitas-gi gali daug 
daugiau darbo pakelti. Ir 
to paties žmogaus intaisai 
nelygu — vienas daugiau, 
kitas mažiau turi pajėgų. 
Vieno akįs apysilpnos, ki
to raumenis nekokį, trečias 
galva nedaug gali padirb
ti.

Yra žmonių, kurių ypač 
greit nervai pailsta. Pažiu
rėjus į tokį žmogų nesaky
tum, kad jis koks tai ligo
nis butų. Ir veido skaistu
mas, ir valgio malimas, ir 
širdis, ir plaučiai ir visi ki
ti intaisai rodosi geri, bet 
žmogus visgi niekam vykęs, 
nes jo nervų silpnų besama. 
Toksai nervų pailsimas, iš
sisėmimas ir bus neuraste
nijos ženklas.

Čia atskiriama dvejopi 
ligoniai.

Vieni jau iš gimimo turi 
menkus nervus, panašiai, 
kaip apsigema kai-kas su 
kreiva nosia, silpnomis a- 
kimis ar su apnykusią ko- 
kia-kita kūno intaisa.

Kiti-gi iš gimimo yra ga
vę gerus nervus, tik toliau 
kuomi nors juos apsilpni- 
mo, pagadino.

Pirmutiniai tai amžiui u- 
bagai, kurie nekuomet ne
gali praturtėti, tai yra pa
sveikti. Antrieji tai apsku
rėliai pirmiau buvę turtuo
liais, kokiais ir vėl gali dar 
pasidaryti.

Reikia žinoti, kad nervų 
sutaisymas* pasiduoda nuo 
tėvų vaikams lygiai taip, 
kaii> ir daugelis kitų kūno 
ypatybių.

Jei tėvai buvo silpnaner- 
viai, tai greičiausiai ir jų 
vaikai apturės menkos ver
tės nervus.

Čia tai ir yra svarbu su
einant vyrui ir moterei į 
porą taip susitaikius, kad 
busimųjų vaikų nervai (na 
ir visas kūnas) neišeitų 
menkesni, bet butų stipres
ni, negu pas gimdytojus, 
nes iš gimimo silpnanerviai 
yra beveik neišgydomi ligo
niai ir gyvenime dažnai es
ti tikri nenaudėliai. Fortes 
creantur fortibus et bonis, 
sako latinu dainius Hora
cijus. Smarkieji susitveria 
iš smarkiųjų ir gerųjų.

Kaip apsireiškia neuraste
nija.

Galima atskirti keletą 
rūšių įgytos neurasteni
jos.

1) Imkime taip vadina
mų. moterių neurastenijų.

Laimingai už sveiko vy
ro ištekėjusi moteriškė su-

silaukusi keleto vaikučių, 
daug nuvargusi begimdyda- 
ma, begydydama juosius, 
kasdien nuo ryto lig vaka
ro užimta namų darbais ir 
įvairių įvairiausiais rupes
niais, prie to dažnai kan
kinama įvairiais nesmagu
mais pagalios suserga. Jo
sios liga tame, jogei viskas 
ją erzina, mažiausias nes
magumas, susibeldiinas, 
riksmas darosi jai nepaken
čiamas. Ir nedidelis dar
bas tuojau ją paalsina, esti 
nemielas, dirbti jai visiškai 
nesinori. Ligonę apima ne
miga, nerimastis, galvosū
kiai, galvos sopėjimas. Da
žnai ji nustoja apetito, su- 
liesta. Abelnai ilgam laikui 
darosi ji gyvenimui netiku
si. Daktarai ištyrę atran
da, kad visos kūno intaisos 
sveikos, suirimo ženklų nė
ra. Jei tokių ligonę ilges
niam laikui atskirti nuo 
namiškių, jei prašalinti vi
sokius erzinimus, jei jai 
duoti prideramai pasilsėti! 
— tai visi ligos ženklai gali 
išnykti. Tai patikrina, kad 
čionai nebūta nei kokio ti
kro kūno pairimo, tik ner
vų apsilpimas.

2) Kitokis nervų apsilpi
mas kaikada atsiranda pas 
vyriškius.

Kas tai yra vyriškumas, 
nėra ko aiškinti. Jaigu vy
ras nesijaučia vyru beesąs, 
tai jisai nustoja pusės savo 
nerviškos energijos. Ona- 
nizmas, paleistuviavimas, 
šlapinimos kanalo įsisenė
jusios ligos (ypač neišgydy
tas įsisenėjos triperis) daž
nai padaro tai, jogei atsi
randa nervų nusilpimas, 
kuris apsireiškia visame 
kūne ir lyties dalykuose. 
Lyties intaisos erekcijos esti 
perpilnos, sėkla pergreit 
išsilieja, užpuola dažnos 
naktinės ir net dieninės po
liurijos (sėklos išsilieji
mai). Iš to vyriškumo nu
puolimas ir net pilnas vy
riškas negalėjimas (impo
tencija). Tai slėgte slegia 
vyrą: užpuola nuliūdimas, 
neramumas, dvasios nukri
timas, nedrąsumas, gėdin
gumas, kartu jaučiasi pail
simas, galvos sopėjimas, 
širdies drebėjimai, galvos 
tuštumas, negalėjimas dirb
ti ypač galva. Randasi dar 
ir daugiau įvairių nesma
gumų : skaudėjimų strėno
se, kojose, pietuose, užpaka
lio vartuose, kiaušiuose ir 
kitur.

(Seka toliau).

kur p. J. K. V. žino, kad aš 
prasilenkiau su teisybe”. Ir 
tikrai prasilenkė; toliaus ra- 
šydųinas dargi pats pasisa
ko, kad: — “Kas link tam
stos pamokslo ant kapinių, 
tai turiu prisipažinti, kad 
aš ant kapinių nebuvau, tai
gi ir to pamokslo negirdė
jau”. Čia ir pasirodo, kad 
p. Žinunas pats savo pasi
teisinime pasisako esųs me
lagiu.

Mes, L. S. S. 40 kuopa, 
liudijame, kad jokių “pa
mokslų nebuvo sakoma, kur 
butų buvę šmeižta kokie 
nors asmenįs. Prakalbų tu
rinys buvo pašvęstas vien 
tik apgailestavimui ir keli 
žodžiai buvo paminėti iš ve- 
lionies gyvenimo. Už šmei
žimų socialistų ir asmens p. 
J. K. Vasiliausko p-nų Ži- 
nunų viešai paskelbiame na- 
chališku melagiumi.

Vardu L. S. S. 400 kp.
A. A. Bušas, organizat.
M. Aniolauskiutė, I seki’., 
J. Vitkauskas, II sekr.

MAIZEVILLE, PA.
Rugsėjo 23 d., antroj va

landoj po pietų čia ištiko di
delis gaisras. Buvo užside
gęs išpradžių lietuvio G. Ba- 
linskio saliunas, kur eksplio- 
davo aplink 20 statinių deg
tinės. Didelė ekspliozija už
degė šalę stovinčių lietuvių 
bažnyčių. Subėgę žmonės 
nedaug daiktų teišgelbėjo iš 
bažnyčioiJjMps greitai degė. 
Ant rytojjus, sekmadienį, 
nebuvo kur pamaldų laiky
ti. Dar sudegė keliatas na
mų ir 14 šeimynų liko be 
pastogių.

M. S.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

WORCESTER, MASS.
Vieša s papeikimas p-n ui 

Žilumui už melagingų kores
pondencijų iš Worcester’io, 
tilpusių “Kataliko” No. 29 
(savaitiniame).

Savo korespondencijoje 
p. Žinunas rašė: “J. Vasi
liauskas iš Athol, Mass, pa
sakė ciclikiškų spyčių. Be 
kitko niekino vietos kunigų 
K. Vasiliauskų”. P-nas J. 
K. Vasiliauskas, patėmijęs| 
melagingų korespondencijų j
iš Worcesterio, šmeižiančią 
socialistus ir ji pati “Kata
liko” num. 2, davė atsaky
mų p. Žinunui, prisilaiky
damas teisybės, bet p. Žiiiu- 
nas “Kataliko” num. 21 pa
siteisindamas sako: — “iš

KIEK BUVO KAREIVIŲ 
KARO LAUKE CIVILIA- 

ME KARE.
Civilio karo metu šiauri

nės valstijos buvo išstačiu- 
sios 2.772.408 kareivių, o 
pietinės valstijos 750.000. 
Išviso iš abiejų pusių žuvo 
pusė milijono kareivių."

Fort Sumter tvirtovė iš
laikė per keturis metus. Per 
280 dienų jon nuolatai bu
vo verčiama ugnis. Išviso 
ton tvirtovėn numesta buvo 
3.500 tonų šovinių; šovinių 
skaičius yra 46.053.

Veteranams pensijų kas
met išmokama $150.000.000 
Po civilio karo pensijoms 
išleista ligšiol $4.294.596.- 
944.

Duktė: — Tėveli, į tų jau
nikį aš negaliu nei pažiūrėti. 
Verčiaus pasiskandinti, ne
gu už jo ištekėti!

Tėvas: — Pamaži, pama
ži, dukrele! Šok sau sveika 
Į vandenį; kiekviena žąsis 
moka gerai plaukti; taigi ir 
tu neprigersi.

5-TAS IŠKILMINGAS 
BALIUS.

Su programa Liet. Giesminin
kų Dramat. Draugystės po prie 
glauda šv. Cecilijos Subatoje, 3 
d. Spalio (Oct.), 1914 m. Wicker 
Park svet. 2040 W.North Ave. 
ant antru dubų. Pradžia 5-tą. vai. 
vak. Inžanga 25c porai.

KSSE-SSaSSOBnHnnBSSBSBSaRBEBBaSH 
“Kataliko" gerb. 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 dienraštį 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 laikraštį pasibaigia ir tuoj aus 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 jį platin
site, dienraštis “KATALIKAS” ateityj savb didumu 
susilygįs su amerikoniniais dienraščiais.

Tik visur dienraštį “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”į

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

adresą:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

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

Skaitytojų Domai!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šią kortelytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikalton 
rodyklėm
Senas adresas:
Vardas pavardė ....................................................................................................

No.................... gatvė ...........................  miestas .............................................

Valstija ....................................................................................................................
Naujas adresas: '
Vardas pavardė ....................................................................................................

No.................... gatvė miestas .............................................

T u o jaus Reikalaujame 
Vyrų Mokyties Barberlautl.

Nepaprastos progos tik dabar, 
šimtai ateiviu barberių išvažia
vo Europon kariauti: Jų vietos 
turi būti užpildytos. Galime 
prigatavoti tąi'ę j kelintą sa
vaičių, duodame įrankius. Mo
kame kolaik mokiuam. Miesto 
ar—kaimo aplikantai priimami.

Rėšvk arba ajeik

MOLER BARBER COLLEGE,
105 S. FIFTH AVE., CHICAGO.

Valstija

Tik taip užrašytą adresą prisiimtus, galite tiketies, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

ADMINISTRACIJA DB-SMS *▼. 
WILKES-BARRE, FA

J. Laukis, Pirmininkas, 
425 8. Grant St.

J. Ažia Pagelbininkaa, • 
130 Stanton St.

K. Kučinskas, iFn. Balt.,
141 Park Ave.

P. Aceviče, Rast. Prot 
58 Sheridan St. 

J. Rokus, Kasierius.
138 S. Meade St

J. Aušura, Glob. Kasos, 
150 Reese St •

J. Grimaila, Maršalka 
31 Teehery St.

ADMINISTRACIJA L. L U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKESBARBR, FA 
Adomas fiikanauskas, Pins.

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb.

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot Rašt. 

R. F. D. No. 1 Box 178 
Alex Cerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kas.

B. F. D. No. 1 Box 171.
“KATALIKO” KLIUBO 

ADMINISTRACIJA.
EDWARDSVILLE, FA

Mot. Stragis, Pirm. 1 
446 Main St.

Jonas Kučinskas, Bait 
238 Slocum Ave.

SV. MYKOLO DR-STBS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pilieckas, Pres. 
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., « 

Oincas Adominas, Prot Sekr.
34 Logan St., 

Kasim. Deltuva, Fin. Sekr. Im <
96 Logan St.,

Jonas. Liaukus, Fin. Sekr. 2-raa, 
425 S. Grand St. <

Juozas Šnipas, Kas.
386 New Grove St

ADMINISTRACIJA DR-SMS *V. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKBS- 

BARRE, FA.
J. Laukis, Pirm. 
404 Park Ave 

J. Staneika, Vice-Pirm.
57 Oak Lane

8. Piekis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daušys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr., . ■»

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., ' 

New Grove St. .

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA. . j

Kaz. Vaškevičius, pirm.
184 New York AveM : ; 

Newark, N. J.
M. Akialis, Iždininkai, '' 

146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Iždo glob.
i 245 Devoe St
, i Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTES PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, Pirm.

216 Franklin St. 
Port Washington, W* 
Juoz. Samalionis, Rašt 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMIN ISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, FA 

Jurgis Ažis, Pirm.
13 Collins St '•

Vaclovas Kasparavičs
273 Stanton St.

Silvestrą Pileckis, Prot. Bait. 
462 E. South St 

Ant šeškeviče, 1 Fin. Rašt, 
503 New Grand St.

Petras Acviče, 2-sai Fin. Bait. 
60 Sheridan St. 

Jurgis Rėkus, Iždininkas.
138 S. Meade St. '

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St. 

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lans

SV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškyn, Pirm.
184 New York Ave. 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Vice-pirm. 

186 13th Ave. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So. 8th st. 
Newark, N. J.

J. Kinais, Fin. sekr. 
152 Adams st. 
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Ave.

Newark, N. J.
ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI

NOS IR DRAMOS “BIRUTES” 
DR-JOS, KENOSHA WI8.

P. Beišya, Pirm.
173 N. Freemont Avė.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt., 

173 N. Freemont Avė.
P. K. Zak&roviče, 'fturtų rašt. 

316 Wisconsin st.
A. Alclianaa, Išdin.
308 N. Chicago St.

Išdo užveizėtojai:
A. Viršulaitš,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitė, 

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče,

564 Dayton St.

ADMINISTRACIJA šv". PETRO 
DR-JOS IS KENOSHA WU, <

Vladas Jakutis Piru.
021 Jenne 8t.

Juhkah Vaičšliunas, Vios-Pim.
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nu t ar. Rašt.
202 N. Howland Av.

Mat. Rauga, Fin. Raft.
16. Pleasant St.

Prsaas Tijūnaitis, Iždininkas, 
860 Jemie St, _
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
Austrija atsake 

Italijai.
Roma, spaliu 2. — Itali

jos valdžia protestavo Aus
trijai už primčtynią luinu 
Adriatikoj. Nuo minu nu
skendo keliatas italu laivu 
ir žuvo bent 20 žmonių. Au
strija savo atsakyme apgai
lestavo, kad taip atsitiko ir 
priža dė j o nukentė j ilsiems 
atlyginti.

Pranešama, kad Italija 
pareikalaus $1.000.000 atly
ginimo.

DAUG JAVŲ GABENA
MA IŠ AMERIKOS.

Washington, spaliu 2. — 
Nors Amerikos pirklyba tu
rėjo sumažėti del karo, bet 
javu išgabenimas didžiai 
pakilo. Kaikokią dieną ap
link 2.000.000 bušelių javų 
išgbenama Europi m.

Pernai per rugpjūtį įplau
kų nuo muito Amerikas tu
rėjo $9.500.000 daugiau, ne
gu tą pat mėnesį šiemet.

NELAIMĖS KASYKLO-
‘ SE.
Webb City, Mo., spalių 2. 

— Įgriuvo American Davey 
cino kasykla. Kasykloj bu
vo arti 50 darbininkų. Visi 
suspėjo išlipti kopėčiomis. 
Bet daugelis darbininkų tu
rėjo žaizdas.

Duquoin, Ill,, spalių 2. — 
Baisi gazo ar parako eks- 
pliozija ištiko Majestic ka
sykloj. Kasykloj buvo nak
tiniai darbininkai. Nežinia, 
ar jų žuvo kiek, ar ne. Gy
vasties gelbėtojai smarkiai 
dirba ir jie suseks darbinin
kų stovį kasykloj.

NORĖJO PABĖGTI IŠ 
KALĖJIMO.

Joliet, Ill., spalių 2. — 
Du kaliniu, nuteistu iki gy
vos galvos už žmogžudystę, 
norėjo ištrukti iš kalėjimo. 
Su vežėju juodu buvo susi
tarę, kad vienas susiraitys 
skalbinių krepšy j, o antras 
į čeverykų dėžę. Bet vežė
jas buvo teisingas ir išdavė 
pieną sargams. Kuomet tas 
vežėjas važiavo iš kalėjimo, 
tai tuodu kaliniu buvo da
bojamu.

ĮPĖDINIO ŽMONA VA
ŽIUOJA Į F R ANGĮ JĄ.
Londonas, spalių 2. — 

Telegrama iš Berlyno skel
bia, kad sosto įpėdinio žmo
na, Cecilija, su dviem sunais 
išvažiavo į Franciją prie sa
vo vyro. Sako, kad ji norin
ti suteikti ordinus mūšiuo
se pasižymėjusiems dragū
nų pulko kareiviams.

Kitų spėjama, kad Ceci
lija del to važiuoja Franci- 
jon, kad jos vyras esąs su
žeistas.

smirdančiais parako durnais.
Belgai stoja į apkasas su 

didžiu atsidavimu. Šen ir 
ten pakeliais matoma, kaip 
belgų kareiviai parkrinta 
valandėlei ant kelių, žegno
jasi, meldžiasi ir pakilę bė
ga prie apkasų. Visut mai
šosi tarp kareivių kunigai 
ir vienuoliai, drąsina karei
vius, tarnauja kuo gali ir 
renka nuo laukų sužeistuo- 

i sius, nežiūrint, kad aplin
kui bombos sprogsta.

MARAS IR KARŠTLIGĖ
SKERDŽIA TURKUS.

Ancona, spalių 2. — Ru
munijos garlaivio kapito
nas, kurs atplaukė iš Kon
stantinopolio skelbia, kad 
ten naikina mones maras ir 
karštligė.

SERBAI TIES SERA- 
JEVU.

Roma, spalių 2. — Žinios 
iš Bosnijos skelbia, kad Au
strijos gen. Haala Serajeve 
nugalabinęs gyventojus, ku
rie siuntė signalus serbams, 
stovintiems netoli Serajeve. 
Dabar niekas Serajeve nei 
jokio žiburio nežibina.

VAŽIUOJA ŠEN IR TEN.
Roma, spalių 2. — Iš Ber

lyno telegrama skelbia, kad 
kaizeris važiuoja tai į Fran
ciją, tai iš Francijos į Lietu
vą. Jo traukinis susideda iš 
10 vagonų. Kur nėra gele
žinkelių, tai važiuoja auto
mobiliu.

Minėtą nelaimė atsitiko 5 
vai. vakare pereitą sekma
dienį. Automobilius perskė
lė jai galvutę ir sutruškino 
vieną koją. Suvažinėta per 
šoferio neatsargumą, nes 
gatvekaris stovėjo ties 47- 
ta ir Paulina gat., pro kur 
mergaitės ir kiti be baimės 
ėjo. Tuo tarpu automobilius 
smogė šalo stovinčio gatve- 
<ario ir tuo bildu mergaitę 
suvažinėjo. Po tam atsitiki
mui mergaitė buvo nugaben
ta šv. Bernardo ligoninėn ir 
ant rytojaus buvo apžiūrė
ta ir susiuvinėta jos galve
lė. Gydytojai laukė, kad jai 
nors kiek pagerėtų, ir po 
to buvo manę sutaisyti 
kaip nors kojytę. Tečiau 
vargšė negalėjo iškęsti dide
lių skausmų ir aplink 5 vai. 
antradienio ryte persisky
rė su šiuomi pasauliu.

.Velionė tėvų labai myli
ma, ir todėl tėvams širdper
ša neapsakoma jai mirus. 
Palaidota vakar iš šv. Kry
žiaus bažnyčios ant šv. Ka
zimiero kapinių.

Mergaitei mirus, antra
dienį, pas grabininką p. Eu- 
deikį atsibuvo koronero tar
dymai. Buvo tardyti auto
mobiliu važiavusieji, šoferis 
ir liudininkai. Šoferis tuo
tarpu, sakoma, po kaucija 
paleistas. Report.

ANTWERP0 FORTAI
DAUŽOMA.

Antwerp, spalių 2. — Di
džiausios vokiečių kannolės 
daužo Antwerpo fortus. Tos 
vokiečių kannolės neša sep
tynias mylias, o belgų ka- 
nuolės tik šešias mylias te
neša* Padėjimas helgų ga~ 
n& sunkus. Niekas negali at
silaikyti prieš vokiečių ka- 
mioles. Oras pripildytas

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo brolio, Zigmonto Na- 

nartonio. Vilniaus gub. Trakų pav. 
Kibučių kaimo. Jis ar kas kitas at
sišaukite adresu:

B. Nanartonis,
628 W. 1.8th St<Chicago. Ill.

Paieškau savo draugo Petro Ma
žeikos, paeina iš Raseinių pav. Kau
no gub. Pirmiau gyveno Chicago, da
bar nežinau kame. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu atsiliepti antrašu:

Pranas Vuozgirdas,
341 Kensington Av., Kensington, Ill.

Paieškau Domicėlės š idlauskaitės. 
Kauno gubernijos, Šiaulių pavėtos, 
Papilės, Kuršėnų kaimo. Jau tris me
tai kaip iš Lietuvos. Pirmiau gyve
no Brightone o po to atvažiavo Į 
Chicago pas savo du brolių. Jeigu 
kas ja žinotu ar jį pati tegul atsi
šaukia pas:

Morta Poškienė,
147 Ames St., Montello. Mass.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda labai pigiai Bučernė ir 

Grocernė Hetuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje. Biznis išdirbta per pen
kiolika metų. 'Gera proga norinčiam 
įgyti gerą bizni.

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

(46-53)

PARSIDUODA.
Parsiduoda Salamas priešai dirbtu

vę kurį dirba pilną laiką, lysas ant 2% 
metų po $35 dol. ant mėnesio su pa
gyvenimais.

2755 S. WJiipple St.
(49-50)

ANT PARDAVIMO BUČERNĖ.
Turi but parduota j dešims dienu. 

Gerų vieta del lietuvio biznieriaus. 
Atsišaukite veikiai po No.

536 West 18th St. 
(49-50)

ANT RENDOS.
Ant rendos 2 šešių kambarių pa

gyvenimai 555 W. 42 St. Arti Wallace 
St. Benda $12.00. (lesąs ir toiletai.

D. J. Burke,
3505 So. Halsted St., Chicago.

The BRIDGEPORT

2.500.000 AUSTRO-VO- 
KIEČIŲ PRIE KRA- 

KOVO.
Londonas, spalių 2. — 

Viennoj oficialiai skelbia
ma, kad aplink Krakovą da
bar jau esą sutraukta 2.- 
500.000 vokiečių ir austrų.

RUGSĖJYJ KAIZERIS 
NETEKO 90.000.

COPENHAGEN, spalių 
2. — Per rugsėjo menes: 
kaizerio armija užmuštais 
ir sužeistais neteko 90.0000 
kareivių. Tarp tų 1.000 ofi- 
cierių užmušta ir 2.000 su
žeista. Bavarijos princas 
Franz esąs sužeistas.

Iš Chicago.
REGISTRACIJA.

Rytoj, ty. spalių 3 ir pas
kui dar 13 d. atsibus pilie
čių generate registracija. 
Visi piliečiai, kurie nori bal
suoti ateinančiais valdinin
kų rinkimais, lapkr. 3 d. š. 
m. ir ateinanti pavasari, bū
tinai turi registruoties, nes 
kitaip nebus prileidžiami 
prie balsavimo, šitos regis
tracijos yra generates. Tai
gi, piliečiai, nepamirškite 
rytdienos ir spalių 13 d. Re
gistracija prasidės 6 vai. ry
te.

TOLEIKIUTĖ MIRĖ.
“Kataliko” 45 numeryj 

vietinėse žiniose buvo pa
minėta, kad automobilius 
sužeidęs mergaitę S. Tola- 
kas (turi būti — Toleikiu- 
tė), gyveniw. po num. 4008 
Wcflifl gąt. Taigi minėta 
mergaitė p'ėreito antradie
nio ryte pasimirė.

PASARGA.
Nekurie piktos valios 

žmonės paleido bereikalingą 
paskalą, kad naujos lietu
vių Nekalto Prasidėjimo šv. 
Marijos Panos parapijos lo
tai esą sumainyti. Toji pas
kala yra grynas išmislas. 
Težino visi, kurie girdėjo 
tas paskalas, jogei lotai ne
mainyti ir nebus mainyti, 
bet ant tos pačios • vietos, 
44 gat. ir California avė., 
neužilgo bus statoma atsa
kanti parapijinė mokykla.

Parapijos komitetas.

LOŠIMAS DEGANČIAME 
TEATRE.

North Windson teatre, po 
num. 1225 N. Clark g. va
kar vakare gėrėjosi spek
takliu 800 asmenų. Tuo tar
pu iš lauko teatras degė. 
Aktoriams buvo įsakyta at
likinėti savo roles ir links
minti susirinkusius. Polici- 
antai sergėjo visas duris.

Šalę teatro salės po tuo 
pačiu stogu buvo ištikęs 
gaisras čeverykų krautuvėj 
ir pridarė nuostolių už $1.- 
500.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Laurai, kurgi begi? Ogi Į pui

kiausi Lietuvių Susivienijimo 
Kliubo balių. Aš jau čielą savai
tę mausčiau apie ta didi iškil
mingą balių. Ten bus gražiausios 
merginos ir visi puikiejai šokė
jai. Ten šoksime klumpakojį ir 
kitus “ modermiškus ” šokius. 
Tas 'puikiausiais balins atsibus 
subatoj. Spalio (Oct.) 3 d. 1914 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, 32 
PI. ir Auburn Av., prasidės 7:30 
vai. vakare. Inžanga tiktai 25c 
porai.

Muzykė po vadovyste 
p. Ežerskio.

Kviečia, visus,
KOMITETAS.

TREČIAS DIDELIS BALIUS.
Lietuvių Rubsiuvių Unijos Skyriaus 

269to. U. G. W. of A. Atsibus Suba- 
toje, 3 Spalio (Oct.). 1914 m. Atlas 
Salėje. 1436-40 Emma St., arti Mil
waukee Ave. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Inžanga 25c porai. Trauksis iki 3čiai 
nakties

Lietuvių Rubsiuvių Unija parengia 
visada smagius vakarus, teipgi ir šis 
Balius pilnai užganėdins atsilankusius. 
svečius. Muzika buą geriausia, grįefe 
visoįįus šokius. Prie to Ims tar rW-~ 
žiniai šokiai, ir merginos laike roži
nio šokio gavusios daugiausia rožių 
gaus labai puikias dovanas.

Kviečia, KOMITETAS,

ELECTRIC Co. Not Inc.
A. BARTKUS, Savininkas.

" - CHICAGO.3212 S. HALSTED St,
Tel. Yard?

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir 11 
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visck. taisymus.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

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

Rusti cenzūra “DRAUGĄ” Į Lietuvą Išleidžia

“DRAUGAS” atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei meti; $1.60 

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III.

Telephone Drover 6114

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractor

320 E. 14th. St., Chicago Heights, III.
PARDUODU lotus, J>udavoju na

mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namų. Užlaikau didelę, ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivakortes ant visų 
linijų. Inšiurinu namus ir kitokį tur
tų geriausiose kompanijose.

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

BRIDGEPORT, CONN. 
J. L. Dulbis 

595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekai 

785 Bank St.
J. P. WasiliauskM, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN. 
J. Milauskaa 

23 Sheldon' St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
P. Borneika

320 E. 14th St.

. WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St,

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL. 
T. Trijonis

8756 Houston Ave.
SAINT CHARLES, ILL. 

M. Tarabilda, 
Box 16

BALTIMORE, MD.
J. Filipavicius 

437 S. Paca Si.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žralinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS. 
J. A. Gailiunas

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS. 
P. Bartkeviez 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimaek St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševičfe 

1048 Washington St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow 
80 River St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.
MONTELLO, MASS. 

Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTHR, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE. MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
GRAND RAPIDS, MICH.

C. Kentraitis, 
448 Leonard St.
NASHUA, N. H.

Jonas Straškauskis 
26 Washington St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalite a, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius 

178 Ferry St.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

NEW BRITAIN, CONN. 
M. J. Czeponis, 

510 Main St.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, I1L

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
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 Chicagos mieste.
PERKA ir parduodu namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Cliicagon iškolektnoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskns pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai'yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki-, 
tęs į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Paveikslas Popežlaus Pius’o X
Nemažai yra padam 

bažnyčiai dutalaą cvtfe wjnJwa 
popiežius Kjm’ K, kurta 
Vianę Kataliką vlBJUffit* *t- 
■tiati tą tikj-ajj Ępteyiįof Ganytą
ja Pagarbai ženklu M ]• 
dšdelta pavnikBjMį iškabintu kWk- 
vtena Kataliku buvgįgjja

Moaą Kaįngyna yęą laibai pta- 
kna paveikslai flv. T#va An| pa
veikslo išrodo kaip gy5** •šdįs 
ant sosto. Apatiniai rubaj • 
viršutiniai raudoni — UPHątaOB-gi 
dugnas tamstai žaliau ■*'- 
kent, paveikslu labai ta
Mes patariame visiems jį turtti. 
Mlera jo 18*24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynjs
3249 South Morgan Street, CHICAGO, ILL.

Cta prisiunčia 25a krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Plu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:
Mano vardas pavarde..................... .................................................................

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

Miestas.............................................................Valstija......................................

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

“KATALIKO” DIENRAŠ 
CIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM.
PO 2 CENTU.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.
V. Daukša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas 

3815 So. Kedzie Ave. 
Jagello’s Pharmacy

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halsted St.
J. J. Pelekas 

1802 W. 46th Si.
K. Rožynas 

2341 W. 23rd St.
M. J, Tananevicz 
670 *W. 18th St.

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.
,A. L. Zacharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St
P. A. Szukys 

2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sahel, 

28 Murdock St.
PITTSTON. PA.

P. Bataitis 
18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas 

102 E. Centre St.

MINERS MILLS, PA. 
Paul Noreika 

32 W. Thomas St.

PHILADELPHIA, PA.
■ Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalajtis, 

71 Mansfield St,, Kingsland Rd.

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.

Atsišaukite veikiai adresų:
A. C. c/o “KATALIKAS“

3249 S. Morgan St., Chicago.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėtis skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
apsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
kurie gyvena kituose miestuose Suv. Vatst. ir 
Kanadojt mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žmių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Chicago, III.

■ ■■SEBE3HBBS3E3 SSE95SSHB aBSSBDHaaHOI

NIEKO DYKAI
Bet nes labai duosime Jums Jūsų pinigų vertę jeigu laą ners 

pirkaite musų Rakandų krautuvei.
Užlaikome pečių, lovų, stalų krėslų, karpatų ir kitokių daik

tų reikalingų prie išrengimo kambarių. Taipgi turime JflJdliSų. ir 
užklodų. Visados patarnaujam kam kuom galime. Užprašem pas 
mos atsilankyti.

MIKLAS ir ANDRULIS
1025 So. Main St., Rtfckftfra) UI.
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