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VOKIEČIAI 1 IR ŽEMAITIJOJ
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Francijoj vokiečiai tvirtai laikosi

SUVALKIJA UGNYJ; ■*"
Krakovo apylinkėse prasidėję mūšiai; Rusai nesu- 
laikomai pūškuoja per Vengriją; Villa nerimau j a.
Vokiečiai jau 
Kauno gub.

PETROGRADAS, spalių 
3. — Vokiečiai, isibriauda- 
mi i Suvalkų guberniją, 
kartu, matyti, pienavo isi- 
briauti ir i Kauno gub. An
dai jau buvo pranešama, 
kad vokiečiai bandė išsėsti 
iš Baltikos prie Vindavos, 
Kurlandijoj. Bet, matyt, 
vienur jie bandė, o kitur 
padarė. Atėjo žinia, kad vo
kiečiai išsėdo ant jūrės kraš
to tarp Palangos ir Klaipė
dos. Paskui per Kretingą, 
per Telšių pavietą ūžė i Ra
seinių pavietą ir atsidangi
no iki Raseinių. Užėmę Ra
seinius apsistojo.

Šita žinia nėra oficialiai 
patvirtinta.

Tuo tarpu kraujas gausiai 
liejasi Suvalkijoj.

Kaip buvo rašyta, jau pir
miau vokiečiai Suvalkijoj

Mūšiai durtu
vais Šovai-

kijoj.
PETROGRADAS, spalių 

3. — Oficialiai šitaip garsi
nama apie kruvinus nuoti- 
kius Suvalkijoj:

“Mušis palei parubežį ant 
Marijampolės linijos tebei
na. Į vakarus nuo Simno 
mes užėmėme vokiečių po
zicijas ties Krosna. Ties 
Račkiais naktį vokiečiai pa
darė antpuolį ant rusų. Vo
kiečiai durtuvais buvo at
mušti ir jų daug buvo nu

buvo atsidanginę iki Nemu
no. Čia Nemuno vakarinis 
krantas yra žemas ir pel
kėtas, o rytinis kalnuotas ir 
todėl rusams iš kalnų bu
vo patogu ginti Nemuną 
nuo augštumų. Kaip rusų 
pranešama, tai vokiečiai li
kę atmušti nuo Nemuno ir 
pilnai pergalėję vokiečius 
Suvalkijoj.

Generalis Rusijos štabas 
nurodo, kad vokiečiai buvo 
sumušti prie Simno. Vokie
čiai nustoję bombarduoti Os- 
soveco tvirtovę.

Lenkijoj irgi rusams pa
sisekę sumušti isibriovusius 
vokiečius. Prie Andriejewo, 
Kielco gub., rusų kavaleri
jai pasisekę sumušti vokie
čius.

Suvalkijoj dabar tebesitę
sia mūšiai prie Marijampo
lės ir Augustavo. Prie Au
gustavo ypač eina smarkus 
mušis, nes ton vieton vokie
čiai susilaukė sustiprinimų 
ir smarkiai ėmė užpuldinėti 
rusus.

Ties Grajewo, 25 mylios 
nuo Augustavo, rusai jau 
perėję i vokiečių žemę. Ru
sai skelbia, kad jie pergalė
ję vokiečius prie Mlawos.

Vokiečiai kitaip piešia da
lykus Suvalkijoj. Berlyne 
taip skelbiama:

“Rytinėj karo arenoj, ties 
Nemunu, Rusijos armijos 
užpuolimo karas prieš vo
kiečius nepasisekė. Oficia
liai skelbiama, kad Ossove- 
co tvirtovę mūsiškiai bom
bardavo iki rugs. 25 d.”

Rusai skelbia, kad vokie
čių korpusų Įsiveržimas į 
Suvalkiją nenų^d^ve. Vq- 
kiečiai turi neštis netekę 
50.000 kareivių ir daug ka-

Vokiečiai Fran
cijoj laikosi.

LONDONAS, spalių 3. — 
Jau tris savaitės, kaip tę
siasi mušis prie Aisne ir nei 
viena pusė mūšio nelaimė
jo. Prancūzai buvo beprade
dą džiaugtis, kad talkinin
kai dešinįjį vokiečių spar
ną jau baigia blaškyti, bet 
pasirodo, kad vokiečiai dar 
tvirti. Teisybė, talkininkai 
jau pastūmėjo tą vokiečių 
sparną ir persikėlė per Ais
ne upę. Bet tai nėra perga
lė.

Vokiečiai skelbia, kad 
smarkus susirėmimai buvo 
Argonne provincijoj.

Dabar talkininkai yra jau 
30 mylių nuo Belgijos rube- 
žių. Taigi vokiečių dešiny
sis sparnas bus sugrustas i

Belgiją.
Mūšio linijos viduryj nė

ra žymių permainų. Ant 
francuzų dešiniojo sparno 
nebuvo smarkių susirėmi 
mų. Vokiečiai stengėsi per
eiti per upę St. Mihiel ir 
buvo pastatę tiltą. Bet fran
cuzų kanuolės suardė tiltą.

Rusai veikia 
Austrijoj.

LONDONAS, spalių 3. — 
Galicijoj kol kas žymių per
mainų nėra. Przemysl teb- 
silaiko ir bombardavimas 
tebsitęsia, du fortai esą jau 
sudaužyti. '

Rusijos armija persiritu
si per Karpatų kalnus ir i- 
sibriovusi į Vengrijos ly
gumas, nesutinka smarkių 
pasipriešinimų ir eina Bu

dapešto link.
Didi mūšiai Krakovo a- 

pylinkėse jau eina. Austrai 
buvo paleidę gandą, kad 
Krakove yra pustrečio mi
lijono kareivių. Bet rusų 
spėjama, kad Krakovo Įgu
la, kuri susideda iš vokiečių 
ir austrų armijos likučių, 
siekia tik 800.000 kareivių.

Vokiečiai drutina vietas 
tarp Kališo ir Čenstakavo. 
Tas vietas ims bombarduo
ti Varšavinė armija.

Cholera vis labiau gąsdi
na Austrijos gyventojus.

Antwerp bom
barduojamos.
Londonas, spaliu 3. — 

Vokiečiai smarkiai bombar
duoja išlaukinius Antwerp© 
fortus. Žmonės, gyvenusie

ji tarp fortų, bėga i mies
tą. Mieste nėra pasiaubos.

Ant vieno forto vokiečiai 
darė antpuolius, bet liko at
mušti.

Vokiečiai sako, kad du 
fortu likę taip sugadintu, 
kad iš jų jau nešaujama.

Kitas vėl gandas eina, 
kad vokiečiai žadą susimesti 
i rytinę Belgiją, arčiau sa
vo rubežiaus.

Villa galabija 
žmones.

Washington, D. C., spalių 
3. — Amerikos armija ne
bus atšaukta iš Vera Cruz, 
kol pasibaigs Meksiko gene
rolų konferencija, kuri pa
sibaigs 10 d. šio mėnesio.

Villa nekenčia senojo Di
azo šalininkų ir du jų jau 
Villa nugalabinęs.

Gub. J. Maytorena, Vilios 
šalininkas, apreiškė, kad 
užpulsiąs pulkininką Hill, 
kurs turi 1.800 kareivių ir 
apsikasęs ties Kaco.
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LONDONAS, spalių 3. — Vokiečių dokuose su di
džiausia paskuba statoma 50 povandeninių laivų.

PETROGRADAS, spalių 3. — Nuo Leipunų vokie
čiai traukiasi linkui Suvalkų.

Keliu nuo Seinų linkui Suvalkų gena vokiečius ru
sų kavalerija.

Arti Suvalkų eina nuožmus mūšiai.
Spalių 1 d. Augustavas buvo bombarduojamas di

džiulėmis kanuolėmis.
Prie Marijampolės mušis ėjo dvi dieni.
Prie Nemuno mušis tęsėsi ištisią savaitę.
Iš Suvalkų kaizeris išvažiavo i Breslavą.

Veikimai ant 
jūrių.

New York, spalių 3. — 
Garlaivio Japanese Prince, 
atėjusio iš Pietinės Ameri
kos, jurininkai pasakoja, 
kad vokiečių karo laivas 
Dresden likęs nuskandin
tas. Tą atliko du anglų ka
ro laivu.

Anglo-francuzų lai vynas 
pradėjęs bombarduoti Po
lą, kur pasislėpė veik visas 
Austrijos laivynas.

Prie Cattaro eina mūšiai; 
iš jūrės ir sausumos bom
barduojamas. Tame uoste 
yra 300.000- austrų.

Anglų garlaivis Elsinor 
su 60.000 statinių kerosiu© 
liko nuskandintas prie Chi
li pakraščių.

Prancūzai nuskandinę du 
vokiečių karo laivų, ant ku
rių buvo ginklai.

(Žinios seka ant 4-to pusi.).
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Musųpastabos.
KAS DĖJOSI VILNIUJ 

PRIEŠ KARĄ.
Apie tai žiupsneli žinių 

randame “Lietuvos Žinio
se” iš rugp. 1 d. Štai ką ten 
skaitome:

“Karo atbalsiai pasiekė 
ir Vilnių. Ketvirtadienio 
(liepos 30) vakare buvo ga
na dideliu manifestacijų. 8 
vai. vakare minia pradėjo 
vaikščioti miesto gatvėmis 
giedodama rusu tautos him
ną ir nešdama caro paveiks
lą bei kelias tautos vėliavas. 
Manifestantai pradėjo eiti 
Jurgio prospektu, paskui 
pasuko Į Vilniaus gatvę ir 
nuėjo šv. Jono gatvės link. 
Pakeliui minia didėjo. Išvi
so buvo manifestantu ap
link 500 žmonių. Jų tarpe 
matėsi daug valdininku, bet 
daug buvo ir vaiku, arba 
šiaip jau žiopliu, kurie iš 
žingeidumo sekė paskui ma
nifestantus.

“Nuolat girdėjosi “ura”. 
Buvo girdėti taippat šauks
mu: “Šalin Austrija”. Suti
kus oficierius manifestantai 
šaukė: “Tegyvuoja rusu ar
mija!”

“Krasoj buvo matyti di
delė žmonių eilė, kuri sku
bėjo imti iš taupomosios 
kasos skatikus. Penktadie
nio ryte Vilnius turi nepap
rastą išvaizdą. Mieste išlip
dyti paskelbimai apie mo
bilizaciją. Reikalaujama ka
rui suvesti tinkamu arkliu. 
Rugpjūčio 1 d. šaukiami at
vykti i “Vokiškoje prisuts- 
tvijc” visi Vilniaus miesto 
atsarginiai ir “ratniki opol- 
č( uija” J893, 4, 5, 6 metu, 
taippat 1909, 10, 11, 12 ir 
13 m. Žmonės būreliais su
stoję nervingai skaito skel
bimus. (latvėse pastebimas 
liepa p rasta s j i idė j imas.
Nuolatos girdi kalbant apie 
karą.

“Nepaprastą fk’aizją turi 
ii' geležinkelio stotis. Ka
dangi Kaune paskelbta ka
ro stovis, tai Vilniaus stotin 
privažiavo daug kauniečiu. 
Matyti daug verkiančiu, 
nes neturi kur su daiktais 
pasidėti.

“Del mobilizacijos Kuk
tos spaustuvėje darbas veik 
apsistojo, nes p. Kukta
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taippat pašauktas stoti ka
riuomenėn. Šiandie dirba 
tik “Liet. Žinių” raidžių 
statytojai, bet vis dėlto ne
same tikri, kad toliaus ne
bus jokių keblumų su spaus
tuve.. . ”

Tik tiek apie Vilnių. Ir 
tame pačiame “L. Žin.” nu- 
mcryj dar rašoma, kad Eu
ropos visuomenė jau tiek e- 
santi kultūringa, kad ji ati- 
dėsianti tą karą ne tik ry
tojui, bet ir visam laikui.

Taigi “L. Ž.” neįspėjo ir 
Europos visuomenė paga
liau parodė savo pribrendi
mą kultūroje. Bet šitame 
dalyke ne visuomenę reik 
kaltinti. Visuomenė tik kal
ta, kad ji aklai klauso žiop
lių valdovų. Gi dabartiniam 
karui kas gi kaltas, jaigu ne 
carai, kaizeriai, karaliai ir 
įvairios rųšies kraugeriai? 
Jie su savo bjauria politika 
kalti už žmonių kraujo ir a- 
šarų klanus ir jų pasielgi
mas per amžius bus didžiau
siu jiems prakeikimu.

Išteriojo jie musą tėvynę 
Lietuvą. Bet artinasi laikai, 
kuomet jie patįs be pasigai
lėjimo bus teriojami. Sulyg 
jų darbų jiems bus atlygin
ta.

VOKIEČIAI KARIA 
LIETUVIUS.

Kuomet rusai persirito 
per Vokietijos rubežių, užė
mė M. Lietuvą ir gerai pa
sivarė į rytinę Prūsiją, tai 
mums, lietuviams, lyg len
gviau pasidarė ant širdies. 
Nes, nors reikės Lietuvai 
maitinti milijoninę armiją, 
tai visgi galima buvo vil
ties, kad Lietuvon vokiečiai 
neįsigrųs ir Lietuva nebus 
nuteriota, nupustyta. Musų 
viltis, vienok, niekop nuė
jo. Suvalkija, Lietuvos at
gimimo lopšys, iki pat Ne
muno išpleškinta, išdegin
ta, nuteriota. Nes žinios iš 
karo lauko skelbia, kad vo
kiečiai stengėsi persikelti 
per Nemuną ir kad rusai 
gvnė nuo Nemuno būdami 
ant dešiniojo kranto. Vienu 

žodžiu, vokiečių korpusai 
perėjo per visą Suvalkiją.

Sodiečiai, be abejonės, 
neapsakomai nukentėjo. 
Turbut dauguma jų išbėgio
jo, apleizdami savo namus.

Dabar ateina žinios, kad 
vienoj vietoj šeši sodiečiai 
pakarta. Spėjama, kad so
diečiai pasipriešino kame 
nors prūsokams. Dvi dieni 
vėliau toj pat vietoj 22 vo
kiečiu pakarta. Spėjama, 
kad sodiečiai tai padarė at
keršydami.

Vokiečiai, imdami daik
tus nuo lietuvių, išduodavo 
raščiukus, vokiškai parašy
tus. Iš pradžios lietuviai ne
žinojo ko verti tie raščiukai. 
Vėliau atsirado vienas, kurs 
perskaitė tą raščiuką. Tie 
žodžiai skelbė štai ką: “Ku
ris tik kreipsis su tuo raš
čiuku į valdžią karui pasi
baigus, tas bus pakartas”

GALICIJA PATEKO 
PRIESPAUDON.

Tomis dienomis laikraš
čiai paskelbė žinią, kad Au
strijos Galicija galutinai pa
teko į Rusijos rankas su so
stine Lvovu ir ten įvesta ru
siška valdymo forma. Ru
sijos caras Galicijos gcnc- 
ral-gubernatoriumi paskyrė 
grafą Bobrinskį, kuris nu
keliavo Lvovan ir ten užė
mė sau nuskirtą vietą, ty. 
paliko visos Galicijos val
dovu. Tos savo augštos vie
tos užėmimo metu, grafas 
Bobrinskis sukvietęs Lvo
van visus Galicijos valdi
ninkus, teisėjus, vyskupus, 
arei vyskupus ir net rabi
nus ir į juos visus susirin
kusius tais žodžiais rusiškai 
prabilęs:

“Yra būtinas reikalas 
tamstas supažindinti su 
svarbėsniaisiais mano poli- 
tikinio program© principais. 
Lvovą ii- rytinę Galiciją aš 
laikau Didžiosios Rusijos 
lopšiu, kadangi šios žemes 
originaliais gyventojais bu
vo rusai. Taigi šios šalies ir 
reorganizacija bus paremta 
ant rusiškųjų siekimų. Bus 

pirmiausia įvesta rusų kal
ba ir rusų papročiai. Tą už
davinį vykdinsiu su specia-, 
le pastaba. Tečiau dabar iš 
pat pradžių apsiribuosiu 
tik paskyrimais savo guber
natorių. Didžiuma dabarti
nių Austrijos valdininkų 
nesugrįš į savo senąsias vie
tas. Paskui uždrausiu jūsų 
seimui susirinkti karo bėgio 
laiku. Visos draugijos ir po- 
litikinės organizacijos nega
li ilgiau gyvuoti be mano 
specialio leidimo. Tie parė
dymai palyti tik rytinę Ga
liciją. Vakarinė Galicija bus 
valdoma skirtingai.”

Tiek išpradžių pasakė ca
ro vietininkas grafas Bob
rinskis susmukusiems len
kams, ukrainams ir žydams: 
Ir aišku. Bobrinskių, tų ca
ro bernų, žodžiai yra neat
mainomi. Tai tas Bobrins
kis, kuris anais metais ru
sifikavo Finlandiją. Vadi
nasi, Galicija priskirta prie 
Rusijos ir panašiai bus val
doma, kai kad Lietuva, Lat
vija ir Rusijos Lenkija. Iš 
pat pradžių į visas valdvie- 
tes nuskiriami valdininkai, 
įvedama visur rusų domi
nuojanti kalba, išrišama or
ganizacijos, draugijos, laik
raščiai imama cenzūruoti ir 
pagaliau lenkų ir ukrainų 
apgyventa šalis virsta “is- 
tinno-russki krai”, kuria
me Bobrinskis atrado di
džiarusių tikrąjį lopšį.

Dabar tie lenkai, katrie 
‘pirmiau garbino Rusijos ca
rą už pažadėjimą Lenkijai 
autonomijos, tikrai galės 
pasidžiaugti Bobrinskio val
dymu. */

Nuteriota Belgija.
Vienas Anglijos parla

mento atstovas, J. H. 
Whitehouse, aplankė Belgi
ją ir šitaip aprašo jos padė
jimą:

1 “Aš visuomet rokavau ka
irų, kaipo naikintoją viso 
to, kas yra gera. Bet aš pa
norėjau savo akimis išvysti 
visas teriones šalyj, kur ka

ro šmėkla dūko didžiausia
me savo pasiutime ir kaip 
galima prigelbėti nupusty
tos šalies gyventojams. Aš 
nemanau, kad kas gali įsi
vaizdinti visą baisumą, ku
riuo yra apimti Belgijos gy
ventojai šiandie. Aš galiu 
pasistengti nupiešti tik tai, 
ką aš pats patyriau savo ke
lionėj.

Šimtai tūkstančių medžių 
iškirstą, taip, kad tarpais 
mus kelionė darė įspūdį, 
kad važiuojame per kokias 
apleistas kimsynes, kelmy
nus. Medžiai nugabenta, kad 
butų galima visur matyti 
aplinkui ir kad' priešai ne
galėtų slapstyties. Visi na
mai liko susproginti arba 
sugriauti kitokiuo būdu. 
Vėliau mes užėjome vietą, 
kuri buvo vandeniu užleis
ta, kad apsiginti nuo vokie
čių. Vien tos vietos užlieji
mas vandeniu pridarė nuo
stolių už $5.000.000.

Aš buvau skaitęs apie 
Termonde miesto išgriovi- 
mą ir buvau matęs griuvė
sių paveikslus, bet tas vis
kas nesuteikė mano protui 
pilno vaizdo to baisumo, kas 
ten ištikro atsitiko. Termon
de keliatas savaičių atgal 
buvo dailus miestas su 16.- 
000 gyventojų. Buvo tai 
miestas, kurio dailumas har- 
monizavos su apylinkės ir 
padėjimo gražumu. Tame 
mieste buvo namų įmanyti- 
nai indomių.

Ėjau iš vienoj gatvės į ki
tą, nuo vieno skvero ant ki
to ir radau, kad visi namai 
sugriauti visai ir viskas su
naikinta, kas tik juose bu
vo. Griuvo ne nuo bombar
davimo; tai buvo sistemati- 
nis naikinimas. Kiekvie- 
nuosna namuosna buvo in- 
dėta po bombą, kuri spro
gus griovė namus ir degino 
viską, kas viduj buvo.

Kas dėjosi Termonde, tas 
pat dėjosi kituose miestuo
se Belgijoj, kur vokiečiai 
šeimininkavo.'

Visas tautos gyvenimas 
sustabdyta. Valgomieji 
daiktai, kurie galėjo likti 
Belgijos gyventojams, liko 
atimti del vokiečių armijos. 
Ūkininkai ir bėdinieji liko 
be gyvenimo reikmenų ir 
gyventojai laukia bado kas
dien. Net jei kur ir turi u- 
kininkai kviečių, tai jiems 
neleista vartoti vėjinių ma
lūnų, kad tuomi neduoti sig
nalų belgų kareiviams.

Taigi mes turime faktą, 
kokis retai kada ištinka 
žmonijos historijoj. Visai 
tautai grasia bado pavojus 
ir ta tauta randasi prie mu
sų šonų.

Kaip vokiečiai vedė savo 
naikinimo darbą, man pil
nai išpasakojo belgu minis
terial. Ne vien visi karei
viai turėjo po bombą įvai
rių didumų, bot taipgi kiek
vienas jų turėjo po mažą 
juodą skritulėlį, truputį di
desnį už šešių penų pinigą.

Aš mačiau tuos skritulė
lius, atimtus nuo vokiečių 
kareivių ant mūšio lauko. 
Tie skritulėliai turėjo savyj, 
kaip man pasakojo, suspaus
to benzino. Jei juos uždeg
ti, tai jie skaisčiai dega ke- 
liatą miliutų ir jų pakanka 
iškelti po ekspliozijos kad- 
ir didžiausią gaisrą.”

■ i--- ----------------------------------------------------- ■ =

žvilgterėsi — sustatytos ne
pabaigtos dirbti kanuolės, 
mažos, didelės it- tiesiog mil
žiniškos. Vienos jau stovi 
ant lavėtų, kitos dar kabo 
ant keltuvų, kitos suguldy
tos paeiliui ant grindų ir iš
rodo it kokių baisenybių 
kunpalaikiai. Aplinkui ma
šinų judėjimas tik verda, 
darbininkai kits pro kitą ri
tasi, bėga, visur tik trenks
mas, ošimas, tarytum, ko
kiam pragare. Svarbiausioj 
salėj dirba keli tūkstančiai 
žmonių; tai vis šaltkalviai 
ir tekoriai. Iš vieno fabriko 
skyriaus į kitą kanuolės ga
benamos siauru geležinke
liu. Kiekviena kanuolė turi 
savo numerį ir savo vyresnį
jį meisterį, kuris ima ant 
savęs atsakomybę už jos ga
lutiną padirbimą ir primo
simą šaudymui. Didelių ka
nuolių dirbimo prižiūri 
mokslininkai, matematikai 
ir technikai, kadangi čionai 
apeina turėti tikriausias vi
sų dalių įsekmumas.

Kruppo fabrike inžinie
riai specialistai apturi di
deles algas — . ligi 50.000 
markių metais. Vyriausias 
fabriko direktorius gauna 
350.000 markių algos. Krup
po įstaigos turi nuosavias 
rudos kasyklas Hispanijoj, 
turi daug nuosavių geležin
kelių ir telegrafo liniją su 
22 stotim.

Kanuoliuyalstyhėje.
Europoje gyvuoja keturi 

dideli visam pasaulyj pagar
sėjusieji kanuolių fabrikai: 
2 angliški Armstrongo ir 
Maximo, vienas Prancūziš
kas Schneiderio ir vienas 
vokiškas Kruppo fabrikas. 
Bet pastaraisiais metais 
Armstrongo fabrikas suma
žino produkciją, gi Maxi- 
mas apsiribuoja pagarsėju
sių mitralijėzų išdirbime, 
tatai didžiulių kanuolių iš
dirbime pirmenybė priklau
so Kruppui Essuose. Krup
po įstaigos neturi sau nie
kur konkurentų. Tose įstai
gose nuolat dirba 60.000 
darbininkų.

Apie dirbamų Kruppo 
fabrikuose kanuolių didumą 
galima turėti supratimą tik 
iš jų svarumo ir šovinių di
dumo. Apgulimo kanuolės 
šovinys sveria 200 svarų, iš-* 
šautas jis lekia 300 sieksnių 
sekundoje, arba minutoj nu
lekia 36 verstus. Kruppo į- 
staigos iš pat pradžių savo 
veikimo padirbdavo kelias
dešimtis tūkstančių kanuo
lių. Iš visų pusių suvažiuo
ja keliauninkai, technikai ir 
kariškieji, kad pasižiurėjus 
į tą kalve, kur kalama ir 
liejama baisiausi žmonijai 
ginklai. Keliauninkus ten 
paprastai išvedžioja vyres
nis fabriko meistras, kuris 
pirm ineinant į svarbiausią 
salę praneša išdidžiai:

— Čionai, gerbiamieji po
nai, dirbama pasaulio histo- 
rija.

•'Pagaliau “historijos fab
rikas” išteisybčs labai pui
kiai persistato. Kur tik

Du draugu.
— Vakar parėjau įkaušęs 

ir atsiguliau, šįryt po mano 
lova guli žmogus. •

— Tai turbut vagis?
— Ne, aš pats.

Halsted Furniture Co.
1936-1938 S. Halsted St, Tarpe 19 ir 20 gatv.

Specialis J' Pasirinkimas
Rakandų, Kaurų ir Pečių.

Atsilankykit'pas mus prieš pirkimą kur kitur. Mes esam 
persitikrinę jog galim sučedyt jums pinigus. 

Už pinigus arba antjengvų išmokėjimų.
Viena iš didžiausių rakandų krautuvių ant West Side.

Šita puiki kamoda, tikro aržuolo, su 
> stalčiais, labai didele ir puiki. Kitose 
krautuvėse parduodama už $5.50.

O pas mus už ........................ $2.95

$1.89

m

745

šitų viena iš puikiausiu sofą, yra 
dirbta iš storo plieno, springsai la- 
i stiprus, visur parduodama už $3.-

šitas didelis virimo pečius su 
št:j lentyna, aprėdytas nikeliu, 
rantuotas, vienas iš geriausią viria- 
mų ir kiepiamų pečių. Mos pataisome 
dykai, jeigu vidurei sugriūtą. Kitose 
krautuvėse parsiduoda už $35.00

Pas mus tik ....................... $28.75

šita tikro plieno lova, su 2 uolių 
storumo stulpais, visur parduodama 
už $10.00.

O pas mus tik už ..

O pas mus tik už

TEMYKITI Iškirpkit šitą kuponą ir atneškit musų krau
tuvę, yra geras kaip pinigas.

Szitas kuponas bus priimtas kaip $1.00 

kitą savaitę su pirkiniu vertęs $5.00.
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KATALIKAS

(Regėjimas).

tik žiurėjau ir mąsčiau. Ne

Nepasakysiu, ar budėjau, 
ar miegojau. Bet kad regė
jau, tai yra tikra.

Buvau tarp daugelio žmo
nių. Ir pasitiko mane jųjų 
vienas. Nustebau. Buvo kas- 
žinkas ypatinga prie jo. 
Tartum jis butų įsiaustas į 
kokį labai galingą slėpinį.

Nebuvo jis jaunas, bet 
augšto ūgio ir sveikatos 
puošto kūno. Vis geriau į- 

• sižiurėjau į jį. Ir vis labiau 
nustebau. Po kiekvieno žo
džio, kurį jis tarė į mane, 
jis mano akyse vis aiškes
niu* pastojo. Ir pagaliaus 
mačiau, jogei čia nėra tik 
vienas. Tris buvo tame vie
name žmoguje.

Kalbėjo, rodės, paprasta
sis, regimasis žmogus. Atė-Į 
jo žodžiai nuo burnos. O tik 
ne iš kūno. Buvo tasai lyg 
statytas į kokį apvalų pa
vidalą. Ir tas mirgėjo neap
sakomai. Be to mirgėjimo — 
kaip tik pasakysiu — vi
daus pusė, toji,toliau nuo 
regimybės, švietė.

Visai aiškiai numaniau, 
kad iš to mirgėjimo su ta 

’ šviesa vidaus puse parėjo 
žodžiams gaivastis. Buvo 
mirgantysis pavidalas, an
trasis žmogus.

Bet ir tąjį bei kūno pavi
dalą apgobė ii* persunkė 
dar kitas, didesnis žmogus. 
Tasai buvo taipjau apva
laus pavidalo. Bet jis spin
dėjo neapsakoma šviesa.

Iš jos .tai, rodės, stojosi 
taip mirgantysis, kaip ir kū
no žmogus. Ir tuojau žino
jau, kad visi tie žmogaus 
apsireiškimai paeina iš jo 
šviesybes, didybės — ar 
kaip čia pasakius — iš to, 
kas buvo be abejonės tik
riausiasis jo žmogus.

Todėl jo žodžiai ir skam
bėjo, tarsi, persisunkę bu
tų išminties ir malonumo. 
Ir turėjo didybės bei pra- 

*, kilnybes žymę.
Man ranką padavęs, nuė

jo jis pas kitus. Pasilikau, 
tarsi, man butų atsivėrę ne
regimybės slėpiniai.

Ir nuolatos žiurėjau į tą 
. žmogų, kaip jis stovėjo tarp 

kitų. Rodės, jis gyvena pa
čioj šviesoj, kuri skverbia
si per mirgantįjį žmogų, kad 
peršviečia net ir kūno pa
vidalą.

Vienok pastebėjau, jogei 
šviesa nelygiu skaidrumu 
visą laiką šviečia. Sumir
gant daugiau antrajam 
žmogui, šviesusis kiek ap
siniaukia. Ir kūnas taipo- 
jau tad kitaip išrodo.

Aišku, kad gyviau apsi
reiškė tat, kame žmogus tuo 
laiku pilniau gyveno. Taip, 
tarsi, ėjo' gyvumo banga iš 
šviesos į mirgėjimą ir į kū
ną, ir vėl antraip.

Sau vienas atsitraukęs

buvau dar tokio žmogaus 
pritapęs. Atėjo vienas ir ki- ■; 
tas pas mane. Ir tūlas ma- i 
nes klausė slapčiai, ar pa
stebėjęs ką ypatinga susi
ėjęs su anuo žmogumi. Esą 
lyg ne jis kalbėtų, bet ko
kia slėpininga didybė, ku
ri už jo stovinti. Pasisakiau 
trumpai, kad ir man taip 
rodės. Ir tylėjau.

Tada pradėjau įsižiūrėti 
ir į kitus žmones. Ir beveik 
dar daugiau nustebau. Visi 
jie buvo taip tartum trejo- 
pi. Akim rodėsi kūno pavi
dalas, tad tas mirgantysis 
žmogus ir pagaliaus dar vie
nas. Bet vos vieno ir antro 
tasai kiek spindėjo. Papras
tai išrodė, ar aptemęs, ar 
dar nesušvitęs. Už tai labai 
gyvas buvo mirgantysis. Iš 
jo parėjo veik visi tų žmo
nių apsireiškimai, jų judėji
mai, jų šnekos.

Ir supratau, kad buvo tai 
tik visokie alkimai, geismai, 
jausmai, troškimai, kartais 
ir mintis bei visokie suma
nymai. Bet juos vedžiojo ar 
gamino visokie geidavimai.

Vėliau dar vis geriau vi
sa išmaniau, kad ten, kur 
prakilnybės pasielgimas au
ginamas, nors kartais su
spindi didysis, šviesos žmo
gus. O kur mirgantįsis la
biau maitinamas, čia visas 
spindėjimas dingsta. Ir švie
sos žmogus išveizi, tarsi, bu
tų negyvas.

Kur žmogus vien tik kūno 
reikmenėmis gyvena, čia ir 
mirgantysis nelabai aiškus. 
Tik kartais numaniau, kaip 
labai jis sujudo. Buvo tai 
ypatingas dalykas. Tartum 
liepsnos sukiltų.

Supratau, kad kiekvienas 
tų trijų žmonių turi savo 
reikmenes ir savaip gyve
na. Ir .kurio reikmenėmis 
daugiau pasirūpinama, tojo 
galė bei ypatybės auga. To
dėl gyvybė, tarsi, keliama iš 
vieno į antrą ir tretį žmo
gų.

Tiktai kasžin, kas ta ke
liaujančioji gyvybė? Kiek
vienas tų trijų žmonių turi 
be tos dar savo gyvybę, ku
ri negali iškilti iš jo ir pa
stoti kito gyvybe.

Išvydau kartą ir mirštan
tį žmogų. Tretysis jo žmo
gus, nors ir nedaug jame 
'buvo gyvybės, kreipėsi į gi
lesnes neregimybės gelmes. 
Tad išlengvo sekė paskui jį 
mirgantysis. Ir kūnas pra
dėjo sirgti, nykti. Pagaliaus 
pasiliko jis vienas. Tad vi
sai trumpą laiką tegyveno 
ir ėmė griūti. Žmonės šalo 
mirusiojo lindo, verkė. Bet 
man rodės, lyg tretysis to
jo žmogus daugiau šviesti 
pradėjo.

Mačiau ir kaip žmonės ge
ma. Išlengvo pareina regi
mybei!, nors pirma tik ir 
motinoj. Bot yra tai tik 
toks jau ypatingas dalykas, 
kaip ir mirimas. Daug nuo-

stabiau yra, kaip žmogus 
gyvena. Yra tai ar vienur, 
ar kitur nuolatai mirimas 
arba gimimas.

Vidunas.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

BALTIMORE, MD.
Šis miestas dabar išpuoš

tas vėliavomis, šimtais elek
tros žiburių-žiburėlių. Atsi- 
buna čia katalikiškų drau
gi jų Federacijos suvažiavi
mas. Delegatų privažiavo iš 
visų Amerikos kraštų. Rug
sėjo 29 d. buvo didelis mar
ša vimas. Jame dalyvavo ar
ti 30.000 žmonių. Dalyvavo 
visos parapijos, kurių yra 
arti 50.

Pirmiausia važiavo kar
dinolas Gibbons. Privažia
vęs prie katedros išlipo ir 
atsisėdo prie palapinės, o 
greta sėdėjo vyskupai, ar- 
civyskupai, gubernatorius, 
majoras ir kiti perdėtūriai 
ir žiurėjo į praeinančius.

Ėjo seminarijos auklėti
niai, draugijų nariai unifor
mose su plevėsuojančiomis 
vėliavomis, parapijonai su 
klebonais, parapijinių mo
kyklų vaikai su mokytojo
mis; kiekviena parapija tu
rėjo savo muziką. Nigeria! 
buvo uniformose ir jų bu
vo arti 4.000.

Lietuvių draugijoms ir jų 
parapijonams vadovavo kle
bonas kun. J. Lietuvninkas. 
Paskui jį sekė šv. Kazimie
ro draugija, šv. Jurgio dr- 
ja, N. P. P. šv. merginų dr- 
ja, “Vyčiai” ir parapijonai. 
Lietuviai irgi turėjo muzi
ką.

Klebonas kvietė ir tauti
nes darugijas dalyvauti. Bet 
tos atsisakė.

Pernai koks ten žydas bii- 
vo surengęs biznierišką pa
rodą; tuomet lietuvių “pir
meiviai” dalyvavo. Žydas 
savo dirbtuvėj buvo padirb
dinęs kokį ten modelį. Pats 
ant jo užsisėdo, o lietuviai 
vilko tą modelį.

Ant. Ramoška.

ST. CHARLES, ILL.
Buvo sujudę įvairiuose 

miestuose lietuviai rengti 
seimelius, svarstyti lietuvių 
reikalus ir siųsti delegatus 
į didžiuosius seimus. Čia 
nieko ypatingo tame reika
le nebuvo. O čia yra penkios 
pašelpinės draugijos ir T. 
M. D. ir L. S. S. kuopos. 
Kad butų draugijų ir kuopų 
viršininkai gyvesni, geriau 
matą gyvenimo reikalus, tai 
butų sujudinę draugijas ir 
gal ką nors butų atlikę.

Turiu paminėti vieną ge
rą apsireiškimą. Susitvėrė 
choras ir chorą veda p. J. 
Brazaitis. Kol kas jis tą da
ro veltui. Airių kunigas cho
rui suteikė salę uždyką. La
bai butų pageidaujama, kad 
jaunimas rištus prie to cho-

------- —Užsisakykite

Amerikos Lietuvių Dienraštį
H

_________

SEVERAS
Gothard

(Severos Gothardiškas Aliejus)

kaipo veiklus tepalas be- 
sigydymui nuo

reumatizmo, 
strčndieglių, 

“sciatikos,” ne
uralgijos, mėš
lungiškų trau
kimų, tinimo,

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap
rastai vartojamas arba patariamas.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

SEVERA S TAB LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams ir suaugusiems.

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

Severa’s Medicated Skin Soap 
(Severos Gydantis Odinis Muilas.) 

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Reikalaukite Severos 
Preperatus, o jeigu aptiekorius neišpildytų jūsų 

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

W. F. Severą. Co. CED^rs
ro. Prasilavinęs choras ga
lėtų geras pramogas sureng
ti. Bėda, kad daugeliui ru
pi bilijardas, dykavimas ar
ba net blogesni darbeliai. 
Merginos, ypač čia augu- 
sios, ieško smagumų kur ant 
kampų su kokiais čiutaba- 
kiais.

Darbai čia labai mažėja. 
Štai vienoj liejykloj veik 
pusę darbininkų atleido. 
Darbo negalima čia gauti.

COAL DALE, PA.
Darbai anglių kasyklose 

šioj apylinkėj eina gerai. 
Dirbama visose dienose.

Lietuviai jau baigia sta
tydinti čia naują bažnyčią. 
Jos pašventinimas atsibus 
spalių 29 d. š. m.

J.

3.

“Kataliko” garb, skaitytojams

LONDONAS, spalių
— Vienas Vokietijoj laik

raštis paskelbę, kad ir tarp 
vokiečių apsireiškus chole

ra.

Tautos Svarbiausias 
Ramstis.

Privatišku trukiu ekskursija 
utarninkais, Spalio 6 ir 20 d.

NUPUOLIMAS biznis Suvie
nytose Valstijose, kaip parodo 
bankos, yra 20%. Miestai tą rūs
tumą daugiausiai atjaučia, už.ru- 
bežinės išmainos uždarytos, ta li
pimai sulaikomi, ir didelės dibr- 
tuvės uždaro savo duris. Laukuo
se, kaip dabar, kiekvienas pri- 
pažįs. kad tautos svarbiausias 
ramstis yra ūkininkavimas. Su
vienytos Valstijos negali daug 
nukentėti, kada kviečių, aruodai 
pilni, kornais laukai mirga, gy
vulių pilnos ganyklos.

DAUGEL TŪKSTANČIŲ vi
duramžinių fabriko darbininkų, 
mašinystų. knygvedžių, klerkų, 
dabar dirbančių miestuose, norė
tu tuojaus būti kaimelyje ant ri
kės. Jei tu esi vienas iš tujų, 
leisk mums parodyti, kaip gali 
-ma likti neprigulmingu, Įgyti 
pasekmą valdant puikią ūkią — 
ūkią, kurią tu gali įgyti pigiai, 
kaili kad Įmokant $1.00.00 ir 
mokant po $10.00 kas menuo;

laiko del išmokėjimo gauni sep
tinius metus, kol išmokėsi, arba 
metiniais mokesčiais, jei pagei
daujama.

MUSŲ SĄLYGOS lengvos, 
taip, kad beveik kiekvienas algos 
darbininkas, kuris perką pas 
mus žemę yra užtikrintas savo 
ateičia. Mes operuojame parodas 
ūkio del mokinimo ūkininkų, ku
rie apsigyvena, ir užlaikome a- 
grikulturos žinovus, patarėjus, 
kurie reguliariškai lanko apsi
gyvenusius ir pataria kaip ge
riausiai išdirbti žemę, ką ge
riausiai sėti ir t. t. Kada ūkė iš- 
dalies išmokėta, jei pirkėjas mir
šta, ūkė yra pervedama jo šei
mynai be tolymesnių mokesčių. 
Męs ištaisome viena didžiausių 
sodnų šioje šalyje. Ne viena d- 
pielinke neduoda geresnės pro
gos auginimui obuolių, pyeių, 
grašių, ir kitų vaisių, taip lygiai 
abelno ūkininkavimo, kaip šioje 
mus parduodama žemė.

MĘS ESAME IŠLEIDĘ 72-jų 
puslapių kningelė talpinančią 115 
paveikslėlių ir pilną aprašymą vi
sų ypatybių ir ūkininkavimo. Tu 
privalai vieną gauti, jei manai 
pirkti žemę. Rašyk arba ateik, 
o gausi veltui. Taipgi gausi žem- 
lapį ir pamatysi sampelius Įvai
rių ten auginamų javų musų o- 
fise. Šį kningelė apsakys jums 
apie turtą esantį musų distrikte, 
progresą jau padarytą, smagu
mus gyvenimo čionai su geroms 
mokslainems, gerais keliais, mie-1 
sieliais, marketais, transportaci- 
ja, sveiką orą, ir puikią klesą 
apsigyvenusių.

VIENA DIDŽIAUSIŲ LIETU
VIŲ ŪKININKŲ KOLIONIJŲ y- 
ra čionai, Swigarto Plote. Va
žiuok ir buk vienas iš jų kaimi- 
nų, kur tu galėsi kalbėti savo 
kalba, turėsi savo bažnyčią, mie
stelį ir t. t. Rašyk mums lietu
viškai, o mes atsakysime lietu
viškai.

MUSŲ SEKANČIOS DVI PRI
VATINIAIS TRUKIAIS EKS
KURSIJOS bus utarninkais, spa
lio G ir 20 dienoms P. M. gelž- 
keliu, apleidžiant musų ofisą 11: 
30 iš ryto. Bilietas į Wellston ir 
atgal $8.30, perkantiems kelio
nės lėšos grąžinamos. Gali sugrį
žti į,Chicago 7:20 ryto ketverge 
arba petnyčioje tą pačią savaitę. 
Automobiliai ir vadai veltu. O- 
fisas atviras nedėlic vakare ir 
subatoj po pietų.

Adresuokite:

SWIGART LAND GO.
K1249 First National Bank Bldg. 

Chicago, Ill.

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.

1 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 savo 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: j

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan Si Chicago, III.

Skaitytojų Domai!
įgrr --- "

Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašomo 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 aut kampo prikaltoji 
rodyklėn. . J
Senas adresas:
Vardas pavardė ....

No.................... gatvė
a

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

No.................... gatvė

Valstija .................... .

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

miestas

miestas

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

J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS LIETVVYS FOTOGRAFAS CHICAGOJE

1824 West 471h Street kempes Marshfield Ave. netoli AshlendsAve.

DIENRAŠTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI
KAS” kasdiena spauzdina naujausias ir svarbiausias žinias iš viso pasaulio, kasdien plačiai rašo apie 

karo bėgi Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų rašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 
Lietuvių dienrašti “KATALIKĄ. •

Dienraštis “KATALIKAS” lėšuoja Suv. Valstijose ir Kanadoj, metams $5.00, pusei metų $3.00, trims mė-
, 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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4 KATALIKAS

TELEGRAMOS. Pirm visako farmeriaL 
Chicagos postmeisteriui tu
ri perstatyti surašą įvairiu 
produktų, kokius jie galės

BELGAI NEDUODA VO
KIEČIAMS RAMYBĖS

Amsterdam, spalių 3. — 
Įvairiais budais belgai truk
do vokiečiu veikimą Belgi
joj. Kur tik pasitaiko, ten 
ardo geležinkelius ir naiki
na tiltus. Kelintą sykių pa
siuntė garvežį prieš ateinan
tį vokiečiu traukini ir taip 
padarė “nelaimę ant gele
žinkelio.”

ŽUVO DAUG ADVO
KATŲ.

Paryžius, spaliu 3. —- 
Paskelbta, kad tris Pary
žiaus teisėjai ir daug advo
katu žuvo karo lauke.

RUSAI BELGIJOJ IR 
FRAKCIJOJ. -

Geneva, spaliu 3. — La 
Gurrere Mondiale -skelbia, 
kad rusai, kurie buvo atga
benti per Angliją karo lau
kan, esą dabar Franci jos 
miestuose Lille ir Haze- 
brouck. Taipgi jų esą ir į 
vakarus nuo Antwerpo.

IŠPLAUKĖ 31.300 KA
REIVIŲ.

Montreal, spaliu 3. — Iš 
Kanados išplaukė 31.300 ka
reivių. Jie yra pilnai apgin
kluoti ir turi pilnai amuni
cijos ir kanuolių. Taipgi tu
ri 8.000 arklių. Viskas su
talpinta ant 31 transporti
nio laivo. Tuos laivus lydės 
11 karo laivų, kad apsaugo
jus nuo netikėto vokiečių 
užpuolimo.

KAIZERIS GRŪMOJA 
GRAIKIJAI^

Londonas, spalių 3. — 
Romoj sužinota, kad kaize
ris pasiuntęs telegramą 
Graikijos karaliui, ir pasa
kęs, kad jei Graikija stos 
karau prieš Turkiją, tai kai
zeris negvarantuojąs Grai
kijos gyvavimą. Graikijos 
karalius atsakė, kad jei bi 
kuri Balkanų valstybių 
griebsis ginklo, tai Graikija 
stos talkininkų pusėn.

PADIDINO LAIVYNĄ.
Washington, D. C., spalių 

3. — Nuo to laiko, kaip im
ta registruoti ir skaityti už 
Amerikos garlaivius, staty
tus svetimose valstybėse, 
jau 54 garlaiviai užsiregis
travo. Tie garlaiviai galės 
plaukinėti po Amerikos vė
liava.

GRAFAS ZEPPELIN 
VALDYS ORO LAIVYNĄ.

Londonas, spalių 3. — 
Grafas Zeppelin, kurs išgal
vojo orlaivių tipą, nešiojan
tį jo vardą, galop liko pri
imtas armijon ir jis valdys 
oro laivyną.

JAPONAI SPAUDŽIA 
VOKIEČIUS.

Pekinas, spalių 3. — Ja
ponijos valdžia prašė Chini- 
jos valdžios atitraukti savo 
armiją nuo geležinkelio, ku
ris jungia Tsing-Tao ir Tsi
nan.

Japonijos flotilija arti 
priplaukė prie Tsing-Tao ir 
užbombardavus uždegė ka- 
zannes it kitus namus attj 
fortų, Tuo tarpu bombarda
vimas iš jūrės ir sausumos 
nesiliauja.

DU ŠUNES IŠGELBĖJO 
PENKIS ŽMONES.

New York, spalių 3. — 
Priemiesty,] vienuose na
muose ištiko gaisras 2:00 
valandą naktį. Šuo ibėgo į 
šeimininko kambarį ir ėmė 
tąsyti antklodę. Tas pabu
do ir visa šeimyna iš ketu
rių asmenų išbėgo laukan. 
Vos išbėgo laukan, tai tuoj 
tarpduris buvo liepsnose.

West Orange, N. J., spa
lių 3. — Vyras raškė vyn
uoges pasilipęs ant kopėčių. 
Kopėčios ėmė krypti ir su 
jomis uogų raškyto,jas. Nu
virto tiesiog ant šulinio, 
kurs lentomis buvo uždeng
tas. Lentos lūžo ir žmogus 
krito šuliniu. Tai matė šuo; 
jis tuoj nubėgo virtuvėn, ė- 

|mė loti ir atvedė žmogaus 
i pačią prie šulinio. Žmona 
| pririšo vieną galą virvės 
j prie medžio, o kitą nuleido 
'šuliniu. Nelaimingasis virve 
| šiaip taip iš šulinio išsikopė.

SUTEIKĖ AUGŠČIAU- 
SIĄ TITULĄ.

Bordeaux, spalių 3. — 
j Generolui Joffre, vyriau- 
| šiam Francijos armijos va
dui, valdžia suteikė marša
lo titulą. Tas titulas yra 
augščiausias titulas Fran
cijos armijoj. Maršalui Jof
fre parlamentas nubalsavo 
mokėti algos 30.000 frankų 
($6.000) metams.

Iš Chicago.
REGISTRUOKITĖS.

Šiandie ir paskui dar spa
lių 13 d. atsibus piliečių ge
nerole registracija. Visi pi
liečiai, kurie nori balsuoti 
ateinančiais valdininkų rin
kimais, lapkr. 3 d. š. m. ir 
ateinantį pavasarį, būtinai 
turi registruoties, nes kitaip 
nebus prileidžiami prie bal
savimo. Šitos registracijos 
yra generates. Taigi, pilie
čiai, nepamirškite šiandie ir 
spalių 13 d. Registracijos 
vietos atdaros iki 9 vai. vak.

NAUJAS PARĖDYMAS.
Suvienytų Valstijų gene- 

ralis postmeisteris išleido 
parėdymą, kad Chicagos 
siuntinių krasoj bus netru
kus įvesta naujanybė, bū
tent, tos krasos skyriumi 
aplinkiniai farmeriai galės 
s i unt i nėt i valgomuosius
produktus tiesiog gyvento
jams į namus. Bile vienam 
gyventojui prisieis tik pra
nešti taimeriui, kad to ir 
to reikalaujama, farmerys 
tai visa tuojaus galės siun
tinių krasa ir pasiųsti. Tuo
met gyventojams nereikės 
jokių tarpininkų-agentų ir 
bus galima pigiau pragy
venti. 13 miestuose tas pa
rėdymas jau įvesta seniau 
ir tas pasirodė labai nau
dingu daiktu. Todėl post
meisteris pridėjo prie tų 
13 miestų dar 13-ką ir tame 
skaitliuje Chicago.

Vadinasi, neužilgo laiškų 
išnešiotojai nuo farrnų gy
ventojams į namus išnešios 
podraug su laiškais kiauli
nius, sviestą, 'daržoves ir 
net farmeriii moterių kep
tus pyragaičius.

siuntinėti siuntinių krasa. 
Paskui postmeisteris pa
ruoš rankvedėlį, kuriame ra
sis taimerių pavardės ir 
produktų išvardinimai, ko
kius katras farmerys gali 
pardavinėti. Tie rankvedė- 
liai gyventojdms bus pada
linti veltui.

Kadangi Čikaghuai val
gomų produktu tarpiu iiikau 
agentai, kurie dabar labai 
daug kenkia municipalei 
turgavietei, nesenai uždė
tai, ir kurie baisiai prieši
nasi dabartiniam generalio 
postmei ster io pa rėdymu i, 
tatai kovotojai priešais da
bartinį brangumą pasiųs į 
Chicagos aplinkinius far- 
merius savo agitatorius, ku
rie išdėstys taimeriams to
kio valgomų produktų siun
tinėjimo patogumus ir nau
dingumą ir pakalbys juos 
neklausyti tarpininkų-agen
tų kurstymų priešais tą ge
neralio postmeisterio parė
dymą. Žodžiu sakant, far
meriai bus verčiami pa
sinaudoti pigiu krasos tar
pininkavimu.

Jei kituose miestuose pa
našiai praktikuojama, ko- 
delgi tas nebūtų galima pa
daryti ir Chicagoj.

ROMYBĖS MALDOS.
Sulyg Suvienytų Valstijų 

prezidento Wil šono nesenai 
išleistos proklamacijos ry
toj, spalių 4 <1., visų tikėji- 
nnj bažnyčiose ir maldiia- 

' minose bus atlaikytos taip

PARSIDUODA G rosernė ir visi bu- 
černės rakandai. Pardavimo priežas
tis — pati labai serga. Parsiduoda 
pigiai, randasi labai geroj lietuvių 
apgyventoje vietoje.

Kreipkities
1730 .S Union Avė.

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lake.

General iškas agentas ant Town 
of Lake, kuris rūpinasi visais 
Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” reikalais: prista
to Į namus dienraštį, priima pre
numeratą, spaudos darbus, ap
garsinimus ir t. t.

Todėl prašome visu musu skai
tytoju su reikalais kreipties tie
siog į musu agentą šiuo adresu:

JUOZAPAS PALEKAS 
1802 W. 46th St., Chicago, Ill.

AKIŲ EGZAMINAVIMAS!
Jaigu turite nesveikas akis, 

tankius galvos skaudėjimus ar
ba suvis galit slabnai matyti ir 
kitokias neapykantas iš priežas
ties akiu, neatidėliodami toles
niam laikui ir neužnuodinkit ne
tikrais vaistais jūsų akis, bet 
ateikit pas mane, o aš išegzami- 
nuosiu jūsų akis ir išgydysiu 
blogiausias akių ligas.

Pritaikinsiu gerus akinius. Ek- 
zaminacija ir rodos davimas vi
sgi dykai.

Aš esu tikras lietuvis.
K. Michalavskis,
Doctor of Optics,

3222 S. Morgan St., Chicago, Ill. 

vadinamos “romybės mal-. 
dos”, kad išprašius pas Die
vą pasauliui visuotinos ro
mybės, idant augščiausias 
iš savo malonės teiktųsi su
laikyti dabartinį baisų ka
rą Europoje. Sakoma, tos 
“romybės maldos” turėsian
čios nemažą intekme į da
bartinio karo Europoje bė
gį-

MRS. HIGGS IŠTEI
SINTA.

Mrs. Higgs pereito balan
džio mėnesyj nušovė Illi 
nois Central geležinkelio 
konduktorį. Vakar krimi
naliam teisme pasibaigė jos 
byla. Prisiekusiųjų suolas 
ją paliuosavo.

Tai 17-ta moteris Cook 
paviete kriminaliam teisine 
per pastaruosius dešimt j 
metų paliuosuota. Tarp pa- 
liuosuotų butą užmušėjų ir 
savo vyrų, ir jaunikių ir 
pašalinių žmonių. Tečiau 
prisiekusieji teisėjai visas 
žmogžudės išteisino.

Matyt, kriminaliam teis
mui būtinai ir tai neatidė
liojant yra reikalingos ko
kios nors reformos, nes da
bar moteris visomis pusė
mis gali šaudyti sau nepa
tinkamus asmenis, žinoda
mos iškalno, kad jos bus 
išteisintos, kad jų patogu
mas ir šypsosena taip sąjū
dis teisėjus, kad šie neno
romis jii neapkaltins.

PETRAS LAISVAS.
Aurora, III., kriminaliam 

teisme pasibaigė antroji 
Anthony Petras'o, vengro, 
byla, kuris buvo kaltina
mas merginos Hollander 
nužudyme. Petras vargais 
negalais liko išteisintas.

Nežmogus.
Lietuvis, inėjęs į lenko 

krautuvėlę, ..prašo degtukų.
Įniršęs pardavėjas į lietu

vį: — Co ty inislisz, že ja 
“žmogus”? —

— Taigi tuoj ir matyti, 
kad tamsta ne žmogus, tik 
žvėris, atkilto lietuvis ir 
paspjovęs išėjo iš krautu
vės.

— Petrai, delko sūnaus 
neleidi mokyties?

— O kas kiaules ganys?
— Kaip, ar tai kiaulės 

tau meilesnės už vaiką?
— Taip, žmogus be mok

slo gali gyventi, o be lašinių 
negali.

Atsargusis.
Klebonas: — Petrai, pa

sakyk man, kodėl tu nenori 
būti kapų sargu?

Petras: — Užtat, prabaš- 
tėli, kad jau senų pasakyta 
“kas kitam duobę kasą, pats 
i ją įpuola”.

“Saulės” kursuose.
Mokytojas: — Kas buvo 

Buddos religijos įsteigėju?
Mokinė: — Budapeštas...

NELAIMINGAS GYVE
NIMAS.

Žmonės, kenčianti nuo 
skilvio, kepenų ar vidurių 
ligų, turi nelaimingą gy
venimą. Jie negali valgyti 
ką ir kiek jie norėtų, ar 
jiems reikėtų. Jeigu jie val
go tiek, kad užsiganėdinti, 
jie vėliaus jaučia tikrą ne
laimę. Tokios ligos yra pa
prastai sujungtos su užkie
tėjimu ii* jo komplikacijo
mis. Geriausis vaistas to

kioms sąlygoms yra Tri ne
rio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno EIixiras. Jisai išva
lys iš vidurių visa, kas ne
priguli tenai, jisai suregu
liuos, išvalys, ir sustiprins 
organus. Jisai sutveria 
sveiką apetitą, pagelbsti 
virškinimui ir suteikia kū
nui malonų komforto ir 
sveikatos pajautimą. A plie
kose. -los. Triner, Manufac
turer, 1333—1339 So. Ash
land Ave., Chicago, Til.

Skaudėjimai krutinėję ir 
pečiuose paprastai greitai 
pasiduoda Trinerio Lini- 
mentui. Šio Liiumento kai
na 50c., per pačtą 60c.

Advt.

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Generališkas agentas ant West 

Pullman, Ill., kuris rūpinasi vi
sais AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
reikalais: pristato į namus dien
raštį, priima prenumeratą, spau
dos darbus, apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visų musų skai
tytojų su reikalais kreipties tie
siog į musų agentą šiuo adresu:

B. Sluz,
738 W. 119 St.

West Pullman. Ill.

EXTRA! EXTRA! EXTRA!
Laurai, kurgi begi f Ogi Į pui-

kiaušį Lietuvių Susivienijimo 
Kliubo balių. Aš jau čielą savai
tę mausčiau apie tą didi iškil
mingą balių. Ten bus gražiausios 
merginos ir visi puikiejai šokė
jai. Ten šoksime klumpakoji ir 
kitus “modermiškus” šokius. 
Tas "puikiausiais balius atsibus 
sukatoj. Spalio (Oct.) 3 d. 1914 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE, 32 
PI. ir Auburn A v., prasidės 7:30 
vai. vakare. Inžanga tiktai 25c 
porai.

Muzykė po vadovyste 
p. Ežerskio.

Kviečia, visus,
KOMITETAS.

TREČIAS DIDELIS BALIUS.
Lietuviu Bubsiuvių 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

Lietuviu Rubsiuvių Unija parengia 
visada smagius vakarus, teipgi ir šis 
Balius pilnai užganėdins atsilankusius 
svečius. Muzika bus geriausia, grieš* 
visokius šokius. Prie to bus dar ro
žiniai šokiai, ir merginos laike roži
nio šokio gavusios daugiausia rožių 
gaus labai puikias dovanas.

Kviečia, KOMITETAS.

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.

REIKALAVIMAS.
Reikalaujam žmonių su mažu ka

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

Chas. Zekas & Co.
Room 214

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

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.

LABAI PIGIAI.
Parsiduoda labai pigiai Buč.ernė ir 

Grocernė lietuvių ir lenkų apgyven
toje vietoje. Biznis išdirbta per pen
kiolika metų. Gera proga norinčiam 
įgyti gerą biznį.

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

(46-53)_______________________

ANT PARDAVIMO BUČERNĖ.
Turi but pardnuta į UeUjms

Gerą Vieta del lietuvio biznieriaus: 
Atsišaukite vaikiai po No.

536 West 18th St.
(49-50)

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČ1A, Sav. 

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, III

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių tu
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 namii Chicagos mie«t«.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais 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 bizni vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus, 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Baukoje, 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 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Tel. Yards 5946

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St, 
Chicago, Ill.

M. J. Mankowski,

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

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

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

PARSIDUODA.
Parsidueda Saliunas priešai dirbtu

vę kurį dirba pilną laiką, lysas ant 2(4 
metų po $35 del. ant mėnesio su pa
gyvenimais.

2755 S. Whippls St.
(49-50)

DR. RENFER
VYRŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Gydė įvairias vyrų ligas. Patari
mai dykai. Viena kaina visiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me
tų.

Valandos: '
Nųp 8 ryto jjki 8:30 vakare.

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

Telephone Yards 5834
DR. P. G. WIEGNEB 

Gydytojas ir Chirurgas
3337 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Net Ine.

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

Tel. Yards 4458

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

Tuojaus Reikalaujame 
Vyrų Mokyties Barberlauti.

Nepaprastos progos tik dabar, 
šimtai ateivių barberių išvažia
vo Europon kariauti: Jų vietas 
turi būti užpildytos. Galime I 
prigatavoti tavę į keliatą sa- I 
vaičių, duodame įrankius. Ma- 1 
kame kolaiJs mokinau. ĮgiMititi

MOLER BARBER COUEGE, 
105 S. FIFTH AVE., CHICA80.
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