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» Francuos prezidentas Poincare važiuoja karo laukan
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aCaras dauginasi į Varšavą
Kaizeris vos tik nesuimtas; Reims išnaujo bom 

barduojamas; Vokiečiai atmušti ties Antwerp.
Kaip vokiečiai jsibriove į 

Lietuvą.
PETROGRADAS, spaliui Dalis vokiečių artilerijos

5.—Ima jau išaiškėti, kaip 
ir kokiuo tikslu vokiečiai i- 
siveržė i Lietuvą.

Mūšiai Lietuvoj galės bū
ti tokie pat baisus ir kru
vini, kaip ir Francijoj. Spė
jama, kad vokiečiai siunčia 
Lietuvon nemažiau karei
vių, kaip Francijoj kad yra.

Vokiečiai Įsiveržė Lietu
von trimis kolonomis. Vie
na kolona buvo išsodinta 
tarp Palangos ir Klaipėdos 
ir ta per Žemaičių žemę 
dauginosi linkui Kauno. 
Žinios nurodo, kad ta vokie
čių kolona užėmus Raseinius 
ten ir apsistojo.

Antra vokiečių armijos 
kolona iš Gumbinės drožė i 
Suvalkiją ir tuoj užėmė Vil
kaviškį ir Marijampolę.

Trečia vokiečių armijos 
kolona nuo Lotzen smogė 
linkui Suvalkų ir Seinų.

Pastarosios dvi kolonos 
buvo susijungusios ir sten
gėsi persikelti per Nemuną. 
Ir buvo kruvini mūšiai ant
Nemuno krantų.

Nuožmios skerdynės buvo 
ties Druskinikais. Sako, kad 
čia vokiečiai neteko išviso 
50.000 kareivių.

Prie Merkinės Nemunas 
yra seklus ir vokiečiai sten
gėsi perbristi.

per Suvalkiją atpuškavo iki 
Seredžiaus, čia ji norėjo 

i perplaukti per Nemuną. Bet 
rado stiprų pasipriešinimą. 
Daug vokiečių raitelių su 

'arkliais nunešė Nemuno 
bangos. Viename pranešime 

į skelbiama, kad prie Sere
džiaus žuvo 8.000 vokiečių. 
Ta vokiečių kavalerijos da
lis, matyti, norėjo persikel
ti per Nemuną ties Sere
džium ir susijungti su ta 
vokiečių armijos kolona, ku
ri yra Žemaitijoj.

Kaip jau seniau buvo 
pranešta, kaizeris yra atka
kęs Suvalkijon. Buvo pa- 
sklydęs gandas, kad vienoj 
vietoj kaizeris vos nepa
kliuvo rusams nelaisvėn. 
Kaizerio esimas Lietuvoj 
nurodo, kad vokiečių labai 
didi svarba dedama i kari
nius veikimus Lietuvoj. Ji
sai pats čia viską tvarkė ir 
drąsino savo kareivius.
, Galima numanyti, koks y- 
ra vokiečių įsiveržimo Lie-
tuvon tikslas. Jie nori už
imti Kauną, Vilnių, per
traukti geležinkelio komu
nikaciją tarp Varšavos ir 
Petrogrado ir paskui eiti 
per Lenkiją ir smogti į šo-

(Tąsa aut 4-te pusi.).

Vokiečiai Fran
cijoj laikosi.

LONDONAS, spalių 5. — 
Didysis mušis tarp vokiečių 
ir talkininkų Francijoj teb
eina.

Anglai, gavę sustiprinimų 
iš Indijos, ėmė drąsiau pul
ti ant vokiečių ir Soissons 
apylinkėj paėmė keliatą vo
kiečių apkasų.

Prancūzai atmušė vokie
čius Roye apylinkėj.

Viduryj mūšio linijos nei 
viena, nei antra pusė neda
rė užpuolimų. Iš vidurio vo

KRAUNAMI Į VEŽIMUS UŽMUŠTIEJI KAREIVIAI PO MUŠIUI TIES
MONS, FRAKCIJOJE.

kiečiai vis ima kareivių, 
kad sustiprinti savo dešinį
jį sparną.

Iš Bordeaux mūšio lau
kan atvažiuoja prezidentas 
Poincare ir karo ministeris 
Millerand. Pasklydo gan
das, kad prezidentas vesiąs 
mušin vieną brigadą.

Kad prezidentas atvažiuo
ja mūšio laukan, turbut 
talkininkai rengiasi visa li
nija daryti smarkų antpuo
lį ant vokiečių pozicijų.

Turkija veikia.
Roma, spalių 5. — Kari

niai veikimai Turkijoj ne- 

apsistoja. Bosfore Turkija 
išmėtė minų, torpedų. Juo
dosios jūrės pakrantėj už
dėjo dideles kanuoles ant 
fortų Kilia, Riva ir Kara
buran

Rusijos veiki
mai Austrijoj.
LONDONAS, spalių 5. — 

Austrijos armijos vadas erc- 
hercogas Friderikas skelbia, 
kad Austrijos armijoj vieši 
pakili dvasia ir kad rusai 
Vengrijoj, Marmaros ap- 
skrityj, likę atmušti.

Rusų veikimai prie Kra- 
kovo esą lėti ir nieko svar
baus dar nenuveikę.

Rusai skelbia, kad kazo
kų būrys atjojo į Petrakova, 
kurį laiko užėmę vokiečiai. 
Jų pasirodymas ten buvo 
netikėtas, kardais iškapoję 
arti COO vokiečių ir paskui 
pabėgę.

Caras apleidęs Petrogradą 
ir važiuojąs į Varšavą.

Vokiečiai at
mušti nuo 
Antwerpo.

Londonas, spaliu 5. — 
Skelbiama, kad vokiečių už
puolimai ant Antwerpo pa
sibaigę jų nepasisekimu. 
Daug jų žuvę tame užpuo
lime. Skelbiama, kad nema

EXTRA!
PETROGRADAS, spalių 5. — Suvalkų apylinkėse 

eina žiaurus mūšiai. Vokiečiai tvirtai apsikasę. Rusai 
darė anpuolius durtuvais ir išmušė vokiečius iš pozici
ją

ROMA, spalių 5. — Italai, gyvenantieji Austrijoj, 
prašo Italijos, kad eitų karan prieš austrus ir prijung
tų žemesi italų apgyventas.

ROMA, spalių 5. — Austrija gabena kareivius į 
Rumunijos pasienį.

Turkija ir Bulgarija nutarusios užpulti Rumuniją, 
jei ta stos karan.

žai anglų Anfwe.rpe suvei
kia su belgais.o

Karalius Albertas nuola- 
tai esti mūšio linijoj ir tvar
ko dalykus.

Prie AVaelem ant vokie
čių užleista daug vandens ir 
jie turėjo pasitraukti iš tos 
vietos, palikdami savo ka
nuoles.

Vokiečiai skelbia, buk jie 
paėmę du fortu. Belgai tą. 
užgina.

AIRIAI STOJA AR
MIJON.

Doublin, spalių 5. — Nau
jai sumobilizuota armija Ai- j rijoj siekia 26.000 kareiviu. 

•Armijon stoja daugiausia 
miestelėnai. Iš sodžių ne
daug testoja. Doubline liiio- 
sanorių atsirado 8.000.

Tarp stojančių armijon 
daug yra atletu ir šiai]) pri
gulinčių prie įvairiu kūno 
lavinimosi draugijų.
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Musypastabos
TAIKOS IDEALAI IR 

SUV. VALSTIJŲ NEU
TRAL YBe. 

■ Tuo antgalviu dienraštyj 
“Chicago Examiner” štai 
ką skaitome:

“Kaipo tauta ir kaipo a- 
merikonai turime absoliu
čiai būti neutraliais akiveiz- 
doje kariaujančių Europos 
valstybių. Daug amerikonų* 
labai gerai supranta neutra- 
lybės reikšmę link kiekvie
nos kariaujančių valstybių
— daugybė ima omenių tą 
musų pasielgimą užlaikant 
neutralybė akiveizdoje ci
vilizacijos ir viso pasaulio.

“Taigi tokioj valandoj, 
kuomet verda visuotinas eu
ropinis karas, pastangos to
kios galingos valstybės, kai 
kad Suv. Valstijos, kurios 
užlaiko visuotiną neutraly- 
bę ir įvairiais masinimais 
nepasiduoda savęs intrauk- 
ti europiniu karo sukuriu
— yra tuo žibintuvu, ta vil
timi kariaujančioms pu
sėms, šalims, kurias naikina 
karinis gaisras.

Suv. Valstijos užlaikė ir 
užlaiko toliau absoliučią 
neutralybę ypačiai todėl, 
kad amerikoninės tautos po
būdis yra romus ir jis pa
našaus karo kaip didžiau
sios baisenybes neapkenčia.

“Amcrikoninė tauta savo 
šituo pasielgimu nori paro
dyti visam pasauliui, kad 
tos tautos teisės yra pasta
tytos ant romybės pamato, 
kad toji tauta žengia vien- 
tik link civilizacijos ir ne
apkenčia karo, kad tautos 
siekimas, kaip moralis, taip 
ir matcrijalis nukreiptas 
romybės linkon”.

Toliau to laikraščio tam 
pačiam straipsnyj labai gra
žiai pagiriama Suv. Valstijų 
prezidento Wilsono proklc- 
macija kas link vakarykš
čios dienos, kurioj tai buvo 
įsakyta visiems Amerikos 
gyventojams atlaikyti vie
šąsias maldas, idant Augš- 
čiausias teiktųsi sulaikyti 
dabartinį kruviniausią his- 
torijoje Jųirą. Ir pagaliau 
“Chicago Examiner” nuo 
savęs palinki, idant tą dieną 
visi amerikonai melstųsi,

nes, girdi, “amerikoninėj 
tautoj jau senai yra įsisiau- 
bęs pažangumo ir romybės 
idealas.”

Tiesa, vakar tokios mal
dos visose Suv. Valstijose 
atlaikyta. Prisipildė varg
dienių kupinos bažnyčios ir 
maldnamiai ir visi jie karš
tai meldėsi į Dievą, kad Jis 
tikrai teiktųsi atitolinti nuo 
Europos tą pragaištingą ka
rą.

Bet ne tas mums rupi. 
Mums rupi visupirmu per
daug išgiriamoji Suv. Val
stijų kas link to karo neu
tralybė ir to paties “Chica- 
go-Exam. ’ ’ nepastovumas.

Suv. Valstijų neutralybė 
yra nepajudinama tik tiek, 
kiek lytisi bile katrai ka
riaujančių pusių simpatija. 
Bet kuomet pasitaiko proga 

neutralybė išnyksta kaip 
pavasary j, užkaitus saulei, 
sniegas. Štai kaip persista- 
to toji pagirtina neutraly
bė: Rusijai parduodama au
tomobiliai, Francijai arkliai, 
Anglijai aeroplanai. Vokie
tijai tuo tarpu neparduoda
ma nieko, nes ji iš visų pu
sių apsiausta Anglijos ka
ro laivais, antra gi — Angli
ja Suv. Valstijoms davė su
prasti, kad panaši neutraly
bė, jei Vokietijai butų kas 
nors parduodama, butų ne
pakenčiamas daiktas.

Tai taip persistato pagir
toji ir ideale amerikonų 
neutralybė.

Dabar antroji “Chicago- 
Examiner” pusė. Šiais lai
kais tasai laikraštis pastojo 
tikruoju romybės apaštalu. 
Visus kviečia melsties, sten- 
gties savo intekme sulaiky
ti karą Europoje, nes tasai 
karas esąs pragaištingas, a- 
inerikonai juo bjaurisi.

Tečiau labai gerai mes vi
si atmename, kuomet tasai 
pats ‘ ‘ Chicago-Examiner ’ ’ 
tik ir alsavo karo ugnim, 
kuomet amerikonai sumanė 
kokiuo nors budu numalšin
ti Meksiką. Tuomet tasai 
laikraštis kasdien peikė pre
zidentą Wilsona už neisi- 
maišymą į Meksiko reika
lus ir kuobj aitriausia i kur
stė visą tautą ne tik Meksi
ką apmalšinti, bet dar ir a- 
nektuoti. Vadinasi, visus 
kurstė kruviniausian karau 
su Meksiku.

Neseni laikai ir visi tai 
žino. Gi šiandie “Chicago- 
Examiner” staiga ima ir 
užgieda kitokią giesmę. Su 
Meksiku karas, mat, turė
jęs būti amerikonų idealas, 
nežiūrint didžiausio krau
jo praliejimo, gi dabar su 
Europos karu išeina kaip 
tik priešingai.

Didesnės veidmainybės 
nereikia. Gi tai vis veikia
ma del “business”, o del 
prakeikto “business’o” ga
lima ramiai arba lieti žmo
nių kraujas arba melsties, 
kad Dievas atitolintų karą.

Jau žmonija labai gerai 
supranta tą amerikonų “ bu
siness’ą”.

TAISYKIME KAS 
NEGERA.

Be ydų nėra žmogaus, nė
ra draugijos. Didžiausia gi 
yda žmogaus ir draugijos 
butų tai tūnoti savo ydose 
ir nesistengti jų mažinti, 
prašalinti.

Draugijos, kurios rūpi
nasi pakilti, privalo žiūrėti, 

kokios ydos, kokie uedątek- 
liai tramdo, neduoda plėto
tis ir klestėti draugijai.

Amerikos lietuviu drau
gijos jau ima matyti, kad 
jų rengiamieji, taip vadina
mieji, baliai, yra didžiu 
draugijų nedatekliu. Jau i- 
mama matyti, kad neblai
vieji pilininkai ir baliai tik 
blėdį draugijoms tegali neš
ti. Draugijose jau vis dau
giau atsiranda tokių narių, 
kurie bevelija mokėti baus
mę, negu atsilankyti i ne
blaivų balių ar pikuinką.

Yra svarbu, kad rimtes
nieji, blaivesnieji draugijų 
nariai darytų pastangas, 
kad kuomažiausia tokių ne
blaivių balių butų keliama 
ir kad kuogreičiausia jų vi
sai nebūtų rengiama.

Yra jau jaučiama, kad 
neblaivus baliai ir pikniu- 
kai ima eiti iš mados. Rei
kia daryti pastangas, kad 
tai kuogreičiausia Įvyktų. 
Naują, geresnę madą, nau
jus, geresnius kelius žmo
nėms ir draugijoms prami
na geresnieji, doresnieji as
menis. Tokius veiklus, va
dovus reikia sekti ir remti 
jų pasistengimuose ir dar
buose.

Baluli ir pikninkai ren
giama tikslu papildyti dr- 
jos išdą. Tikslas yra geras, 
tik bėda ta, kad prie to tik
slo siekiama negeru budu. 
Rengti neblaivų balių ar ki
tokią pramogą, kad papildy
ti draugijos išdą, yra neti
kęs, pragaištingas draugijai 
ir tautai daiktas. Taip dary
dama draugija prasilenkia 
su užbrėžtu sau u tikslu. Juk 
kiekviena draugija turi pa
ragrafus, kur sakoma, kad 
jai rūpės dr-jos narių dora, 
blaivumas, teisingumas, kad 
nemokės pašelpos ligoje, 
paeinančioje . iš girtybės. 
Na, o čia draugija, žiūrėk, 
rengia balių, kur svaigalų 
tikimasi kuodaugiau išgir- 
dinti savo nariams, kad pa
siekus tikslo — papildžius 
savo išdą. Išeina, kad ką 
draugija viena ranka stato, 
tą antra ranka griauja. To
dėl galų gale draugija turi 
žemyn slinkti arba ant vie
tos stovėti.

Vienok ir tą reikia patė- 
myti, kad ir nusisekęs ba
lius nekiek pelno dr-jai te
atneša.

Todėl dorišku žvilgsniu 
neblaivus baliai yra pasmer- 
ktini, blėdingi, o piniginiu 
žvilgsniu labai mažpelnin- 
gi-

Jei draugijos nariai yra 
teisingi, nesergaliuoja tin
ginyste, tai dr-jos išdas ne
gali perdaug susilpnėti. Jei- 
gi jau riestai prisieina, tai 
jau galima nutarti specialę 
tam kartui mokesti. Bet nc- 
kuomet neužsimoka balius 
rengti išdo papildymui. Yra 
jau nemažai draugijų, ku
rios m kuomet i nerengia pa
sipelnymui balių ir gerai 
stovi. Jei rengia pramogą, 
tai patįs nariai išsimokina 
atvaidinti kokį veikalėlį, 
pasimokina deklemacijų ir 
sutaiso pasigėrėtiną progra
mą. Iš tokios pramogos ir 
draugijos išdan įkrinta vie
nas, kitas doleris. Dides
niuose miestuose yra teatra
lių ratelių, kurie specialiai 
lavinasi lošti ir deklemuo- 
ti ir jie už nedidį atlygini
mą parengia programą dr- 
joms. Tokie rateliai yra iš-

katalikas

COLUMBUS and H15 STATUE, 
IN NEW YORK

Čhristofo Columbo stovyla New Yorke. Spalių 12 d. 
sukanka 422 metai, kaip jis atrado Ameriką.

sidirbę sau publiką ir į jų 
vakarus skaitlingai renkasi 
žmonės. Todėl yra būdų iš
vengti neblaivių balių ren
gimų.

Neblaivių balių ir kitų ne
blaivių pramogų klausimas 
buvo gvildenamas pastara
jame Federacijos kongrese. 
Kongresas pripažino, kad 
tokie baliai yra naikintini. 
Taigi reikia tikėties, kad 
garsieji baliai ir pilininkai 
su “skaniais gėrimais” ir 
“kvepiančiais cigarais” už 
metų kitų bus užmesti.

Ar Azija tylės?
Europa jau kuone visa 

susipynė į geležinius glė
bius, beveik jau visos val
stybės grumiasi... Mirtina 
kova visur tęsiasi.

Toj kovoj tarpiniai ima 
dalyvumą ir Suv. Valstijos, 
ir, kasžin, ar kartais joms 
ir betarpiniai nereiks ton 
kovon įsimaišyti, kuomet 
Aiiglija pradės kenkti joms 
įsigyti pirklybinį laivyną.

Ligšiol tyliai užsilaiko tik 
Azija... Tyli galingoji Chi
nija ir iš dalies apsukri Ja
ponija. ..

Ir nenoromis gema klau
simas, ar tos valstybės ištik- 
ro nesiinteresuoja dabarti
niu Europos karu, ar gal 
joms nėra indomu ir visai 
nei ne galvoje, kuri valsty
bė išeis pergalėtoja, gi kuri 
sugrius, ar, rasi, Azija netu
ri jokių priekabių ir nepa
baigtų reikalų su nekurio- 
mis Europos valstybėmis.

Paskutinių dešimties me
tų historija suteikia mums 
į tai gana aiškų atsakymą.

Kuomet Japonija su Ru
sija padare anais metais 
taiką Porthsmouthe, tenai 
japonų gyvieji reikalai ap
tarta tik paviršutiniai. Pu
sė salos. Sachalino palikta 
Rusijos rankose; Mandžuri- 
jos ir Mongolijos reikalai 
ligšiol nesutvarkyti tebesto
vi; pagaliau reikalas laisvo 
žuklaviino Beringo užlajoj 
ir kituose pakraščiuose taip- 
pat nesureguliuotas ir už tai 

vis dar eina varžytinės Ja
ponijos su Rusija.

Nesenai laikraščiuose pa
sirodė žinia, kad Japonija 
negalinti ilgiau šaltai žiūrė
ti į dabartinį Europoje ka
rą ir nusprendžius galutinai 
pasirokuoti su Rusija.

Kitokio stovio Japonijoj 
negali būti. Piisibijojimas, 
kad japonų veikimui prie
šais Rusiją Tol. Rytuose 
pasipriešįs Anglija — tai 
tuščias daiktas. Teisybė, Ja
ponija su Anglija yra pada
rius sutartį kituomet, bet 
toji sutartis kaip kartas bu
vo atkreipta prieš Rusiją. 
Nuo to laiko Anglija savo 
santikius pakeitė ir stojo 
petim prie Rusijos, tos bai
saus despotizmo šalies, kur 
visi gyventojai ir visokį 
laisve persekiojama. Bet 
Japonija tokio Anglijos ne
gražaus pasielgimo visai ne
paiso. Ji mato, kad dabar 
jai pasitaiko proga su Rusi
ja pasirokuoti. Ateityj gal 
panaši proga nepasitaiky
sianti. Ir todėl manoma, 
kad Japonija dabartinės 
progos veltui nepraleis.

Nesenai Chinija išbudo iš 
miego ir ėmė į visas šalis 
mėtyties, norėdama įgauti 
sau naują gyvastį, pamaty
ti platųjį pasaulį. Bet štai 
iš Rusijos pusės sutiko pa
sipriešinimą ir grūmojimą. 
Vadinasi, Rusija nenori, kad 
Chinija apsisiaustų nauju 
civilizacijos rubu.

Rusija intrigomis ir savo 
rubliais privertė Mongoli
jos princus atsiskirti nuo 
Chinijos, nuo savo kamieno. 
Paskui tą pačią Mongoliją 
Rusija paėmė savo globon 
ir aną apginklavo. Vadina
si, Rusija tokiuo savo pasi
elgimu dideliausius Chini
jos plotus veržte paveržė 
sau.

Šiandie Chinijai kritiškas 
padėjimas jau parėjęs. Mon
golija pagaliau suprato Ru
sijos norus ir tikslus ir at
gal susivienijo su Chinija. 
Ir kitos Rusijos globoj gy
venančios tautos nuolat lu- 
kuriuoja progos, kuomet 
bus galima retežius sutrau

kyti ir iš po tos pražūtingos 
globos išsiliuosuoti.

Dabartiniais laikais ir 
Chinijai yra atsakančiau- 
sias laikas. Gi Chinija — tai 
400 milijonų tauta! Chini
ja šiandie turi jau ir išlavin
tą europiniai savo armiją. 
Kuomet Chinija susijudys, 
kuomet Japonija nuspręs 
galutinai eiti su ja drauge, 
Rusija ne tik Azijoj, bet ir 
Siberijoj turės pasiduoti, 
turės griūti!

Tatai ir negalimas butų 
daiktas, kad aziatai ta pro
ga neturėtų pasinaudoti.

K. K.

Nuodingi darbai.
Iš nuodingų medžiagų, su 

kuriomis darbininkams pri
sieina turėti reikalą, žy
miausia yra švinas. Illinois 
komisija, tyrinėjusi darbi
ninkų ligas, surado, jog 
švinas yra vartojamas 28 
industrijose, bet anglai pri
skaito tokių užsiėmimų 
daugiau kaip šimtą. Svar
biausios yra šios: švino iš- 
dirbimas, liejimas ir koši
mas, baterijų išdirbimas ir 
vartojimas įvairių dažų. 
Paprastai švinas dasigauna 
į žmogaus kūno sistemą per 
burną ir maistinį traktą. Vi
dutiniškas amžis liejinio 
darbavietėse yra 41 metai. 
Tepliorių daugelis serga 
nuo užsinuodijimo švinu. 
Tankiai taipgi serga raidžių 
rinkėjai spaustuvėse. Svar
biausi ligos apsireiškimai 
toki: žmogus sudžiūsta, ant 
dėsnų pasirodo mėlina lini
ja, skauda vidurius, snpara- 
ližiuoja rankas ir kojas. Ap
sisaugojimui reikalinga, 
kad prie darbavietės butų 
šiltas kambarys su daugybe 
šilto ir šalto vandens, kad 
galima butų tinkamai išsi
prausti. Darbininkai turi 
būti mokinami, kad nieko 
neimtų į burną nenusiplo- 
vę pirma rankų. Tuomi 
klausimu ypatingai turėtų 
užsiimti draugijos. Ant ne
laimės, švino darbuose drau
gijos yra labai silpnos, dar
bininkai tamsus, paprastai 
ateiviai įvairių tautų, nesu
sišnekanti tarp savęs. Prie 
tokių aplinkybių darbdaviai 
neatlygina už apsirgimą ir 
nemato reikalo rupinties a- 
pie darbininkų apsaugoji
mą. Tokiuo budu užsinuodi- 
jimas švinu yra labai pap
rastu apsireiškimu.

Fosforu užsinuodija brie- 
žukų darbininkai. Briežukų 
pagaliukus vilgo į įnašą, tu
rinčią savyje fosforą. Visi, 
kurie dirba tą įnašą, vilgo 
pagaliukus arba džiovina,

Naujas Typewriteris $18.00
čia yra punktuališkas. panešamas, pastovus typewriteris tiktai už 

$1.8.00. Paprastas “Keyboard”. Lengva nešiotiesi. (jvarantuotas. Atlieka 
darba $100.00 mašinos

Bennett Nešiojamas Typewriteris drukuoja švarius laiškus lengvini 
skaitomomis raidėmis. Rašymas visados akyse, ima poperą 9 colių, turi 
visus pagerinimus. Paprastas “Keyboard”, tobulas nustatymas, perkei
čiama stučkelė, pertaisomą, pakraščio ženklą. Lengvini drukuoja, mažai 
barškeimo, sveria tik 4 % svari;, daro aiškius “carbon” kopijas.

Bennett dirbta žinovų — tu pačių, kurie daro $1000.00 Elliott-Fisher 
Billing mašinas. Tiktai 250 dalelių, kaip kurios kitos turi net 3700 da
lių. Darbas dailus, gvarantuojama vieniems metams.

Suvirs 
35.000 

vartojama. 
Nemokėk $100.00 arba $50.00 už bile typewriter! pakol tu neišbandęs 

Bennett.
Mėgink 10 dienu. Męs pasiųsime tau del 10 dienų bandymo. Varpok 

ji kiek tik nori — rašyk ką tiktai nori žiūrėk kaip lengvini drukuoja — 
kokį daili; darbą atlieka. Jei ne pilnai užganėdintas, gali grąžinti mums 
atgal.

BENNETT TYPEWRITER CO.
186 Cedar Street, „ Harrisburg, Penna.

turi progą užsinuodyti fos
foru. Svarbiausia pasekmė 
užsinuodijimo yra žando pu
vimas. Prasideda dantų gė
limu, paskui sutinsta sei
lių grumulai, dėslios išpur- ' 
sta, išpuliuoja, ant galo su
pusta žando kaulas. Viena
tinis gydymas — išpjovimas 
žando. Apsisaugojimui svar
biausia yra švarus užsilai
kymas, plovimas dantų ir 
įvedimas mašinų vietoj ran
kų darbo. Taipgi patėmyta, 
jog tarputyno durnai praša
lina užsinuodijimą ir gelbs
ti pradžioje ligos.

Arsenikas yra vartojamas 
išdirbime žalių dažų, užlai
kyme kailių ir iškimšime 
negyvų žvėrių ir paukščių. 
Arsenikas taipgi yra varto
jamas išdirbime miltų nuo 
visokių vabalų. Nuodas da
sigauna į kūną stačiai per o- 
dą. Apsireiškia paprastai 
vidurių nematiniu, gerklės 
uždegimu, skauduliais bur
noj. Ant burnos atsiranda 
išbėrimas ir votys. Laikui 
bėgant suardo visą žmogaus 
kūno sistemą.

Iš kitų nuodų galima pa
minėti gyvąjį sidabrą, po
tassium bichromatum ir al- 
kalųs, kurie suardo žmonių 
sistemą ir nuvaro pirm lai
ko į kapus. Čia, gal, ir rei
kėtų paminėti ir labiausiai 
išsiplatinusį nuodą — alko
holį. Bravarų darbininkai 
nėra apdraudžiami kompa
nijų. Didžiuma jų serga 
plaučių ligomis ir anksti 
žųsta nuo plaučių uždegimo 
arba džiovos.

SMULKMENOS.

Londono policija skaito 
19.000 žmonių.

Europoj lavonų deginimas 
kaskartas vis labiau plati
nasi.

Per siaurumą Dover, An
glijoj, pratiesta tiltas, ku
ris atsiėjęs $170.000.000.

Ties Rusijos siena Azijoj 
yra miestas Maiwatchi, ku
riam leidžiama gyventi tik 
vieniems vyriškiams. Ten 
moterims pasirodyti yra už
drausta.

Pietinėj Afrikoj visokios 
rųšies žalčiai labai bijosi 
paukščio, vadinamo sekre
toriumi. Bijosi net to paukš
čio šešėlio. Tasai paukštis 
dideliausius žalčius ir angis 
užmuša ir suėda.

Aplink 4.000 unionistų 
darbininkų New Yorke ir 
apylinkėse darbuojasi prie 
karstų išdirbinio.

$18.00

2
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KATALIKAS

Neurastenija
(Pabaiga).

Ir tokių ligonių kūne dak
tarai nesuranda apčiuopia- 1 
mų sugedimų. Ir čionai rei
kia pripažinti tik nervų ap
supimas.

Ir čionai išmintingas gy
dymas gali ligonį pataisyti 
ir šį bei tą padaryti.

Iš tų dviejų neurastenijos 
pavidalų galima jau numa
nyti, kas tai per liga.

Daktarai priskaito kelia- 
tą neurastenijos rūšių. Apie 
dvi, taip vadinamas, moterių1 
ir vyrų neurastenijas jau-e- 
same kalbėję.

Verta dar paminėti sme
genų neurasteniją, kuri at
sitinka iš didelio dvasios su
sijudinimo — iš išgąsčio, iš 
nuliudimo, iš didelių susi
rūpinimų, perpykimo ir ki
tų didesniųjų smegenų per
sitempimų.

Iš to žmogus nustoja ape
tito, ramumo, gauna širdies 
drebėjimą, nemigą, galvos 
sopėjimą, galvos kvaitimą, 
greitą kūno pailsimą, rau
menų aplėpimą, nenorą 
dirbti, kokį-tai nuliūdimą, 
nusiminimą.

Apie kitas neurastenijas 
neminėsime.

Svarbiausias kiekvienos 
neurastenijos apsireiškimas 
— tai pergreitas žmogaus 
susijaudinimas ir pergreitas 
apsilpimas.

Nuo paprasto pailsimo, 
kurio susilaukia į pavakarį 
kiekvienas darbininką s,
neurastenija tuomi skiriasi, 
jogei paprastas pailsimas 
yra greitai pereinamas, neu
rastenija gi pasilieka ilgam 
ir labai atsiliepia į žmogaus 
dvasią.

Žinoma, kad ir paprasta-

“Kataliko” gerb. skaitytojamsKaip gydytis.
Neurastenija esti išgydo

ma ir neišgydoma. Įgimta 
neurastenija neišgydoma. 
Kas gimė neurasteniku, 
tas ir mirs juomi. Visa, kas 
galima čia padaryti, tai duo
ti tokiam prigimtam neuras
tenikui mažiau darbo, tiek, 
kiek jo nervai gali pakelti.

Štai jaunikaitis, gimęs iš 
neurastenikų tėvų ir iš ma
žumos, matomai, apysilp- 
nius nervus beturįs. Tėvai 
stato jį kartu su kitais mo
kyklon, kur su dideliu var
gu pabaigia kursą ir pasi
daro daktaru, advokatu, ku
nigu.

Bet nervų išteklius išsisė
mė ir jaunas vyras, pertem
pęs savo nervus, darosi ma
žai kam gyvenime tikusiu. 
Galvos skaudėjimai, nemi
ga, baimingumas, negalėji
mas atsidėjus kuo-nors il
giau užsiimti, proto jėgų ap- 
silpimas, sumažėjimas ape
tito — vis tai jau jo nepa
leidžia ir daro jo gyvenimą 
nemielą jam pačiam ir ki
tiems. Kaip guma perdaug 
pertempta nebeatgauna sa
vo viso tamprumo, taip ir 
tokio jaunikaičio nervai ne
bepataisomi. Čionai reikėjo 
iš jaunų dienų nestatyt jo 
į nepakeliamus mokslo dar
bus, duot jam geriau pake
liamą užsiėmimą.

Tokia klaida daroma yra 
nekartą daugelio tėvų.

Tiek apie įgimtą neuras
teniją.

Kitoks gydymas bus to 
neurasteniko, kuris savo 
sveikus iš prigimimo nervus 
tabaku ar degtine pagadino. 
Čionai reikalinga drausti li
goniui tais daiktais nuody- 
tis.

Kieno viduriai kaip ride- 
ra nemala, tam reikia tai 
sureguliuoti.

Žodžiu, reikalinga 
priežastįs pašalinti, 
inga nervai ir visas 
stiprinti, reikalinga 
nervams pasilsėti. Tai bus 
neurastenijos gydymo pa
matai. Bet kaip neurasteni
kai gydyti, niekas negali 
tikrai pasakyti, nes kiekvie
nas žmogus gydosi kitaip.

sis raumenų pailsimas gali 
sukelti neurasteniją^ jei 
žmogus perilgai ir persun- : 
kiai dirbdamas negaus pri- : 
deramo atsilsio. Tad galų 
gale raumenĮs ir nervai, ne
galėdami pasilsiu savo jėgų 
papildyti, turės toliau il
gesniam laikui pailsti.
Kas sukelia neurasteniją.
Jau pirmiau matėme, kad 

moterims gali nervus suar
dyti persunkus kasdieninis 
darbas, rūpesniai nuliūdi
mai, baimė; tą patį gali pa
daryti lyties intaisų ligos.

Bet yra gyvenime ir dau
giau priežasčių, kurios pa
daro neurasteniją. Pirmoj 
eilėj čia reikia pastatyti į- 
vairųs kūno apsinuodijimai 
— tabaku, alkoholiu ir li
gų nuodais (sifilio, džiovos, 
drugio, karštinių ir kt.).

Nemaža vietos neuraste
nijos paėjime užima žarnų 
ir skilvio ligos.

Jei valgis kaip reikiant 
nepersimala, tai jisai vidu
riuose rūgsta, pusta. Iš to 
atsiranda žarnose tam tikrų 
nuodų, kurie, inėję į krau
ją, gadina nervus.

Jei toksai malimo sugedi- 
. mas ilgam laikui užsitęs,, 

tuomet nervai tolydžiai nuo
dijami pagaliau apsilps ir 
nepajėgs savo darbo pride
ramai atlikti. Žodžiu, toksai 
ligonis gali pasidaryti neu
rasteniku.

Svarbi neurastenijos prie
žastis, tai dabartinė mokyk
la. Perilgas sėdėjimas troš
kiame mokyklų bute, sun
kus, daugeliui vaikų nepa
keliamas, mokymas, dažnus 
nubaudimai, permažas ju
dėjimas tyriame ore, daž
nai menkas maistas — galų 
gale jau 15—16 metų vaikus 
padaro neurastenikais.

Nedyvai, kad musų moks
lus išėjusi jaunuomenė be
veik perdėm neurastenija a- 
pimta.

Tiesa, gal ir visa musų 
tauta persilpnus nervus tu
ri, bent išdalies. Kuomi gi 
išaiškinti žinomas lietuvių 
nerangumas, atidėliojimas 
darbo tolesniam laikui, ne- 
užbaigimas pradėto darbo, 
žodžio neištesėjimas, jei ne Daktaro dalykas kiekviena- 
valios silpnybe, kuri kuone 
visuomet eina kartu žings
nis į žingsnį su neurasteni
ja.

Tas pat reikia pasakyti ir 
apie gyvenimo permainą. 
Kaimietis, taip tariant, rau- 
meniniam darbui paskir
tas, pakliūva į miestą (A- 
merikoj), kur persimaino jo 
maistas, oras, butas, drapa
nos, užsiėmimas. Nervams, 
nepratusiems prie tokio dar
bo, prisieina dvigubai įsi
tempti, na, ir visuomet jie 
tai atlaiko. Čia dar priside
da alus, degtinė, taboka, pa- 
leistuviavimas, sunkus fab
rikų darbas. Pertai miestuo
se daugiau esti neurasteni
kų, negu kaimuose.

Spaudos laisves” 
vaisiai.

Redaktoriai ir autoriai iš
viso nuteisti 23 metams 

dienoms arešto.28
ir
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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 šiaipl 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 dienraštį 
“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

Pravartu bus pasižiūrėti, 
kaip saugojama Rusijoje 
spauda, nes praėjusieji šių 
metų keli mėnesiai duoda 
medžiagos ir progos tai pa
daryti. Štai to sahgojimo 
vaisiai.

Ligi gegužio pradžios kon
fiskuota 297 periodiniai lei
diniai. Teismas kol-kas iš
nagrinėjo tiktai 132 konfis
kavimu, vadinas,' tik 44 
nuošimčius, o kita dalis kon
fiskuotų leidinių dar neper- 
žiurėta. Konfiskuotųjų 
laikraščių redaktoriai buvo 
traukiami tieson šiais baus
mių įstatymų straipsniais: 
73 baus. 
74 
103 
128 
129 
1001 
1034 
1012 
1024

Taigi 
mi tieson dažniausia 
bausmių įstatymų straips
niu, daugiau, kaip pusė, nes 
52,9 nuoč. Antrą vietą po 
129 str. užima 1034 str.: 
tuo straipsniu patraukta 
tieson 27 nuoš.

Iš 132 konfiskavimų, ku
riuos teismas peržiurėjo, 
patvirtinta 91, o nuimta 41,' 
taigi veik trečia dalis kon
fiskavimų teismo panaikin
ta. Bet, žinoma, ir tokie 
konfiskavimai savo tikslą 
pasiekė, nes teismas daž
niausia juos nuima tik trims 
savaitėms po konfiskavimo 
praėjus.

Daugiausia konfiskavimų 
reikėjo pakelti darbininkų 
spaudai. Iš 297 konfiskavi- 

. mų 155 kartus konfiskuota 

. darbininkų spaudos leidi- 
j niai, taigi didesnė pusė kon- 
; fiskavimų krito ant darbi- 
. ninku spaudos.

Darbininkų spauda 
baudžiama sunkiau: 
str. darbininkų spauda 
traukta tieson 108 kartus, o 
ne darbininkų tik 49 kartus. 
Konfiskavimų nuo darbi
ninkų spaudos nuimama 
taippat mažiau: nedarbinin
kų spaudai konfiskavimų 
panaikinta 43 nuoš., o dar
bininkų spaudai — tik 20 
nuoš.

Per penkis pirmuosius šių 
metų mėnesius piniginė pa
bauda uždėta 257 kartus, iš
viso 91.250 rub.

Be redaktorių tieson pa
traukta dar 38 autoriai.

Konfiskuota ir patraukta 
tieson per penkis mėnesius 
išviso 318 kartų.

Ligi teismo nusprendimo 
sustabdyta 17 leidinių.

Administracijos keliu su
stabdyta 2 leidiniu.

Teismo visai užginta 9 
leidiniai.

įst. str. atsitik.5
4
1
9

” ”157
” ” 3
” ” 81

„ 4
” ” 3

laikraščiai traukia-
129

bu-

Blaivi Rusija.
Kilus karui, Rusijoj 

vo uždaryti monopoliai ir
sustabdyta degtinės išdirbi
niai. Tas buvo padaryta vi
soj Rusijoj. Nežiūrint į tai, 
kad Rusijos išdan daugiau
sia pinigų plaukė iš degtinės 
pardavimo, visgi valdžia su
prato, kad žmonės kare dau
giau reiškia, negu pinigai. 
Todėl ir įvedė visoj Rusijoj 
blaivybę. i

Ne vienas keliauninkas 
tvirtina, kad blaivybė Ru
sijos gyventojams išėjo ant 
gero. Iš Petrogrado atėjo ši
tokia naujiena:

“Vienas rusas tik ką su
grįžo iš Novgorodo guberni
jos, iš apylinkės, kuri buvo 
toli nuo miesto ir geležinke
lio. Jis pasakoja apie tai, 
kaip žiuri Rusijos ūkininkai 
į monopolių uždarymą. Tas 
keliauninkas šitaip pasako
ja:

“Ine jau į užeigą, kuri sto
vėjo šalę vieškelio. Papra
šiau arbatos ar šiaip ko nors 
užvalgyti. Keliatas mužikų 
arti manęs sėdėjo, gėrė ar
batą ir šnekučiavo. Vienas 
mužikų tarė: “Ačiū Viešpa
čiui, naujoji Rusija yra lai
minga”? Nusistebėjęs pa
klausiau, kodėl jis džiau
giasi ir kas do naujoji Ru
sija yra, jo nuomone. Tarė 
prasčiokėlis: “Nagi jie už
darė degtinės krautuves ir 
dabar visi žmonės turi rau
donus skruostus, kaip mer
gelės.”
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E. VANDERGRIFT, PA.
D. L. K. Vytauto draugi

ja buvo surengus rugsėjo 
26 d. balių, o ant rytojaus 
prakalbas. Pakalbėti buvo 
parkviesta p-nia Baltrušai
tienė iš Pittsburgh, Pa. 
Prieš prakalbą p-lė Keme- 
žiutė padainavo. P-nia Bal
trušaitienė kalbėjo apie ka
rą ir nurodė, kaip musų tė
vynė nukentės del nuožmaus 
karo. Po prakalbos buvo 
deklemacija ir antru kartu 
dainavo p-lė Kemėžiutė. Po 
to dar du vyru deklemavo. 
Po deklemacijų p-nia Balt
rušaitienė kalbėjo antru 
kartu. Ėmė kalbėti apie tai, 
kaip netikusiai moterįs elgia
si, kurios seka madą, žiur
kes kemša į plaukus, milte
liais baltina veidus, tepasi 
visokiais tepalais ir teršia- 
si skruostus. Kaikurioms 
moterims nepatiko tokia 
kalba, tai tik pastrykt nuo 
sėdynės ir dui iš salės. Dar 
kalbėjo apie švarumą. La
bai daug naudingų daiktų 
pripasakojo.

Chicago, III.

miestas

miestas

A. D.

ir
129 
pa

ilgos 
reika- 
kunas 

duot

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

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

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

Anglijoj yra 391 rųšis 
paukščių, bet 140 iš jų te- 
žiemavoja Anglijoj.

^Prince OSČAR.f
Kaizerio penktasis sūnūs 
Oscar sergąs. Kaizeris jam 
liepęs todėl iš armijos pa

sitraukti.

me atsitikime parodyti li
gos gydymus. Iš raštų to 
neišmoksi.

Laikraščiuose dažnai ran
di besiskelbiant, kad muira- 
citinas, sperminas, lecetinas, 
sanatogenas, johymbinas, 
cordinlinas ir dar kitokie 
inai tikrai gydą neuraste
nijos įvairias formas. Ligo
niai, visuomet lengvatikiai, 
prisiskaitę laikraščių gyri
mų, perkasi tuos vaistus, 
brangiai moka, bet naudos 
nemato.

Persergime ir lietuvius 
neurastenikus, kad nepasi
duotų laikraščių apskelbi
mų įkalbinėjimams ir nemė
tytų be reikalo tokiems pir
kiniams pinigų.

Užsisakykite

3SS.

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

adresą: '

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

3249 So. Morgan Si

Skaitytojų Domai!
-p-n----

Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašomo gerbiamųjų 
Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laiškų, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šių kortelytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardų geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikalton 
rodyklėn.
Senas adresas:
Vardas pavardė ....

No.................... gatvė
■v- , X. .

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

No.................... gatvė

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

Tik taip užrašytą adresų prisiuntus, galite tikėties, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

DIENRAŠTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenes, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI
KAS” kasdiena spauzdina 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 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

3
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4 KATALIKAS

TELEGRAMOS.l

KAIP VOKIEČIAI ĮSI- 
BRIOVĖ Į LIETUVĄ.

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.).

na Rusijos armijos, kuri 
veikia prie Krakovo.

Pranešama, kad Lietuvoj 
prasidėjo gausus rudens 
lietus. Pašlapo keliai, pa
tvino upės ir tas žymiai su
trukdė karinius veikimus. 
Rusų kanuolės yra ant aug- 
štų tekinių ir tas palengvi
na pervežti jas per klam
pynes. Vokiečių kanuolės y- 
ra ant žemų tekinių ir to
dėl tokia kanuolė tuoj klam
pynėj visa nugrimsta.

Ketvirta vokiečių armijos 
kolona buvo pasiųsta i Len
kiją, Varšavos linkui.
. Eiseną tų visų kolonų 
tvarkė pats kaizeris. Skel
biama, kad kaizeris iš Su
valkijos išvažiavęs i Bresla- 
vą. Kuomet tos visos kolo
nos bus gerai sutvarkytos 
ir kuomet bus galima tikė
tis, kad jos galės pergalin- 
čiai eiti per Lietuvą ir Len
kiją, tai tuomet kaizeris va
žiuos i Franci ją.

Taigi, nor ateinančios ži
nios iš Lietuvos lyg nurodo, 
kad tie pienai nebuvo pasi
sekę, kad vokiečių veikimai 
sutrukdyti, bet jei vokiečiai 
tokią svarbą priduoda šiems 
veikimams, tai galima spė
ti, kad kaizeris siųs dau
giau kariuomenės Lietuvon 
ir atnaujis užpuolimus.

Dabartės gi ateinančios 
žinios nurodo, kad vokie
čiams angšta darosi Suval
kijoj. Oficialiai skelbiama, 
kad spalių 3 d. pasibaigė 
mušis prie Augustavo. Tą 
miestą užėmė rusai.

Suvalkijoj vienoj vietoj 
buvo atlėkęs vokiečių zep- 
pelininis orlaivis. Jin šauta 
iš kanuolių ir pašautas nu
krito žemėn.

Karaliaučiaus tvirtovės 
komendantas skelbia, kad 
Suvalkijoj nuo spalių 1 d. 
iki 3 d. vokiečiai paėmė 3.- 
000 rusų nelaisvėn, 18 dide
lių kanuolių ir daug visokios 
medžiagos.

Vlennoj badau 
jančių yra 

100.000.
Venecija, spaliu 5. — 

Visokios ligoninės ir viso
kios prieglaudos Viennoj y- 
ra prigrūstos sužeistaisiais. 
Miestas ant greitųjų nu
sprendė statydinti medinę 
ligoninę su 10.000 lovų.

Bedarbiu eilės kasdien 
auga. Sako, urnai prisieisią 
kasdien maitinti .100.000 as
menų dykai.

TIKYBA FRANCI JO J 
STIPRĖJA.

Paryžius, spalių 5. — Ka
rui kilus, ėmė kilti Franci- 
joj tikyba. Ėmė nykti bai
mė, kad dvasiškija yra ša
liai pragaištinga. Dingsta 
klerikalizmo baimė. Dauge
lyje vietų pasižymėjo vie
nuolės savo stropumu pri
žiūrėjime sužeistųjų ir kuni
gai karo lauke. Kun. Lu- 
chat buvo seržantu motor- 
ciklistų korpuse. Jis krito 
mūšio lauke. Kun. Monl?'*u, 
pėstininkų kapitonas, kri
to priešakyj savo kareivių.

LOUVAINO IŠGRIOVĖ- 
JAS NELAISVĖJ.

Londonas, spalių 5. — A- 
tėjo žinia, buk oficierius von 
Manteuffel, kurs paliepęs 
griauti Louvain, patekęs 
francuzams nelaisvėn. Ji pa
žinęs vienas rusų oficieris, 
kurs randasi prie francuzų 
generalio štabo.

ANGLAI MOKINASI 
GRUMTIS.

Washington, spalių 5. —- 
G. S. B. Steward, sugrįžęs 
iš Lenkijos, skelbia, kad An
glija nuo krašto iki krašto 
pavirto į milžinišką liogeri. 
Visuose apskričiuose, mies
teliuose, kaimuose, anglai 
mankštinasi ir mokinasi ka
rinių dalykų.

Reims vėl ug 
ny|.

Londonas, spalių 5. — 
Vokiečiai, esantieji Reimso 
apylinkėse, išnaujo ėmė 
versti bombas į tą miestą. 
ĮGaisrai buvo kilę įvairiose 
miesto dalyse. Reimso apy
linkėse veik visi dailus 
miesteliai liko išgriauti ir 
išdeginti.

Anglai žaidžia 
mūšio linijoj.
Paryžius, spalių 5. — 

Prancūzai buvo labai nu
stebinti, kuomet jie pamatė 
savo talkininkus, anglus, be
žaidžiant football už apka
sų. Nors pastaromis dieno
mis anglų labai daug žuvo 
mūšiuose, bet likusieji ne
puola dvasioje ir, sugriebę 
.valandą, 
mėms.

atsiduoda žais-

Iš Chicago.
PRAMOGA ANT NORTH 

SIDE.
Pereitą šeštadienį L. Dra

matiška draugija Wicker 
Park salėj, ant North Side, 
buvo parengus pramogą su 
gražiu programų. Progra
mas susidėjo iš monologų, 
deklemacijų, dainų, prakal
bos.

Pirmiausia p-lė K. Pikš- 
taitė deklemavo eiles “Sva
jonė”. Po to p. A. Rugienius 
vykusiai pasakė monologą 
— “Senbernis”. Monologą 
sekė p-lės O. Adukevičiutės 
solo. Dainavo “Tykiai Ne
munėlis teka”. Fotam p. B. 
Nausiedas deklemavo “Du- 
bisos pakalnės”. Tą sekė 
kvartetas; dainavo' “Paukš
teliai mieli”. Po to p-lė O. 
Strezlauskaitė deklemavo 
eiles — “Apie, karą”. Tą se
kė solo; dainavo p-lė A. Bcr- 
nackiute “Saulelė raudo
na”. Solo sekė monologas — 
Šundaktaris. Gerai pasakė 
p. A. Rugienius. Po to p. 
P. Gudas kalbėjo apie ap-

Krikščiūno 
instrumentų 

gyvuoj mus

Giesmininku

svietą. Dar duetas iš pp. P. 
Juciaus ir L 
ant pučiamų 
atliko “Lai 
tauta”.

Galop sekė
choras po vadovyste p. Jo
no Daugirdos. Choras dai
liai dainavo.

Programą sekė šokiai.
Žmonių buvo arti 200 as

menų. Visa pramoga atsibu
vo labai dailiai.

Rep.

IŠ WEST PULLMANO.
Šitoj apygardoj lietuvių 

skaičius nuolatai daugina
si. Čia daili vieta gyventi.

Nesenai liko atidarytas 
lietuviškas ofisas po num. 
738 W. 119 g. Jį atidarė Bo
leslavas Šiužąs.

Lietuvių bažnyčia stovi 
labai gražioj vietoj ir dai
liai išrodo. Čia klebonauja 
kun. Lukošius.

Lietuviškame ofise po mi
nėtu numeriu pardavinėja
ma ir užrašinėjama “Kata
likas” ir pardavinėjama vi
sokios kningos. Ofisas gerai 
vedamas ir mandagiai pa
tarnaujama. Be abejonės, 
lietuviams patogi ir reika
linga įstaiga.

Westpullmanietis.

KEISTUČIO KLIUBO 
VAKARAS.

Vakar Meldažio salėj at
sibuvo Keistučio pašelpnio 
kliubo iš Brighton parko va
karas. Vakaras pilnai nusi
sekė. Žmonių buvo daug. 
Dramos draugija pagirtinai 
atvaidino dailų veikalą 
‘ ‘ G y vie ji nabašn inkai ’ ’.

KUN SERAFINO 
VARDUVĖS.

Vakar buvo kun. Pr. B. 
Serafino varduvės. Geri), 
kun. pasveikintų buvo atė
ję gerokai svečiu. Jam iš
reikšta gerų linkėjimų ir 
priminta apie jo skaitlingus 
nuopelnus.

Kun. Pr. B. Serafinas yra 
geras tėvinainis ir uolus vei
kėjas tarp jaunimo. Veik jo 
dėka susitvėrė ir ėmė plčto- 
ties naudinga “Vyčiu” or
ganizacija. Jisai taipgi dar
buojasi literatūros dirvoje.

Prie tos progos liko su
tverta L. Paryžiaus Infor
macijos biuro kuopa, kuri 
veiks Chicagoj. Išrinkta pil
na valdyba.

buvo 
diena registravimosi, 
ir paskutinė bus spa-
d.
pirmą j ą registrar i j ą

NEDAUG TEUŽSIREGIS- 
TRAVO.

Pereitą šeštadienį 
pirma 
Antra 
lių 13

Per
užsiregistravo išviso 653.- 
265 asmenis. Pereitą šešta
dienį išnaujo teužsiregis- 
travo išviso 285.934. Vyrų 
užsiregistravo pereitą ^šeš
tadienį 215.743, moterių' tik 
70.191.

SKAITLINGAI RINKOSI 
Į BAŽNYČIĄ.

Vakar visose Suvienytose 
Valstijose bažnyčiose atsi
buvo pamaldos už romybę. 
Pamaldos atsibuvo krikščio
niškose ir nekrikščioniškose 
šventyklose.

Žmonių bažnyčiose, kaip 
skelbiama, buvo nepapras
tai daug. Rokuojama, kad 
Chicagos bažnyčiose buvo 
bent 500.000 asmenų. Po 
pietų milžiniškas mass-mi-

tingus atsibuvo Auditoriu- 
me. Visi netilpo. Buvo pra
kalbos Grant Parke. Taip 
žymių kalbėtojų buvo Jane 
Addams, gub. Dunne, vys
kupas Anderson.

Australijoj ir Naujojoj 
Zelandijoj daugiau valgoma 
mėsos, negu bi kokioj kitoj 
šalyj. Per metus Australijoj 
kiekvienam asmeniui mėsos 
atsieina po 262 svaru, o N. 
Zelandijoj po 212 svarą. A- 
merikoj, vidutiniškai imant, 
kiekvienas asmuo per mo
tus suvalgo po 185 svarus, 
Anglijoj tik po 105 svarus.

Erelis todėl gali žiu rėti 
tiesiog į saulę, nes jam taip 
žiūrint ant akių lėlučių už
sitraukia plona plėvė, per 
kurią jis viską kuogcriaii- 
siai mato.

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Generališkas agentas ant West! 

Pullman, UI., 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.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

Reikalaujamas lietuvis geras vargo
nininkas, kuris yra gerai apsipažinęs 
savo fimate. Turi mokėti chorų vesti 
lietuviškai ir lotiniškai. Privalo būti 
blaivus ir mandagus. Gerų ir pastovi 
vieta del gers žmogaus.

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

3249 S. Morgan St., Chicago.

LABAI PIGIAI.
I’rirpi'liioila labai, j igiai Bučernė ir 

rii-oi’i-ihf liif.iivii; ir lenką apgyven
toje vi< toj<.. Uiz.nis išdirbta per pen
kiolika no tą. Gera proga norinčiam 
JgyO gor.ą l.iz.iij.

Atnišani: ito po No.
4330 H. Wood St., Chicago, Ill.

(Ui-53)

PARSIDUODA Grosernė ii'’visi bu- 
!•»»••« ■indai. Pardavimo priežas- 

< pati labai serga. Parsiduoda 
geroj lietuviupigini,

K * 1 * I # * * 
J. 
|

W*W*mwm*****O
2118 ** *

* ** *
* Kumpus 18-os

Tol. Canal

Or. A. L. JUŠKA
Lietuvis Gydytojas.

1749 S. HALSTEO ST., CHICAGO, ILL.
Kampas 18-os gtv.

NJ. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis

Išdirbtas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kūčių mota- 
liavu, a u a- 
meliotu ir 
padengtu ce- 
lluloid’ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paris
tus darbus at
liekame arlisl.

MONTELLO, MASS.

7-^

166 MELROSE ST.

C/. 
liRy.

'Ą

Mys lietuviai pardavėjai’prielankiai patarnaus jums

Ateik ir pažiūrėk šių

Puikių Moteriškų Siutų
Mes dabar turime šimtus visokių ru

deninių siutu’puikiausios spalvos, geriausio 
materijolo,* kaip tai, poplino, gabardino. 
Mados yra vienos iš vėliausių. Vienas iš 
puikiausių siutų tai yra redingote, styliaus, 
jo speeiališka kaina liktai ............. $25.00

$22.00 Rudeniniai Coatai po $15.00.
Nekuoinet dar niekas neinate, tokių 

puikių rudeninių Coatų kokių mes turi
me šį rudenį. Kiekvienas iš jų yra pa
dirbtas iš geriausio materijolo kaip tai, 
Ural Lamb (avies kailo), aksomo, cbin- 
chillo's ir šiaip visokių puikiausių ma
terijų, speeiališka kaina ............. $15.00

Vestuvių apredaląi $22.50 iki $35.00.
Vestuvių rubai (dresses) padirbtos iš 

puikaus, satino, šilto, crape de chine, ap
taisytos su puikiausiom juostelėm (lace), 
ir šiaip jau visokiais apredymais.

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

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

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4658

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

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst, ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą.
rašykite pas:

WAITCHES
1741 West 47th Street

Dėl platesnių žinių

BROS.
:: Chicago, III.

Naujas Sąvaitis Laikraštis

“ATEITIS"
Skiriamu daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi v.su žmoni
jos geresnio ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienu privalo \ 
rūpintis jaunimo apivietimu. C

•‘ATEITIS” bus bopartvvižkas jaunime laikraftis ir bepartyviikai tsr- 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams. A

"ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus. \
"ATEITIS” tilps kodaugiausiai kinių apie muų jaunime judėjimų ir v

veikimų. Taipgi tilps daugybė ir kitokių žinių ir žinelių H lletn- '6 
vos ir ii viso pasaulio, /

"ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyvilka bendrevl "A-
TEITIS” inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts veisti- X 
jos tiesų reikalavimu. v

!• "ATEITIS" bus 8 puslapių didumo ir prekines tiktai $1.50 metams ir Z
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitu užrubežines viešpatijų: $2.00 5 
metams ir $1.25 pusei metų. x

ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti iinoHl adraon: (

“ATEITIS"
1 366 W, BROADWAY, S. BOSTON, MASS. I 

(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- K 
BSJIMUT DYKAI). Z

B ■BBS

X AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKT"^ 

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

švinakalvių daigių ir stogo popieros. 
Musų č’enios yra žemiausios.

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

———■—■",11
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Geri Drabužiai Vyrams
Kuppeniieimerio ir "L” Drabužiai

Šitie geriausių firmų drabužiai yra už
laikomi pas mus, ir kiekvienas vyras ku
ris nori puikiai atrodyti turi neatbūtinai 
nusipirkti šiuos puikius drabužius. Jie y- 
ra padirbti per geriausius kriaušius, spe- 
eijališka kaina nuo ......... $18.00 ir $35.00

Jeigu netiki mum kad galima nusipirkti 
siutą už $15.00 tai ateik pas mus ir persi
tikrink. Spalvos iš kurių šie siutai yra pa
dirbti, yra vienos iš puikiausių, margos, 
brukšnuotos, ir lygios. Speeiališka kaina 
tiktai už ...............   $15.00

t $ cLgrogl * 
į rjį

$85 Rakandai už $69.50
Puikus rakandai pa

dirbti iš aržuolo. rau
donmedžio ir beržo, 
tiktai už .........  $69.50
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Tananevicz Savingsi

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išaseka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nesančius 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 išinokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų bienyje. 
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 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreiplęi-, 
I tęs į gią Banką.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Seredomis, ir Petnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
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