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Kaizeris atstatė savo generalio štabo viršininką
F rancij oj mūšiai poseno vei tebeina
ANTWERP GRIŪVA;žemSs
Italų garlaivis su 50 žmonių nuskendo nuo minos.
Portugalija pasirengus karau. Japonai užėmė vokiečių salį.
Prieštaraujan-

Y 1 Y ■ ■ ■ Yčios žinios is 
|D. Lietuvos.
Retrogradas, spalių 

f/— Iš Rusijos ateinančios 
žinios skelbia, kad vokiečių 
įsiveržimas Suvalkijon pil
nai nenusisekė ir kad jie 
veik visai išvyti iš Suvalki
jos. Suvalkus, vienok, dar 
tebsilaiko vokiečiai.

Iš Berlyno žinios apie da
lykus Suvalkijoj neaiškios 
ir labai trumpos.

Rusai skelbia, kad vokie
čiai labai skubiai bėga iš 
Suvalkijos, vejami Rusijos 
kavalerijos. Sako, kad bent 
70.000įsiveržusių Suvalkijon 
vokiečių padėjo savo galvas 
mūšio laukuose. Keliai esą 
nukloti vokiečių lavonais.

Rusijoj kilo didis džiaug
smas del sumušimo vokiečių 
Suvalkijoj. Didysis kunigai
kštis Nikalojus skelbia, kad 
tai žymi rusų pergalė.

Rusijos ambasadorius Ro
moj šitaip skelbia apie da
lykus Suvalkijoj:

“Vokiečiai pilnai Įveikti. 
Jų traukimąsi atgal panėši 
į bėgimą ir tokį netvarkų ir 
skubų, kad jie meta viską 
ir bėga.

Dvi Rusijos armiji žengia 
pirmyn, viena iš vakarų, an
tra iš pietų, linkui Allen- 
stein.

Vokiečių nuostoliai dar o- 
ficialiai nepaskelbti, bet ro- 
kuojama, kad bent 70.000 iš
mušta iš armijos eilių.”

Rusijos armija dabar iš- 
naujo briaujasi į pietinę 
Prūsiją.

Jei tos rusų pranešamos 
žinios teisingos, tai rusų 
pergalė yra svarbi. Tai smū
gis nemažas butų užduotas 
vokiečiams. Gal del vokie
čių įsiveržimo Suvalkijon 
rusai buvo apsistoję veikti 
Galicijoj.

Gen. Rennenkampf drožė 
kylį į vokiečių armiją, kuri 
ėjo linkui Ossoveco ir Drus- 
kinikų. Dėlto ir ištiko mu-

(Tąsa ant 4-to pusi.).

PARYŽIUS, spalių 6. — Kavalerijos gen. Jean 
Rousseau mirė nuo žaizdų.

LONDONAS, spalių 6. — Suvalkijoj iki spalių 3 d. 
rusai paėmę 1.000 vokiečių kareivių.

LONDONAS, spalių 6. — Varšava stojo pilnai sau
sas miestas. Jokių svaigalų, nei degtinės, nei vyno, nei 
alaus niekur jokiuose koteliuose, jokiuose restorantuo- 
se negalima gauti.

Francijoj nėra 
žymių atmainų.

PARYŽIUS, spalių. 6. — 
Žinios iš mūšio lauko Fran
cijoj pasidarė visai monoto
niškos. Diena iš dienos ei
na be stambių permainų. 
Vokiečiai laikosi tvirtose 
pozicijose. Jei bi kuri pusė 
pasikėsina padaryti antpuo
li, tai lieka atmušta.

Pastaruoju laiku ant kai
riojo talkininkų sparno vo
kiečiai dažnai darė antpuo
lius. Talkininkai spėjo, kad 
vokiečiai nuilso ir savo ke
liu puolė ant vokiečių pozi
cijų. Buvo, vienok, atmušti.

Talkininkai tęsia mūšio 
liniją vis tolyn i vakarus. 
Nori užeiti vokiečiams iš šo
no. Vokiečių lakūnai visa 
tai nužiūri ir i pavojingas 
vietas laiku nusiunčia su
stiprinimų.

Būrys francuzų kavaleri
jos buvo užėjęs vokiečiams 
iš užpakalio ir vienoj vietoj 
išgriovė tunelį, ir suspėjo 
laiku pasislėpti,

Antroj vietoj anglų kava
lerija užėjo vokiečių gvar
dijai iš užpakalio ir sunaiki
no traukini, kuriame buvo 
gabenama amunicija.

Austrijoj rusai 
veikia.

LONDONAS, spalių 6. — 
žymių veįkįmų Austrijoj ne-

buvo. Kazokai eina gilyn i 
Vengriją. Pirmiau buvo 
skelbiama, kad vengrai sulai
kė rusus, bet dabar pasiro
do, kad rusai nesulaikyti. 
Jau ir Budapešte pripažin
ta, kad kazokai persikėlė 
per Theiss upę. O buvo ro- 
kuojama, kad ta upė rusams 
bus svarbiausia kliūtis. Vie
na žinia skelbia, kad kazo
kai yra pusiaukelyj tarp 
Lvovo ir Budapešto.

Rusų ėjimą linkui Krako- 
vo austrai stengiasi po tru
puti sulaikyti. Skelbiama, 
kad rusai užėmę Tornow, o 
nuo to miesto iki Krakovo 
yra 10 mylių.

Italą garlaivis 
nuskendo su 
pasažjeriais.
Londonas, spalių 6. — Te

legrama iš Romos skelbia, 
kad italų garlaivis užėjo ant 
minos ties Trieste ir nu
skendo, o su juo visi 50 pa- 
sažierių nuėjo jūrės dug
nan.

Baisus žemas
drebėjimas.

Londonas, spalių .6. — 
Mažojoj Azijoj, Konią prn- 
viueįjoj, ištiko žemės dre
bėjimas.

Į BURNED VIL LAGE OF MOULAND 2 UHLANS PA55IN G THROUGH LOUVAIN

Viršuj parodoma vokiečiai, gabenanti proviziją per išgriautą belgų, sodžių. Apa
čioj matosi Louvaino griuvėsiai ir vokiečių ulonai.

500 žmonių žuvę. Tarp mie
stų, kurie nukentėjo yra Iš
barta ir Bordur. Abiejuose 
daug žuvę žmonių. Bordure 
yra 12.000 gyventojų, o Is- 
bartoj 25.000. Abiejuose 
miestuose buvo išdirbama 
kaurai ir jie pasižymėjo sa
vo audiminėmis dirbtuvė-

JAPONAI UŽĖMĖ SALA.
-

Tokyo, spalių 6, — Ofici- 
liai paskelbta, kad japonų 
laivyno eskadra užėmė Ja- 
luit salą, kuri prigulėjo vo
kiečiams nuo .1866 metų.

Prie Tsing-Tao naktį vo
kiečiai buvo užpuolę ant ja
ponų, bet japonai juos at
mušė.

Kaizeris atstatė 
vyriausiąjį vadą.
Amsterdam, spalių 6. — 

Kaizeris paliuosavo nuo vie
ptos generalio štabo viršiniu- 
jką maršalą von Moltke. .Jo 
vieton paskyrė gen. von 
Voigts Rhetz. Tas generolas 
ligšiol niekuomi nebuvo pa
sižymėjęs.
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Musi) pastabos.
IMIGRACIJA PASIBAI

GUS KARUI.

Didis šiais laikais imi
gracijos į Suv. Valstijas su
mažėjimas nėra stebėtinas 
daiktas. Jei šiandie imi
grantu atkeliauja šešis kar
tus mažiau, negu paprastai 
Imdavo, tai ir taip dabarti
nis skaitlius gali būti lai
komas peraugėtas akivaiz
doj fakto, kad transatlanti
nė komunikacija žymiai ap- 
ribuota ir kad iš nekuriu 
Europos šalių tiesiog sun
ku ir beveik negalima iške
liauti. Imigracijos sumažė
jimo svarbi priežastis skai
toma dar toji, kad visi jau
ni ir vidutinio amžiaus dar
bininkai Europoje paimti i 
kariuomenes. Tokių žmonių 
i užsienius neišleidžia ne 
tik kariaujančios valstybės, 
bet ir užlaikančios neutra- 
lybę, kaip tai Italija ir ki
tos.

Teeinu lengva pramatyti, 
kad pasibaigus karui Eu
ropoje Suv. Abi 1st i jos susi
lauks tiek imigrantų, kiek 
nekuomet nebuvo dar ma
tyta ir girdėtu. Bus aršes
nis ateivių užplūdimas, ne
gu 1905 metais, pasibaigus 
Rusijoje revoliucijiniams 
j tūlėj imams.

Tam dalykui randasi 
daug priežasčių. Pirmiau
sia, tūkstančiai šeimynų, y- 
pač ant sunaikintų karo te
ritorijų, neteko visų savo 
turtų ir užsilaikymo. Pri
verstos tos šeimynos išnau- 
jo visa sau taisyties, ghi- 
denties, gi sunaikintoj Eu
ropoj išpradžių bus labai 
sunku su uždarbiais. Dar
bo visiems bus užtektinai, 
bet nebus pinigų. Tatai tų 
šeimynų nariai i kurgi kreip
sis, jei ne į Suv. Valstijas, 
kur tuomet pramonė ir pir- 
klyba pasieks savo augš- 
čiausia žydėjimo laipsni? 
Juk Amerika visuomet bu
vo globėja įvairios rūšies 
nelaimingųjų žmonių, no
rinčių kokiuo nors budu iš
imojo pataisyti arba page
rinti savo gyveiiinuį. Ame
rikoj viskas galima atsiek
ti, tik reikia žmogui turėti 
tvirtą valią ir norus.

Toliau imigraciją į Suv. 
Valstijas padidins politiki- 
nės atmainos Europoje, nes 
po karui, be abejonės, ten 
prasidės įvairus judėjimai, 
susirėmimai, riaušės ir ki
tokios neramybės. Tuomet 
gyventojai būriais keliaus 
ir ieškos sau laimės užjū
ry j-

Suv. Valstijos turi daug 
nedirbamos žemės, ant ku
rios galės sutalpinti mili
jonus ateivių. Rasi, ir pra
monė tuomet taip ims plė- 
toties, kad Europos imi
grantai bus labai geistini.

Daugybė Europos šalių 
jau šiandie kuone visiškai 
sunaikinta. Kuo ilgiau ka
ras tęsis, tuo labiau Euro
pa liks nualinta ir reika
laus pagelbos iš Suv. Val
stijų.

Taigi čia darbo bus pil
nai visiems ateiviams.

KAIP ILGAI JIE BUS 
VAIKAIS.

Brooklyne išleidžiamas 
lietuvių socialistų laikrašt- 
palaikis paskutiniam savo 
numery j rašo “apžvalgą” 
apie musų nekuriuos laik
raščius. Girdi, jau dabar 
praėję užtektinai laiko, kad 
padaryti platesnį išvedimą 
apie abiejų Amerikos lietu
vių dienraščių turinį ir pa
kraipą. Na, ir daro jis išve
dimus, kuriuos galima pa
vadinti tikrąją p-no Ožio 
Mikitono marmaliene. Nes 
ten tarp kitko tvirtinama, 
kad dienraštis “Katalikas” 
negalįs vadinties pažangiuo
ju laikraščiu jau tik todėl, 
kad jis, girdi, užtariąs “juo
dąjį Chicagos mitingą (po
litikui! lietuvių seimą, atlai
kytą Chicagoj), nes tasai 
mitingas neturėjo “tiesos” 
vadinties politišku lietuvių 
seimu”.

Kaipgi! Mat, neturėjo tei
sės tokiuo pasivadinti, nes 
nepasiklausta pas tuos 
Brooklyno desperatus pata
rimo. Pikta jiems, kad lie
tuvių visuomenė atkiunta ir 
ima protauti be socialistų 
intekmės, išsiveržia iš po jų 
slegiančio protus sparno. 
Pikta jiems matant dien
raščio “Kataliko” laimingą 
klotį ir pasekmingą veiki
mą lietuvių dirvoje. Iš to 
piktumo tatai reikia šiek- 
tiek jis ir paniekinti.

Bet tai vis dar niekis.
Įstabiau yra mums tas, 

kad musų socialistai ligšiol 
vis dar neišauga iš vaikų 
kelinaičių. Kaip jie kur su
siejimuose niekus tauzija, 
taip ir jų laikraščiai rėdo
mi. Katalikų ir tautininkų 
srovių laikraščiai jau senai 
mete šalin įvairius besipra- 
vardžiavimus, kuriuos Ame
rikos lietuviams pagamino 
burbiniai su šliupiniaisanuo
met, kuomet katalikystė bu
vo susikibus su bedievyste. 
Tečiau tie laikai nesugrąži
namai praėjo, nes lietuviai 
suprato tų imtynių bepras
mę, tuštybę. Kas seniau, 
rodos, buvo naudinga, gi 
šiandie gali būti kartais ir 
pragaištinga ir gėda.

Argi šiandie ne gėda so
cialistams, jei jie nepasiten
kina savo broliais katalikais 
ir per savo laikraštpalaikius 
išvadina juos “juodaisiais”. 
‘ ‘ ilgaskverniais ”, “ zakristi
jonais”, “atžagareiviais” ir 
kitokiais vardais, kurie,
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kaip sakėme, jau senai savo 
laiką yra atgyvenę? Argi ne 
gėda jsociąlistams, jei jie 
bjauriausiais žodžiais šmei- 
ėia tautininkus? Argi ne gė
da jiems, jei jie sau priešin
gos pakraipos laikraščius iš
niekina, gi savuosius, kadir 
nevertus supuvusio cento, 
kelia į padanges?

Katalikai su tautininkais 
tokių apmaudų jau nenau
doja ir jei kada peraštriai 
ką atsako, tai tik esti ver
čiami tų pačių socialistų 
taip elgties.

Socialistai myli gretinties 
prie pažangesnių srovių, bet 
senobiniu budu neiškenčia 
nepaloję, neišniekinę savo 
brolių, jų laikraščių, jų vei
kimo ir papročių.

Kaip ilgai socialistai taip 
elgsis? Ar greitai išaugs jie 
vyrais, gerbiančiais kitų 
nuomones?

NAUJAS SAVAITRAŠ
TIS.

Worcester’y j, Mass. p. M. 
Paltanavičia ėmė leisti sa
vaitraštį vardu “Amerikos 
Lietuvis”. Pirmas numeris 
išleista spalių 1 d. š. m. Ad
resas: 15 Millbury st., Wor
cester, Mass. “Amerikos 
Liet.” įspūdingai išsižiuri 
nes 8 puslapių, po 7 skiltis 
kiekvienam. Nuo redakcijos 
ant 1-mo puslapio sakoma, 
kad minėto laikraščio obal- 
siu busianti lygybė, laisvė ir 
brolybė. Jis stengsis beša
liai nušviesti musų tautos 
reikalus, platįs apšvietą, 
gaivins lietuvių širdyse Tė- 
vynčss bei visos žmonijo 
meilę ir skatins visus be 
skirtumo pažiūrų prie vie
nijančio mus visus kultūros 
darbo.

P-nas Paltanavičia yra 
gabus laikraščių steigėjas. 
Jei jis šį laikraštį įsteigęs 
paves jį ir vėl į svetimas 
rankas del partijinių tikslų, 
kai kad yra jau padaręs su 
vienu savo laikraščiu, tai 
verčiau tokių nei nepradėtų 
išleidinėti. Arba jei išlei
džiama be jokio tikslo ir tik 
todėl, kad paskui jam tai
sius šermenis — irgi never
tėtų laikas ir turtas aikvo- 
ti. Bet jei gerbiamas leidė
jas turi gerus norus jį pa
laikyti ir juomi prisidėti 
prie lietuvi ųdvasios gaivi
nimo — tuomet jam galima 
palinkėti kuogeriausios klo
ties ir pasisekimo.

Lietuviams tautiški laik
raščiai reikalingi ir lietuviai 
jų dar neperdaug turi. Tik 
jei jau pradėjo eiti, tegu 
nors staiga į kapus nekeliau
ja.

Tautos Fondo 
reikale.

“Lietuvos” num. 40, 1914 
m., “Apžvalgos” rašytoja ns 
įžanginiame straipsnelyje 
ir tame pat “L.” 40 num. 
prie “atsišaukimų” “Lietu
vos” redakcijos prierašuo
se pasirodė vienpusiškumas.

Pirmučiausiai krinta į a- 
kis tvitinimas: “... seimas 
buvo truputį pergreitai su
šauktas”. “Lietuvos” ap
žvalgininkas kalba apie 
New Yorko seimą, įvykusį
spalių 1—3 d., 1914 m. Ko
dėl tokia neparangumo dva
sia gaivinama lietuvių m in- prirodymai: Gerb. adv. J

V&Vgettii G R. AVE OF A BELGIAN SNIPER-
Kapas belgų civilio užpuldinėtojo ant vokiečių. Duobė 
buvo taip negili, kad viena ranka kyšojo iš po žemės.
Dalgis padėta, kad labiau igązdinti belgus.

tyse? Kodėl lietuvių dvasia 
migdinama ?

Dirstelėję į kitų neskait
lingųjų ir, lygiai kaip lie
tuvių pavergtųjų, tautų, ju
dėjimus, matome, kad jos 
jau senai tokius seimus at
liko, ir dabar gyvenimai! 
vykdina savus nutarimus.

Mes matome “Lietuvos” 
apžvalgininko dvasią patai
kavime tiems apsileidėliams, 
kurie per pustrečio mėne
sio, nuo kuli, Misiaus — Lie
tuvių Rymo-Katalikų Fede
racijos pirmininko — Lie
tuvių Politiškai! Seiman pa
kvietimo, nepasistengė Liet. 
Polit. Seime dalyvauti. Rei
kia stebčties, kad lietuvių 
nerangumas net pateisina
ma. Kalbant apie New Yor
ko seimą, sako: “Seime, ra
si, nebus atstovaujamos vi
sos kolionijos su tuom pil
numu, kokio galima butų 
buvę tikėties, jei sušaukimo 
darbas butų buvęs truputį, 
kokią porą savaičių, pratęs
tas”.

“Lietuvos” apžvalginin
kas rašo: “Seimo sušauki
mo greitumas kilo iš to, 
kad visai netikėtai iš paša- 
lies buvo pakelta grūmojan
ti renka ant viso reikalo, ir 
greitas seimo sušaukimas 
rasta vieninteliu išėjimu iš 
keblaus padėjimo”. Iš šių 
“L.” apžvalgininko žodžiu 
galima dasiprotėti, kad Lie
tuvių Politiškas Seimas bu
tų buvęs atidėliojamas “ad 
infinitum” ir dar labiau 
žmonės suerzinami bergž
džiais ginčais.

Nenoromis skverbiasi gal
von mintis, kad “Liet.” ap
žvalgininkui dauginus rupi 
ergeliai, negu tikrasis, lietu
vius vienijantis, darbas. 
Augščiau pabrėžėme “L.” 
apžvalgininko žodžius, bū
tent: “Visai netikėtai iš pa
šai i es buvo pakelta grūmo
janti ranka aut viso reika
lo”. Šiuomi netikėtų grūmo
jimu, tai yra kun. Mi
siaus, L. R. K. F. pirminin
ko, visų lietuviškų srovių 
Politikinin Seiman pakvie
timas. Tąjį kun. Misiaus pa
kvietimą ir adv. J. Gabrio 
straipsnius “Lietuvos” ap
žvalgininkas ir keli kiti 
“byt po šernu” vadovukai 
stengėsi tylėjimu ir viešu
mai! neišleidimu nustelbti.

Štai aiškus ant lietuviškos 
tautos laisvės pasikėsinimų 

Gabrio straipsniai ir Lietu
vių Politiškojo Seimo — 
(įvykusio Chicagoje rugs. 
21 ir 22, 1914) rengėjų pa
kvietimai, tūluose “nepar- 
tiviškuose ” laikraščiuose ne
buvo talpinami. Nei Rusijos 
cenzūra nebūtų aršiau pasi
elgusi.

Tasai viešosios- nuomonės 
vienpusis auklėjimas ir mu
sų įžymiausiųjų veikėjų at
siliepimų į visuomenę neat- 
spauzdinimas, parodo tų 
laikraščių netikumą būti 
musų tautos laisvos auklė
tojais. Reikia būti trukšma- 
dariu, vienybės ardytoju, 
kad matyti kun. Misiaus 
Seiman kvietime ir adv. J. 
Gabrio straipsniuose “neti
kėtai iš pašalies grūmojan
čios rankos pakėlimą”. Kad 
Chicaginio Politiškojo Sei
mo rengėjų visi į visuomenę 
atsiliepimai butų buvę per
leisti per “nepartyviškus” 
tautiškus laikraščius, tai 
dabar ponui “Liet.” apžval
gininkui ir kompanijai, ne
būtų lengva žmones “už 
nosies vedžioti”.

Šitokie asmeniški p. ap
žvalgininko politikavimai 
parodo musų tūlų “vadovu- 
kų” dvasios prarugimą ar
ba dar aršesnę savimeilę.

Gaila tų musų energingų 
vyrukų, bet dar labiaus gai
la nekaltos lietuvių visuo
menės, kurią veda ne į vie
nybę, bet į pačių sava imi 
neužsitikėjimą... Juk Lie
tuvių Politiškojo Seimo — 
Chicagoje — Tautos Fondo 
komisija, iš 26 asmenų, yra 
pačių, seime dalyvavusiųjų, 
lietuvių draugijų atstovų iš
rinkta. Prieš šią 300 atsto
vų išrinktąją Tautos Fondo 
komisiją — pakelia neištiki
mybės balsą — kas? Ugi vi
sai Seime nedalyvavęs “Lie
tuvos” apžvalgininkas! Oi, 
kaip gaila vėjams leidžia
mos energijos! Kada, o, ka
da Lietuva susilauks didžios 
dvasios vyrų ir moterių? Ti
kimės!, kad visose įžymiose 
tautiškųjų darbų vietose 
veik’ bus artimus mylintie
ji didžiadvasiai (bet ne kaip 
dabar kerštuoliai), Lietuvos 
liuosybės ir vienybės auklė
tojai.

Lai taip ir buna.
Dr. A. K. Rutkauskas, 

Tautos Fondo pirm.

Neužilgo Islandija turės 
nuosavų geležinkelį.

Vokiečiams ap
leidus.

Londono laikraščiui Ti
mes korespondentas šitaip 
rašo iš Chalons, kuomet iš 
ten vokiečiai išsidangino:

“Vokiečiai išsidangino iš 
Chalons ir šio miesto gy
ventojai labai džiaugiasi iš 
to. Vėliausi pranešimai nu
rodo, kad vokiečiai aplei
džia savo drutviečių liniją. 
Vokiečiai buvo pastatę 
drutvietes į šiaurę nuo 
Reimso, ir į rytus, ir į va
karus. .

Jų apkasos toj linijoj yra 
darbai įstabaus gabumo. Rė
vai iškasti iki šešių pėdų 
gilumo. Dažnai buvo sudru- 
tiiiti ir apdengti cemento 
sluogsniais. Tas viskas bu
vo atlikta čionykščių gyven
tojų, kurie varu buvo ver
čiami dirbti. Tas viskas bu
vo atliekama, kuomet dar 
mūšiai ėjo ties Mainos upe.

Iki pat tų linijų francu- 
zai žingsnis po žingsniui ar
tinosi. Galop jau buvo tik 
už 100 jardų nuo tos stiprios 
drutviečių linijos. Revuose 
už apkasų reginys buvo bai
sus, kuomet franeuzai tai 
užėmė. Vandenyj ir purvuo
se žlagsėjo lavonai ir vartė
si vokiečių sužeistieji. Re
ginys buvo baisus pažiūrėti. 
Dar prieš paimant franeu
zai girdėjo už apkasų vaito
jimus ir aimanavimus, kuo
met pavakariop šaudymai 
aptildavo.

Tuos mažus savo fortus 
vokiečiai turėjo apleisti ir 
del franeuzų ugnies ir del 
purvo. Kaikuriuose revuo
se už apkasų už Reimso 
franeuzai nuskandino vo
kiečius. Ilgos dūdos buvo 
nutiestos iš miesto ir maši
nomis pumpuota vanduo į 
rovus. Galų gale vandens už 
apkasų revuose pasidarė iki 
juostos ir vokiečiai noroms- 
nenoroms turėjo traukties.

Chalons nelabai nukentė
jo vokiečių užėmimo metu. 
Namų nebuvo sunaikintų. 
Tik vienas žmogus tebuvo 
užmuštas. Vokiečių guber
natorius pareikalavo 3.000.- 
000 frankų kontribucijos 
nuo Maruos apskričio, kurio 
Chalons yra didžiausias 
miestas.

Majoras prašė gubernato
riaus, kad sumažintų kontri
buciją. Tą prašymą parėmė 
ir Saksonijos princas, kurs 
yra ofieieriu franeuzų armi
joj ir tuomet gubernatorius 
suminkštėjo ir pasitenkino 
puse milijono frankų. Ta 
suma tuoj buvo išmokėta.

Franeuzai užėmė tą mies
tą rugs. 11 d. Vokiečiai pa
liko savo sužeistuosius.”

Penktame šimtmetyje 
Chalons apylinkėse buvo 

Skaitytojų Domai!
-------- - _
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų 

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

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

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

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

Valstija ................................................................................................. .......................... ,..

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

nuožmiausia skerdynė tarp 
hunų ir susitelkusių romė
nų ir vizigatų. Apie tą sker- 
dynę bus aprašymas sky
rium.

Iš darbo srities.
Huntington’e, W. Va., 

darbininkų unijos sunianu- 
sios pastatydinti darbo 
šventynę.

Sherman’e, Texas, susior
ganizavo federate darbo uni
ja.

Darbininkai, dirbanti ta
bokos dirbtuvėse Wilkes- 
Barre, Pa, apturėjo 54 dar
bo valandas savaitėje.

Memphis, Tenn., moterįs 
suorganizavo darbo lygą.

Holandija moka pensijas 
80.000 žmonių, turinčių virš 
70 metų amžiaus.

Suv. Valstijose judėjimas 
8 vai. dienos darbo naudai 
prasidėjo 1868 m.

Audiininiuose fabrikuose 
Vokietijoj dirba 540.00 mer
gaičių, neturinčių 15 metų 
amžiaus.

Graikijos sostinėj Atėnuo
se busianti pastatydinta gy
vulių skerdykla $600.000 lė
šomis.

Italijoj randasi 12.316 rai
džių rinkėjų, prigulinčių į 
darbo organizaciją.

Medvilnės fabrikuose 
Bombay’u j darbininkams 
mokama aplink $90 metais.

Iš 10.000 gaisrininkų New 
Yorke jų 4.000 susiorganiza
vę.

Nesenai atliktas Anglijoj 
ir Valijoj cenzus paliudija, 
kad tarp dailidžių prie lai
vų statymo randasi trįs mo
terįs.

Mūrininkai Transvaaliuj 
valandoje uždirba šešis cen
tus.

Per pastaruosius 10 me
tų Buenos Aires gatvėse pa
sodinta 142.000 medžių.

Suv. Valstijų krasose yra 
300.000 darbininkų. Per jų 
rankas pereina 15.000.000.- 
000 visokių siuntinių per 
metus.

Anglijoj Amerikos mėsa 
pigiau pardavinėjama, negu 
bi kiekviename mieste čia 
pat Amerikoj.
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Balsas iš Lietuvo s
Ištrauka iš laiško, atėju

sio iš Raseinių p.:
“Pas mus prasidėjo didis 

karas. Visus atsarginius pa
šaukė armijom Pašaukė vi
sus iki 45 metų amžiaus. 
Liepos 18 dieną išvežė vi
sus iš musų sodžiaus. Po
draug su jais išvežė ir tin
kamus arklius. Galvijų iš 
sodiečiij dar neėmė. O nuo 
kunigų ir dvarininkų atėmė 
grudus ir galvijus. Girdėtis 
kalba, kad ir sodiečiai nebus 
aplenkti. Gyvas kiaules a- 
timinėjo ir gabeno į Šiau
lius, bet dabar nustojo tai 
daryti, nes kiaulės nugaiš- 
davo kelyj. Karves ir avis 
gena į Raseinius. Del dra
gūnų ir kazoku; visur sklin
da verksmas ir bėdos. Plen
tu nuo Šiaulių i Tauragę Ke
denama milžiniškos kanuo- 
les ir statoma prie rube- 
žiaus. Netoli baisi valanda, 
kuomet pasilies kraujas”.

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Viduklės p., Raseinių 
p.:

“Sujudimas pas mus toks, 
kokio nei seniausi žmonės 
neatmena. Vargų sulaukėme 
kalnus. Šeimynos liko be 
darbininkų. Kaimuose atė
mė arklius, avis, karves, 
kiaules, javus, drabužius. li
tą viską reikia pristatyti į 
geležinkelio stoti. Žpionės 
alpsta iš širdies skausmo. 
Nežinia, kaip reikės išsimai
tinti. Diena po dienos arti
nasi bado šmėkla. Kas ga
lėjo numanyti, kad sulauk
sime tokių laikų. Nežinia, 
kaip ilgai tarnaus mums gy
vastis. Aš esu šaukiamas ka
riuomenėn. Nežinome iš kur 
semtis kantrybės, kad iš
kentėti tą visą sunkumą ir 
kartumą. Javai užderėjo ge
rai, bet lieka nesuvalyti.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Telšių pavieto:

“Liepos 18 d. išryto lyg

KATALIKAS

Kas gali išeiti iš panašiai auklėjamų vaikų.

perkūnas trenkė į visą pa
saulį. Niekas nieko nenu
jautė; staiga štai pasipylė 
visokios poperos su viso
kiais įsakymais. Įsakyta, 
kad visi atsarginiai butų ant 
rytojaus Telšiuose ir kad vi
si suvežtų į miesčiukus ark
lius ir ratus. Nuo tos valan
dos nuo sodžiaus iki sodžiui 
pasipylė moterių klyksmai 
ir dejavimai. Išreikalavo ne 
vien atsarginius, bet ir rat
iliukus, pradėjus nuo 1900 
m. ligi 1914 m. Pareikalavo 
ir kitų gyvulių — karvių, a- 
vių, kiaulių; po mažai tepa
liko ir grudų. Duoda pope-

rėlius, kad busią užmokėta. 
Iš Telšių pavieto išbėgiojo 
ponai ir žydai iš miestelių. 
Kasžin kur jie išsidangino. 
Tai tokios iš čia naujienos. 
O tų naujienų kas valande 
vis naujų išgirstame.

Ši vasara buvo giedri ir 
karšta. Termometras rodė 
39 R. Vasarojus nudegė. Ru
giai paaugo. Kad bulvės pa
augtų, tai dar nieko butų. 
Linai visai neaugo.”

NAUJOS GADYNES 
DIEVYBĖ.

kurie neatboja, kad čia be
darbė ir kad tėvynėj krau
jas liejasi, eina ir maukia 
svaigalus smuklėse. Del gir
tuoklystės pasitaiko čia į- 
vairių negerumų.

Grinorius.

BATAVIA, ILL.
Rugs. 28 d. airių bažny

čioj lietuvis kunigas iš Rock- 
fordo, III. davė šliubą vie
nai lietuvių porelei — An
tanui Savickiui ir Mikalinai 
Demenčiukei. Abu iš Kauno 
gub. Vestuvės atsibuvo dai
liai, be trukšmų, kas čia yra 
retu atsitikimu. Laimingo 
gyvenimo ir geros kloties 
naujai porelei.

M. B-as.

GEORGE STALUNGS CONNIE MACK. 0 0
Bostono gimnastų mokytojas, ir C. Mack, 
Philadelphios atletų mokytojas.

Kodėl dabartiniam pasau
lyj vienu žygiu gyvuoja 
tiek daug mokslo ir piktu
mo?

Kodėl jame tiek daug 
gražių teorijų ir podraug 
tiek daug žmonių jausmuo
se ir darbuose piktybių?

Todėl, kad dabartinio pa
saulio civilizacija pasukta 
materijalizmo kėliau. Iš Su
tvėrėjo tiesiog pasityčioja
ma. Antai Vokietijos kaize
ris šaukiasi Dievo pagelbos 
sumušti ir išnaikinti visus 
savo priešininkus.

Mokslas ir dailė šiandie, 
jei ne išimtinai, tai dides
nėj dalyj, nukreiptas reika
lavimų nuraminimui, kad 
patenkinus tik kūno norus.

Šiandie žmogus rokuoja- 
ma geriausia išauklėtu, ku
ris įstengia viršų paimti ko
voje už materijalį gerbūvį; 
tasai moksliškas išradimas 
yra brangiausias, kuris ge
riausia gali pasitarnauti 
valstybių arba vieiiatų ger
būviui; tasai artistinis dar-

bas daugiausia kainuoja
mas, kuris suteikia daugiau
sia materijalės naujos.

Turtingiausiais Ir gar
siausiais išradėjais šiandie 
skaitosi tie, kurie ištobuli
na karinius ginklus žmo
nėms skersti.

Šiandie Dievas nuo sosto 
nustumiamas, gi Jo vieton 
sodinama dievybė — mate- 
rijalizmas, gi pastarajam 
tarnauja penki svarbiausie
ji dievukai: pramonė, pirk- 
lyba, konkurencija, rekla
ma, karijera.

Delei tų dievukų garbės 
vedami kruviniausi karai, a- 
pie jų galybės augimą stebi
si visas pasaulis.

Iš materijalizmo plaukia 
nesulaikomomis versmėmis: 
piktumai, neapykantos, pa
salsimai ir įvairios piktada
rybės.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

SIOUX CITY, IA.
Rugs. 29 d. pas mus atsi

lankė p. Gabrys ir kun. Jo
naitis. Atsibuvo prakalbos. 
Labai gerai kalbėjo p. J. 
Gabrys. Nebuvo tekę čionai- 
tiniams lietuviams išgirsti 
tokios prakalbos. Prakalbos 
paklausyti buvo atėję daug 
žmonių ir visi buvo paten
kinti. Po prakalbų buvo au
kų rinkimai del nukentėju
sių nuo karo. Surinkta $50 
su viršum.

Darbai čia nelabai gerai 
eina. Yra bedarbių. Bet kai-

Užsisakykite— ■ -

Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATAli

NEWARK, N. J.
Rugs. 29 d. vieną lietuvį 

patiko nelaimė. Dvi savaiti 
atgal lietuvis S. Žandaras 
buvo gavęs darbą prie ele
vatoriaus. Minėtą dieną jis 
pakliuvo tarp elavatoriaus 
ir sienos. Du vokiečiu pribė
go jo gelbėti. Jiems bekli- 
binant, elevatorius smogė 
žemyn nuo penkto augščio. 
Visi trįs buvo į ligoninę nu
gabenti. Lietuvis mirė už 
pusės valandos, o vokiečiu 
dar gyvu, bet turbut mirs. 
Tik antri metai, kaip tas lie
tuvis buvo atvykęs iš Lietu
vos. Buvo jaunas ir geras 
vyras.

B. Klevelis.

MONROE, WIS.
Šis miestelis yra labai 

gražioje vietoje tarp augštų 
kalnų, kurių viršūnės ap
klotos amžinu sniegu. Šiose 
apylinkėse yra keliatas len
tų pjovyklų, kur kiekvieno
je dirba po porą šimtų dar
bininkų. Apmokėjimas už 
darbą, sulyginant su bran
gumu pragyvenimo, yra la
bai menkas. Taip kad dau
gelis dirba dešimtį valandų 
už 95c. ir valgį. Pirmoje 
spalių m. dienoje š. m. vi
soje Washington© valstijo
je bus balsuojama už astuo
nių valandų darbo dieną ir 
minimum algą. Lietuvių čia, 
galima sakyti, visai kaip ir 
nėra, o jaigu kartais koks 
ir užklysta, tai visai neno
ri prisipažinti kas esąs. 
Taip, nelabai senai man bu
vo pasitaikęs juokingas at
sitikimas su vienu lietuviu, 
kurs dirbo keliatą dienų šio
je lentų pjovykloje. Aš už
klausiau angliškai, kokios 
tautos yra. Pasisakė esąs 
vokietis, tada paklausiau vo
kiškai, kaip senai iš Vokie
tijos, ir labai nustebau, kad 
mano vokietis paraudonavo 
iki ausų, mat, nežinojo nei 
vept vokiškai. Galų gale pri
sipažino esąs lenkas, bet 
kaip pradėjo šnekėti lenkiš
kai maišydamas su lietuviš
ka kalba, tai galėjau truk
ti juokais iš tokio lenko.

Man rodosi, jog nemažai 
randasi tokių užaušėlių tar-
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“Kataliko” geri), skaitytojams.
Jau prasideda trečias mėnesis kaip “KATALI

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

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

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

Manome, jogei “KATALIKO” prieteliams ir drau
gams tie musų paskatinimai nebus reikalingi. Kas my
li apšvietą, kas nori, kad lietuvių dieninė laikraštija 
vystytųsi, tokiems musų broliams paskatinimai suvis 
nėra reikalingi. Jie patįs sužino, kuomet prenumerata 
už laikraštį pasibaigia ir tuoj aus aną atnaujina. Todėl 
mes nei neskatiname, tik pasakome tai, idant visi žino
tų, kurie dar to nežino, kad laikraščio, gi juo labiaus 
dienraščio, be užsimokėjusių iškalno prenumeratorių, 
negalima išleidinėti — viena, taip daryti draudžia šios 
šalies įstatymai, antra — tokiems broliams primenama 
jų šventoji pareiga, kad reikia būtinai mums 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- 
sUį visur viršus, ar tai politikoj, ar tai kitokiuose visuo
menės reikaluose. O kuomet mes įgysime viršų, pasiju- 
sime laimingais.

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

Visiems ir visur pasakokite ir siūlykite užsirašyti 
dienraštį ‘ ‘ KATALIKĄ ’ ’į

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

adresą: ■'

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
“KATALIKAS”

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

pe Amerikos lietuvių. Ir ko 
gero gali susilaukti musų 
Lietuva tėvynė nuo tokių 
šiaudadušių ?

Liud. Šiupis.

Surokuota, kad per me
tus parodoma pasaulyj 300.- 
000.0000 pėdų (55.000 my
lių) filmų judamuose pa
veiksluose.

Atsikirto.
Lenkas (į žemaitį): — Ar 

tai tiesa, jog žemaitis ak
las gimsta ?

Žemaitis: — Taip, taip, 
‘gimsta aklas, bet kaip akis 
įgauna, ištolo per tris sie
nas kvailį pamato...

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI
Ant Town of Lake.

Ocnerališkas agentas ant Town of 
Lake, kuria rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvhj Dienraščio ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
reikalais: pristato i namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visą musą skaitytoji) 
su reikalais kreipties tiesiog į muši) 
agentą šiuo adresu:

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

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 bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų rašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 
Lietuvių dienraštį “KATALIKĄ. —

Dienraštis “KATALIKAS” lėšuoja Suv. Valstijose ir Kanadoj, metams $5.00, pusei metų $3.00, trims me
nesiams $1.75. Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00, pusei metų $4.00. Prenumeratą siųsti adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS ‘‘KATALIKAS”
3249 South Morgan Street, - - - Chicago, Illinois.
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4 KATALIKAS

TELEGRAMOS.
PRIEŠTARAUJANČIOS 
ŽINIOS IŠ DIDŽIOSIOS 

LIETUVOS.

(Pabaiga nuo 1-nio pusi.), 
šis apie Augustavą. Po dide
lio kraujo praliejimo vokie
čiai buvo Įveikti ir tokiuo 

' budu vokiečiu armijos cen
tras buvo perkirstas.

Tuo tarpu ir caras pribu
vo karo laukan. Kaizeris e- 
sąs dabar Thorn tvirtovėj. 
Taigi abu valdovu randasi 
arti vienas antro.

Didysis kun. Nikalojus 
pasiuntė telegramą genero
lui Joffre, apreikšdamas 
pergalę ties Augustavu. 
Gen. Joffre savo ir visos ar
mijos vardu pasiuntė pa
sveikinimą.

Nors ir veik išvyti vokie
čiai iš Suvalkijos, vienok 
dar galima laukti Suvalki
joj ir, apskritai, Lietuvoj 
stambesniu mušiu ir veiki
mu, negu ligšiol. Vokiečiai 
rytinėj Prūsijoj skubiai sta
to drutvietes, kad sulaikyti 
rusus. Į rytinę Prūsiją kai
zeris turįs sutraukęs arti ke
turių milijonu kariauninku. 
Taigi vokiečiai susitvarkę 
galės nesulaikomu smarku
mu trenkti į rusus ir nesu
laikomai veržtis į Lietuvą. 
Jau kad čia tvarko visus da
lykus pats kaizeris, ta lyg 
nurodo, kad tiems veiki
mams daug svarbos priduo
dama.

Vokiečiai negali visus 
priešus sumušti iš karto. 
Prieš vienus laikosi, o ant 
kitą eina, užpuola. Pirmiau 
buvo užpuolę ir norėjo pa
baigti rokundas su Franci j a 
ir jos talkininkais. O nuo ru
su tik gynėsi. Bet pasirodė, 
kad Francijoj negalima 
greitai apsidirbti. O tuo 
tarpu rusai ėmė jau perdaug 
lipti ant kulnu. Todėl išrodo, 
kad vokiečiai nustojo^ už
puldinėti ant talkininku 
Francijoj, o nukreipė visą 
savo domą prieš rusus. Ke
tina apsidirbti su rusais ir 
paskui atsisukti prieš talki
ninkus.

Vokiečiai dar tebsilaiko 
Suvaiką mieste. Apie vokie
čiu veikimą Žemaitijoj nie
ko oficialiai nerašoma. Lig
šiol oficialiai niekur dar ne
buvo paminėta apie vokie
čius Kauno gub.

Rusijos ambasadon Wa
shingtone atėjo tokia žinia:

“Rytinėj Prūsijoj vokie
čiu traukimąsi atgal tęsiasi. 
Jie, vienok, stengiasi atsi
spirti išangsto išrinktose 
drutvietėse, vietose tarp 
Lycko ir Virbaliaus”.
Apie muši prie Augusta

vo vokiečiai šitaip paskel
bė:

‘ ‘ Augustavo artimiese 
trečias Siberijos korpusas 
ir dalis 22 Siberijos korpuso, 
kurie sudarė kairįjį sparną 
prie kėlimosi per Nemuną, 
buvo sumušti nuožmiame 
mušyj, kurs tęsėsi dvi dieni.

Daugiau kaip 2.000 svei
ką rusą paimta nelaisvėn 
ir mums teko daug kanuo- 
lią ir kulkosvaidžiu”.

BRUSELIUI GRASIA 
PAVOJUS.

Londonas, spalių 6. — 
Vokiečiai gabena savo su
žeistuosius iš miesto. Eina

gandas, kad vokiečiai ren
giasi tą miestą su žeme su
lyginti. Briuselio belgai in- 
tužę del majoro Max sua
reštavimo. Priemiesčiuose 
namai, Esperance kotelis ir 
geležinkelio stotis jau esą 
liepsnose.

Antwerpe vis 
karščiau 
darosi.

Antwerp, palių G. — An
twerp randasi sunkiame pa
dėjime. Laukiama, kad An
glija atsiųs sustiprinimų ir 
vokiečiai bus atmušti.

Vokiečiai skelbia, kad tris 
fortus jie jau užėmę. Prie 
fortų buvusios dar kitos for
tifikacijos, bet ir tos buvo 
paimtos kartu su 30 kauuo- 
lių. Seniau buvo pranešta, 
kad-du fortu vokiečiai paė
mė. Todėl išviso jau 5 for
tai vokiečių rankose.

Belgų oficialiai užginama 
vokiečių pasisekimai prie 
Antwerpo. Sakoma, kad vi
si fortai tebsilaiko ir kad 
miestas laikysis. Fortas 
Waelkem esąs labai ap
griautas, bet dar galįs gin
tis. Vokiečiai gi skelbia, kad 
tas fortas jau jų rankose.

Atbėgantieji belgai į Ho- 
landiją tvirtina, kad An
twerp ilgai neatsiturėsiąs.

Portugalija mo
bilizuoja.

Berlynas, spalių 6. — Vo
kiečių oficialiuose laikraš
čiuose šitaip skelbiama:

“Anglijos garlaiviai at
plaukė į Lisaboną turbūt 
gabenti Portugalijos armi
jos. Portugalija neabejoti
nai dalyvaus kare. Mobiliza
cija ten prasidėjus Angli
jai paliepus.

Portugalijos ambasado
rius Washingtone sako, ne
gavęs jokių žinių, kas link 
stojimo karau. Bet sako, 
kad Portugalija visuomet 
gatava stoti talkon Anglijai. 
Seniau buvusioji sutartis 
veikti išvieno su Anglija bu
vo atnaujinta prieš pat ka
rą.

Portugalai šventė respub
likos gimimą. Respublika 
buvo apšaukta spalių 5 d. 
1910 metais.

Bombarduoja 
Cattaro.

Roma, spalių 6. — Fran
ci jos laivynas išnaujo bom
barduoja Cattaro.

Londonas, spalių 6. — 
Garlaivis Ardmount, plau
kęs su javais iš Anglijos į 
Holandiją, užėjo ant minos 
ir nuskendo. Jurininkai iš
sigelbėjo.

ITALAI NORI KARO.
Roma, spalių 6. — Minios 

nerimauja, kelią demoąstra- 
cijas ir reikalauja karo 
prieš Austriją. Nieko ne
daroma, kad vaikyti minias.

Demonstracijos keliamos 
r kituose miestuose. Mila- 
nan buvo atvažiavęs iš 
Trent Austrijos socialistas 
Battisti ir laikė prakalbą 
sakydamas, kad Trento gy
ventojai laukia, kad jų bro
liai italai paliuosuotu juos 
iš po Austrijos valdžios. 
Battisti turi trentiečią pra
šymą su parašais. Tą pra
šymą inteikęs Italijos par
lamentui.
MŪŠIAI SUV. VALSTIJŲ 

PARUBEŽYJ.
Naco, Sonora, Meksikas, 

spalių 6. — Greta su šiuo 
Meksiko miestu Suv. Valsti
jų pusėj yra to paties vardo 
miestas. Meksiko pusėj ei
na šaudymais! ir mūšiai. 
Meksikonai nugalabino 25 
yacqui indionų. Suv. Vals
tijų pusėj vienam vaikui te
ko knlipka į ranką ir du A- 
raerikos raitelių arkliu pa
šauta.

DAKTARAS SU 97 
ŽAIZDOMIS.

Paryžius, spalių 6, — Dr. 
Dumont, kurs guli Vai de 
Grace ligoninėj, turi 97 žaiz
das. Daktarai sako, kad jis 
pagysiąs. Mūšio laiku ties 
Soissons bomba sprogo vir
šuj jo galvos. Daktaras ne
teko dešinėsės ausies, kairė- 
sės rankos, o jo nugara bu
vo vienų žaizdų, abi koji bu
vo pervertos perdėm, inks
tai buvo baisiai sutrenkti.

Iš Chicago.
VAKARINĖS MOKYK

LOS.
Visose Chicagos viešose 

vakarinėse mokyklose, kur 
mokinama veltui, mokslas 
prasidėjo vakar. Tose mo
kyklose mokinama po dvi 
valandi vakarais pirmadie
nio, antradienio, trečiadie
nio ir ketvirtadienio.

Vakarinėse mokyklose už 
mokslą nieko nereikia mo
kėti. Jose galima išmokti 
visko, kas tik yra mokina
ma dieninėse viešose moky? 
klose. Be to dai- techniškose 
vakarinėse mokyklose gali
ma pramokti visokių ama
tų. Lietuviams, kurie ne
moka angliškai, reikia pra
dėti mokyties anglų kalbos. 
Ji labai reikalinga, nes be 
tos kalbos negalima nieko 
toliaus mokyties. Vakarinė
se mokyklose taippat mo
kinama pilietybės dalykų ir 
nurodoma, kaip išsiimti pir
mas ir antras poperas.

Vakarinės pamokos pra
dėta šiose mokyklose:

North Side.
Burley

Barry Ave., arti Ashland 
Ave.
Waller

Orchard ir Center St. 
Franklin

Goethe St., arti Wells St.
Northwest Side.

Burr
Ashland ir Wabansia Av. 

Goethe
Rockwell St. tarp Fuller
ton ir Milwaukee Ave.

Schultz.
Addison St.

Tuley
Potomac ir N. Claremont 
Av.

Washington
Morgan St. ir Grand Av. 

Wells
N. Ashland Av., arti Au

gusta St.

West Side.
Scammon

Morgan ir Monroe St. 
Dante

Desplaines ir Forquer St. 
Foster

Union ir O’Brien St.
Walsh

20- ta ir Peoria St. 
Garfield
Newberry Ave. ir 14-tas Pl 
Medill

14-tas Pl., arti Throop
St.,

Marquette
Wood ir Harrison St.

Jackson
Sholto ir Better St.

Burn
25th ir Central Park Av. 

Frobel
21- ma ir Robey St. 

Hammond
21-mas Place, arti Cali
fornia Ave.

Jirka
17-ta ir Laflin St.

Nash
N. Lamon Av. ir Erie St. 

Lawson
W. 13th St. ir Homan Av

South Side.
Jones

Harrin St. ir Plvmouth
PL 1

Harper
65th Wood ir Honore St. 

Wendell Phillips
39th St. ir Prairie Av.

McAllister
36th ir Gage St.

Lake
47th Pl. ir Union Ave.

Seward
46th St. ir Hermitage Av. 

Englewood
Steward Ave. ir 62nd St.

Pullman
Forestville Ave. ir 113th 
St.

Bowen
89th St. ir Manistee Av.
Vakar tose mokyklose jau 

mokinosi 24,153 mokiniai. 
Lietuviams vertėtų jas lan
kyti.

“ANT BEDUGNĖS 
KRAŠTO”.

Pereitą sekmadienį šv. 
Jurgio K. parapijos salėj, 
ant Bridgeporto, atlošta 
viršminėtas veikalas. Lošė 
L. R. K. Pilu.’Blaiv. Sus. 
21 kuopa. Lošimo negali
ma nei peikti, nei girti. Ge
rai atliko savo roles I*. 
Verbickas (žydas) ir A. 
Rumšaitė (Ona, Juozo duk
tė), taipgi T. Vaičius (Mo
tiejus). Kiti, matyt, savo 
rolių nebuvo išmokę. Štai 
kadir Juozas girtuoklis ger
damas degtinę pylė nuolat 
kaip į kokią statine, ko ne
daro nei didžiausi girtuo
kliai. Taippat Magdė, ma
tyt, dar prie scenos visai 
nepripratus — kalbėt kal
bėjo, bet nesimatė jokio 
nudavimo, nei į sau skiria
mas vietas vaikštinėjo.

Minėtas veikalas parašy
tas K. Alytos ir gražiai lo
šiant lietuvių scenai butų 
labai tinkamas.

Po lošimui pasakyta ke
lintas deklemacijų, kurni 
viena “Keistučio nužudv- v V
mas” geriausia atliko mer
gelė J. Martinkaitė.

Ant galo šv. Cecilijos cho
ras iš šv. Kryžiaus par. su
dainavo. Sužadink jaus
mus, Lietuva brangi, Verpė
jos dainą, Per šilą jojau ir 
tautos himną. Visos dainos 
labai gerai nusisekė, nes 
šv. Cecilijos- choras yra di
delis ir puikiai išlavintas.

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

ar- 
bo- 
be- 
ir

Tokie apsireiški

Publikos buvo nemažai. 
Salėje tvarka nekokia, y- 
pač lošimo metu neramiai 
užsilaikyta. Buvo net ir to
kių, kurie drįso kalbinti lo
šėjus, esančius aut scenos 
lošimo metu., Bet dar 
šiau buvo ir lanke, kur 
mėliai ant salės langų 
sikarstydami švilpavo 
šukavo.
mai nėra geistini. Svetim
taučiai lietuvius už tokią 
betvarkę gali pajuokti ir 
pavadinti necivilizuotais. 
Ir jie taip darydami turėtų 
teisę. Tie dalykai nepriki- 
šami lošimo rengėjams, bet 
visai musų visuomenei, kur 
ligšiol vis dar neįpranta 
kulturingiau apsieit 
šuose susirinkimuose.

Reporteris.

REIKALINGAS VARGONI
NINKAS.

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

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

3249 S. Morgan St., Chicago.

Turėti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patjs 
linksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio aust draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abiejų-pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

PAJIEŠKOJIMAS.
Paieškai! Damiceles Matanukės, 

Vilniaus Gub. Trakų pav., Anglininkų 
sodžius. Meldžiu atsišaukti antrašu:

Antanas Lakaviez
Phelan Hotel. Rico Lake, Wis.

PARSIDUODA.
Parsiduoda labai pigiai Bučernė ir 

Groeernė 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, Hl.

(46-53)

Parsiduoda pianos už 20 dol. O Var
gonai už 50 dol. kurie kainavo 250 
dol. taigi reikalingam labai gera pro
ga, atsišaukite pas:

Ant. Noreika, 
3602 Emerald Ave.

52-3)

DR. RENFER
VYRŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Gydo įvairias vyrų ligas. Patari

mai dykai. Viena kaina visiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me
tų.

Valandos:
Nuo 8 ryto iki 8:80 vakare.

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

Dr. G. M. Glaser
Siuomi apreiškia paguodotal vi- 

suemeniai, jog esu seniausiu gydy
toju ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą j savo locną namą 
numeriu

3149 So. Morgan St 
Kerti S2-roa gatvės. 
Telefonu Tardė 687.

po

Mano ofisu aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig žiol, 
Pasitikėdama, Jog gerbiama publika 
ir toliaus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistu ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užsendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. not in,

E — 11C1

E — 1163

E — 1164

E — 1165

E — 1166

E — 1167

E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kamuoja 75c. 
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukrusklme broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o nulaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ai laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-53 So. Morgan St, : CHICAGO, ILL.

ąs e — 1170

1245

12-16

E —

E —

E —

E —

E — 1249

E — 1250

1247

1248

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Būti; Darželis.
Giesmė l Panelę Švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hjmgarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunių.

------------------------ ------- ---------------------

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street 
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Busy cenzūra “ORAUGį" Į Lietuvą Inleldžla 

“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei mėty $1.60 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

Telephone Drover 6114

Rittenhouse and 
Embree Co. 
LENTOS 

visokios r ii Sies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 35QO Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. HOZHOJT pard.

Tel. Canal 2S5 
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graboriu*.

710 W. 18th st, Chicago, Ill.

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

SAULE’

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

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

Tel. Yards 4658 Išeina kas utarninkas Ir petntičla,

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. Dėl platesnių žinių 
rašykite pas:

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

Mokykla Angliškos Kalbos

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

PRENUMERATA KAŠTUOJA: -----------------
metams $2.50
pusei matų $1.25

EUROPOJ rRosijpj ir Lietuv°J $3.50, Angli- u 11VX VJ -r §kotijoj 15 § Prūsuose 15 m

Rašyk tuojaos, o gausi vieną numeri dykai

W. D. Boczkauskas & Co.
526-522 W. South *11., * Mahanoy City, Pa,
* _________ —J
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