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RUSIJOS S& NUSKANDINTA
Iš Rytinės Prūsijos pareina prieštaraujančios žinios

JIDELI MŪŠIAI LENKIJOJE
"--------------------------------------------------------------------- .

Vokiečiai eina i Ostend. Rusai atmušti nuo Przemislio
Belgy ir Angių kariuomenes dalis pasislėpė Holandijon

Paryžius vis dar iš oro bombarduojama.
Austrijoj platinasi cholera. Vokiečiai 

, tikisi paimti Paryžių.
visvien

Rusams ankšta 
darosi Aus-

e ■ e btnjoy.
LONDONAS, spal. 13. — 

Žinios, ateinančios iš Vien
uos ir iš Petrogrado, nurodo, 
kad rusai atmušti nuo 
Przemyslio. Przemyslio Įgu
lai atėjo sustiprinimai ir ru
sai buvo priversti trauktis.

1 Panešimai iš Viennos nu- 
rodc\ kad rusai apleidinėja 
Galicijoj miestus.

Nuo Przemyslio rusai bė- 
go linkui Sau upės ir sten
gėsi per jų persikelti ties Si- 
niava. Čia jų daug pakliuvę 
nelaisvėn.

Žinios iš Petrogrado skel
bia, kad nuo Przemyslio ru
sai pasitraukė todėl, kad no
rėjo sudaryti stipria apsigi- 
nimo linijų nuo sujungtos 
Austrijos ir Vokietijos ar
mijų.

Berlyne skelbiama, kad 

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
CAPE TOWN, pietinė Afrika, spalių 13. — Ofici

aliai pranešta, kad kareiviai, buvusieji po vadovyste 
pulk. Maritzo, pakėlė maištų. Visoj p. Afrikoj paskelb
ta karo stovis.

BORDEAUX, spalių 13. — Belgijos valdžia persi- 
kraustysianti į Francijų. kad ramiau galėtų veikti.

Keli Belgijos ministerial jau apleido Ostend ir iš
važiavo į Havre, kur prirengta jiems ofisai.

Belgijos karalius vadovauja armijai.
LONDONAS, spalių 13. — Berlyne oficialiai skel

biama, kad vokiečiai dabar Rusijos Lenkijoj jau užė
mė visus miestus į vakarus nuo Vislos upės, išskiriant 
Varšavų. Iš Suvalkijos vokiečiai todėl pasitraukė, kad 
Įsiveršdami nemanę ten laikytis. Svarbiausieji veiki
mai esą Rusijon Lenkijoj,

rytinėj Prūsijoj rusų žengi
mas pirmyn apstabdytas. 
Ties Širvintais rusai norėjo 
užeiti vokiečiams iš šono, 
bet tas jiems 'nepasisekė. 
Vokiečiai taipgi sako, kad 
didelės rusų pergalės ties 
Augustavu ir Suvalkais yra 
išmislas.

Rusijos Lenkijoj į pietus 
nuo Varšavos vokiečiai jau 
pasiekę Vislų.

Petrograde šitaip oficia
liai skelbiama:

“Spalių 11 d. mušis prasi
dėjo ant kairiojo Vislos 
kranto linkui Varšavos ir I- 
vangorodo.

Kitose vieose nėra per
mainų.

Būriai Rusijos kavaleri
jos, perėję per Karpatų kal
nus, nusileido į Vengrijos 
lygumas.”

Paryžiuj oficialiai šitaip 
paskelbta:

“Pietinėj Lenkijoj tarp 
Ivangorodo ir Sandomiro 
buvo artilerijų šaudymaisi 
su priešo armija, kuri pasie
kė Vislų.”

Dalykai Bei 
gijoj-

Londonas, spalių 13. — 
Neoficialiai skelbiama, kad 
vokiečiai užėmė Ghent. Tas 
miestas randasi kelyj į Os
tend. Apie tai pranešta iš 
Omsterdamo ir Rotterdamo. 
Miestas nebuvo apginamas. 
Buvusioji belgų įgula pasi
traukė ir nuėjo į Ostend.

Paryžiuj skelbiama, kad 
24 fortai Antwerpe dar teb- 
silaiko.

Po Antwerpo puolimo ar
ti 20.000 žmonių pribuvo į 
Ostend. Didelė daugybė ieš
kojo prieglaudos Holandi- 
joj. Holandijoj pasislėpė ir 
22.000 Antwerpo gynėjų, 
tarp jų yra 1.500 Anglijos 
kareivių. Vokiečiai skelbia, 
kad Holandijoj pasislėpė 
13.000 Anglijos kareivių.

Dalykai Fran 
cijoj.

Paryžius, spalių 13. — 
Francijos-Belgijos pasienyj 
talkininkai ėmė veikti smar
kiau. Nori su vokiečiais ap
sidirbti pirm, negu vokiečių 
armija bus sustiprinta kor
pusais, kurie paėmė An- 
twerpu. Taigi valanda už 
valandos ten gali ištikti di
deli mūšiai.

Aplink Idile kavalerijos 
mūšiai tėbfeina.

Tarp Arras ir Oise vokie
čiai darė antpuolius ir vis 
buvę atmušti, „

Mūšio linijos viduryj ant 
dešiniojo Aisne upės kran
to vokiečiai pasitraukė nuo 
kelių augštumų.

Vogezų kalnuose vokie
čiai padarė antpuolį naktį, 
bet buvo atmušti.

Prancūzai paėmė 60 ir 49 
pulkų vėliavas.

Vokiečiai kon
centruojasi

Belgijoj.
Londonas, spalių 13. — 

Times korespondentas iš 
Francijos praneša, kad di
delės vokiečių kolonos trau
kiasi iš Lille apylinkių lin
kui Ypres miesto, Belgijoj. 
Aplink tų miestų esu daug 
vokiečių kareivių. Vokiečių 
vienas kapitonas pasakęs, 
kad vokiečiai traukiusi iš 
Francijos, bet pridūrė: “U- 
mai mes sugrįšime atgal.” 
Spalių 28 d. mes busime Pa
ryžiuj ”.

Nuskandino di
delį Rusijos 

laivą.
Petrogradas, spalių 13. — 

Oficialiai paskelbta, kad 
spalių 11 d. Rusijos skrai
duolis PaUftda su visais o6C> 
jurininkais nuėjo Baltikes 
dugnan. Skraiduolį atakavo 
vokiečių povandeninis lai’ 
vas. Ant Pallados buvę 36 
kaauelės. «

1- GOING to GAME-, 
Z SPECTATORS on HOUSE TOPS-r-
3- IN -tie BLEACHERS'-.”
4- GEORGE WHITTEP --__________

(1) Publika eina i “base
ball”; (2) žiuri i “baseball” 
nuo namų stogų; (3) Krū
va žiūrėtojų; (4) žymus 
“catcher’is”.

Sunaikino vo- 
kiečiyjvizijį.
Petrogradas, spalių 13. — 

Rusijos Lenkijoj rusams pa
sisekę vienoj vietoj užduo
ti smūgį vokiečiams. Einant 
linkui Sandomiro, rusai už
puolė ant vokiečių avangar
do. Užpuolimas buvo stai
gus. Kazokai drožė į vokie
čius iš šonų. Kuomet vokie
čiai pasitraukė, tai pasirodė, 
kad mūšio lauke paklota jų 
visa divizija.

Popežius pasi
baisėjo.

Roma, spalių 13. — Po- 
pėžiui buvo pranešta, kad 
pereitu sekmadienį viena 
vokiečių bomba mesta buvo 
ant SMuyiiaus katedres sto

go ir sprogo. Popežius pasi
baisėjo tuomi ir tarė:

“Apveizda Dievo atitoli
no nedorybę, kuri butų pa- 
kračiusi visų pasaulį.”

PersergstiLon- 
donlečius.

Londonas, spalių 13. — 
Buvo nužiūrėta pasirody
mas vokiečių orlaivio An
glijos pakrantėse arti Lon
dono. Londono majoras iš
leido paaiškinimų, kur sa
koma, kad į atakuojančius 
orlaivius bus šaujama ir kad 
gyventojai, išgirdę šaudy
mus, tuoj slėptųsi namų rū
siuose.

Ginčai del karo.
Ashland, Wis., spalių 13. 

—• G. Gasper, vengras, dir
bęs pas farmerį B. Walsack, 

ginčijosi su savo darbdaviu 
del karo. Vengras nusivilio
jo taimerį miškan ir ten ji 
nugalabijo. Po to pats nu
sižudė.

Austrijos 
vargai.

Venecija, spalių 13. — 
Cholera Austrijoj platinasi 
ir valgomieji produktai 
brangsta. Cholera jau pasie
kė visus Austrijos kampus. 
Vienas apsirgo cholera Feld- 
kirche, arti Šveicarijos pa
sienio.

Galicijoj Austrijos karei
viai čiepijama prieš tą ligą.

Muitai nuo valgomųjų 
produktų liko panaikinti, 
bet tie produktai nei kiek 
neatpigo. Kaikur vis kainos 
kįla.

Vienuos laikraščiai rašo, 
kad Rumunija neklausys 
Rusijos intrigų ir nestos ka-

(Tųsa ant 4-to pusi.).
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MusiĮpastahos.
TAUTIŠKOJI LIETUVIŲ 

PARTIJA.

Nuo senai jaučiama buvo, 
kad tarp Amerikos lietuvių 
randasi taip vadinamieji 
tautininkai. Su jais buvo su
siduriama gyvenime ir apie 
juos buvo rašoma spaudoj. 
Buvo tai lietuvių srove, bet 
neturėjo sau vagos. Buvo, 
taip sakant, ratai be atsajų.

Dabartinis krizis parodė, 
kad tautininkams be susior- 
ganizavimo nepatogu. O sei
mas New Yorke buvo gera 
proga sutverti tautininkų 
parti ją. (lai tautininkai, va
žiuodami i seimą, nemanė 
tverti partijos. Jei su socia
listais butų buvę galima 
tautininkams susirokiioti, 
tai gal tautininkai ir nebū
tų griebęsis susiorganizuoti.

Ligšiol tautininkai veik 
visuomet sutardavo su kata
likais ir, kilus kokiam ben
dram tautos reikalui, katali
kai ir tautininkai ėjo kartu. 
Atvažiavo kun. Tumas ir 
kun. Olšauskas aukų parink
ti “Saulės” namams — tau
tininkai prielankiai juodu 
sutiko. Atvažiavo dr. J. Ba
sanavičius ir p. M. Yčas su 
Tautos Namų reikalais — 
tautininkai ėjo išvien su ka
talikais. Atėjo 10-metinės 
spaudos atgavimo sukaktu
ves. Chicagoj nebuvo galima 
susitarti su socialistais ir 
sukaktuves paminėjo kata
likai su tautininkais. Visuo
se tuose veikimuose kuoge- 
riausia abi pusi sutarė ir 
jokių kivirčų nebuvo, nei 
viena puse nebuvo nei kuo
mi Įžeista. Taigi tautininkai 
ir katalikai gali darbuotis 
išvien ir pilnai sutarti.

Kuomet kilo klausimas 
sušaukti lietuvių politišką 
seimą, tai ruošiantis ir svar- 
stinėjant seimo sušaukimo 
vietą ir laiką buvo tikėtasi, 
kad tarp tautininkų ir ka
talikų nebus skilimo. Virto, 
vienok, kitaip. Tautininkai 
pabandė eiti su socialistais, 
surengė seimą New" Yorke ir 
suvažiavo. Ar džiaugiasi 
tautininkai iš seimo? Socia
listai giriasi pergale; sako, 
tautininkai turį pripažinti 
menkesniais esą už socialis
tus.

Pamatė tautininkai, kad 
su socialistais nesutarsi.

Seimui pasibaigus New 
Yorke, tautininkai, skaičiuj 
arti 70 asitienų, susirinko ir 
nutarė sutverti Tautiškąją 
Lietuvių Partiją. Tautinin
kų susirinkime pirmiausia 
buvo svarstoma autonomi
jos klasimas.

Susirinkusieji pripažįsta 
autonomijos reikalingumą 
Lietuvai. Tuo tikslu pirmu
čiausiai reikia surašyti mu
sų reikalavimai (memorialo 
formoje) ir tokie reikalavi
mai, pagal d-ro Šliupo Įne
šimą raštu, reikia pasiųsti 
taip Suy. Valstijų valdžiai, 
kuri los didelę rolę busian
čiame tautų kongrese kaip 
ii- visoms Europos valsty
bėms, ypatingai Rusijai, 
Francijai ir Anglijai, kuri 
(pastaroji) sakosi ginanti 
mažąsias tautas nuo nu- 
skriaudimo.

Komitetas parašymui me
morialo ir vedimui visų rei
kalų, sujungtų su autonomi
jos klausimu, susidės iš 5 
asmenų. Išrinkta komitetai!: 
Račkauskas, Karuža, Sirvy
das, d-ras Draugelis ir d-ras 
Šliupas; Rimka bus 6-tuoju 
patarėju, o V. Jankauskas
— 7-tuoju.

Nutarta įsteigti Lietuvos 
Fondas vedimui politiško
sios agitacijos Lietuvos rei
kaluose. Iš minėtosios ko
misijos išrinkta Fondo f in. 
sekretorium J. O. Sirvydas 
ir susinėsimų Sekretorium
— V. K. Račkauskas. Išdi- 
ninku išrinktas — T. Paukš
tis. Organo klausime nutar
ta: visus oficiališkus prane
šimus talpinti “Tėvynėje” 
ir “Vien. Liet.”, o svarbes
niuosius — visuose prieina
muose laikraščiuose.

Nutarta Įsteigti Lietuvos 
autonomijos fondas.

Ten pat buvo kalbėtasi 
apie partijos organizavimo 
reikalus. Nutarta partijos 
organizavimo reikalą atskir
ti nuo Lietuvos Autonomi
jos Fondo reikalų. Partijai 
organizuoti susidaro komisi
ja, kurios pirmininku išrin
kta d-ras K. Draugelis (326: 
S. Halsted st., Chicago, Ill.) 
ir sekretorium R. L. Karuža 
(2810 Richmond st., Phila
delphia, Pa.), o komisijos 
nariais pasilieka: V. K. Rač
kauskas, dr. J. Šliupas, J. 
C). Sirvydas, A. Rimka ir V. 
Jankauskas. Komisija pir
miausia rūpinsis pagaminti 
programą ir statuto projek
tą. Pačią organizaciją nutar
ta pavadinti “Tautiškoji 
Lietuvių Partija”. Nomi
nuota nariai koresponden
tai Įvairiose Amerikos lie
tuvių kolionijose.

Šita naujai besitverianti 
partija galės stoti žymiu 
faktorium Amerikos lietu
vių gyvenime. Reikia spėti, 
kad ji artimai laikysis kata
likų ir svarbesniuose reika
luose veiki išvien.
p________________

KAS VEIKIASI LIE
TUVOJ?

Apturėjom pluoštelį lietu
vių laikraščių iš Rygos. Tai 
dabar turinio daugiau iš sa
vo tėvynės žinių, kuriomis 
su savo skaitytojais mielai 
pasidalinsime.

“Rygos Garsas” iš rugs. 
16 d. praneša, kad lietuvių 
visuomenės organizacijos 
atstovai ir lietuvių spaudos

Jaunas Italijos princas, 24 metų amžiaus. New Yorke 
apsivedė su turtinga miss Hanan, 53 metų sena. Prin
co tėvai dabar nori juodu perskirti, bet pats princas
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nepavojingos, gal už mėne
sio -kito sugyšfu ir galėsiu 
vėl važiuti į karo lauką. 
Kas dagiau iš ‘mūsiškių šia
me nnišyje krito — neži
nau, iies galo toli nesulau
kiau. Žmonių nebėra, vie- 
nasėdžiai ir miesteliai tuš
ti. Daugiausia viskas išde
ginta ir išgriauta artileri
jos. Laimingi musų žmonės, 
kad mes vokiečius vejame, 
kitaip — tas pats butų su 
mūsiškiais. Dabar esu be 
galo geroje vietoje ir prie
žiūroje, gr. Tiškevičiaus li- 
gonbuty Landvarave. Iš ki
tų laiškų rašytų lietuvių 
kareivių, irgi matyt, kad jie 
visi nesigaili gyvybės už sa
vo valstiją ir valdovą, sąži
ningai atlikdami savo ka
riškąsias pareigas, kaip mo
bilizacijos laike, taip ir ant 
karo lauko. Tą patį galima 
pasakyti ir apie lietuvius 
gyvena ličius m obi 1 i zaci j ų 
rajone. “R. G.”

tam priešinasi.

vedėjai paruošę specialę de
kleraciją lietuvių tautos 
vardu ir aną inteikę vyriau
siam Rusijos kariuomenės 
vadui, didkuuig. Nikolai Ni- 
kolajevičiui. Dekleraciją 
didkun. inteikę Įgaliotieji, 
dr. J. Basanavičius ir Dona
tas Malinauskas. Prie deklc- 
racijos buvo pridėta durnos 
atstovo M. Yčo paaiškini
mas. Šitą paaiškinimą at- 
spauždinam kitoj vietoj iš
tisai.

Toji dekleracjia inteikta 
ministerių tarybos pirminin
kui Goremikinui ir durnos 
pirmininkui Rodziankai. 
Valstybės tarybos pirminin
kui dekleracija nebuvo in
teikta, nes kaip tik tuo lai
ku tarybos pirmininkas A- 
kimov buvo miręs. Taippat 
toji dekleracija esanti pa
duota paskelbti anglų ir 
franeuzų spaudai.

Koks tos deklaracijos tik
slas ir turinys, nežinoma, ta
čiau .iš p. M. Yčo “paaiški
nimo” patiriama, kad jis net 
durnoje iš tribūnos patvir
tinęs lietuvių tautos pasirį- 
žimą “sudėti visą savo turtą 
ant aukuro kovos su musų 
Bendruoju priešininku.”

Musų socialistams ir vėl 
bus pakaktinai darbo.

Laiškas iš karo 
lanko.

Vienas lietuvis, nesenai 
sužeistas ties Eitkūnais, ši
taip išreiškia savo pirmuo
sius įspūdžius laiške, rašy
tame keliatą savaičių atgal:

Neilgai šį kartą gavau 
kariauti, užtat smarkiai vo
kiečius vijome ir pliekėme, 
nors ir patiems kliuvo. Tad 
ir*per tas kelias dienas sus
kubome vokiečius su trenk
smu nuvyti nuo sienos ne- 
tol keturių dešimtų verstų. 
Mes pasitikome vokiečius 
kiek į šiaurę nuo Eitkūnų 4 
rugių, b’ per visą tą dieną 
iki 1 vai. nakties buvo baisi 
kova. Nuo pradžios priešus 
stumėme palengvėl atgal, 
bet už kokių penkių verstų, 
jie užlindo už prirengtos iš- 
anksto sustiprintos pozici
jos Bil vyčiuose, ir iš ten 
traukties toliaus nebenorė
jo. Prasidėjo smarki kova, 
nelabai dideliame plote, ir 
tęsės be perstojo. Kulkos

nuolat švilpė pro pat ausis, 
šrapneliai iš armotų kaukė 
bepertrukio, bet vokiečių ar
tilerija gavo anksčiaus nu
tilti. Kartais prieidavome 
prie priešų ant 3 — 4 žing
snių. Pagalinus vokiečiai 
nebeišturėjo, metė savo po
zicijas, palikdami netik už
muštuosius, bet daug ir su
žeistųjų, porą gydytojų, 8 
armotas ir kitką. Tą naktį 
toliaus nebesivijome, nes 
buvo tamsu. Ant rytojaus Į 
tuos laukus baisu buvo ir 
pažiūrėti: vieuur-kitur dar 
tebevaitojo sužeistieji; už
muštieji buvo išblaškyti vi
sokeriopai: kas aukštienin- 
kas guli su šautuvu rankose 
ir žiuri stiklinėmis akimis, 
kitas kniūpsčias, kitas at
sisėdęs; vienas su perskelta 
galva, kitas visai be galvos, 
dar kitas — išdraskytais vi
duriais — Viską ir neaprašy
si. Vokiečiai vartoja viso
kias gudrybes: kasas “vil
kų duobes”, deda lentas pri
kaltas vinių, užtęsia du
riančias vielas ir t. t. Tame 
plote musų pulkas stojo 
prieš artileriją, todėl daug 
mūsiškių krito tą dieną: o- 
ficierių užmušta 4 ir sužeis
ta 10, tarp jų vienas lietu
vis. Užtat ant rytojaus ke
lias mums buvo liuosas nuo 
vokiečių. Keliavome apie 
20 verstų tolyn, bet priešo 
tą dieną nesutikome. Trečią 
dieną po pietų vokiečiai vėl 
užstojo mums kelią ir pra
sidėjo mušis, kurs tęsės iki 
10 vai. vakaro, bet musu / L.
priešakyje ėjo kitas pulkas, 
užtat mes palikome čielybė- 
je. Rugių. 7 dieuą, nuo 5 
vai. rytmečio, musų pulkas 
vėl stojo i priešakį ir prasi
dėjo smarkiausia šaudymas 
sustiprintos iš abiejų pusių 
artilerijos. Musų rota sto
vėjo tokioje vietoje, kad be 
perstojo kaukė lėkdamos 
per musų galvas saviškės 
ir vokiečių granatos, iš šau
tuvų šaudyta mažai. Apie 
2 — 3 vai. dienos dalis vo
kiečių artilerijos pradėjo 
pleškinti į musų pėstinin
kus. Tuokart ir ašen vieną 
po kitos gavau dvi žaizdi, 
pirmą su granatos skevel
dra, antra su kulka — abi 
į dešinę koją. Pajutau, kad 
blauzdoje pasidarė šilta ir 
atsibudau kariškame ligon- 
butyje ant lauko. Žaizdos

Atstovo M. Yčo 
paaiškinimas, 

inteiktas drauge su lietuvių 
dekleracija vyriausiam 

karvedžiui.

Imperatoriškajai Augšte- 
nybei, Vyriausiajam Kar
vedžiui, Didžiajam Kuni- 
gaisčiui Nikalojaus Nikalo- 
jui.

Valstybės Durnos lie
tuvių atstovo Martino 
sūnūs Martino Yčo.

Paaiškinim o žodcl is.
Lietuviai dideliu entuzi

azmu sutiko Jusi! Impera
toriškosios Augštenybės 
šaukimą stoti savo Tėvyne 
ginti. Nuo pat didžiųjų at
sitikimų pradžios man te
ko didi garbė pranešti iš 
Valst. Durnos tribūnos a- 
pie lietuvių tautos pasiry
žimą sudėti visą savo tur
tą ant aukuro kovos su visų 
musų bendruoju priešinin
ku.

Lietuvių visuomenės or
ganizacijos atstovai ir lie
tuvių spaudos vedėjai, no
rėdami parodyti savo vi
sišką j į pritarimą tam, kas 
mano buvo pasakyta posė
dyje liepos 26 dieną, ir iš
aiškinti savo pažiūras į be
sivystančius atsitikimus, 
paruošė tam tikrą savo dek
leraciją. Įgaliotieji tą de
kleraciją atiduoti daktaras 
J. Basanavičius ir Donatas 
Malinauskas prašė manęs į- 
teikti minėtąją dekleraciją 
Jūsų Imperatoriškajai Aug- 
štenybei.

Be to, tie patys lietuvių 
visuomenės organizacijų ir 
spaudos atstovai prašė ma
nęs induoti šį rašto pra
nešimą nukreipti Jūsų Im
peratoriškosios Augšteny
bės domą į ypatingas lietu
viams sąlygas, kuriomis ve
damas šis karas. Vokiečių 
vyresnybė padarė mums šį 
karą brolžudžių karu. Lie
tuviai gyveno gretimosiose 
su Prūsais apylinkėse, ku
rios yra nūn paverstos karo 
lauku ir dėlto neša visus 
karo sunkumus. Rytų Pru
snose, Suvalkų ir Kauno 
glifo. pasienyje, ligi pat Bal
tijos juros, gyvena apie 
250.000 lietuvių. Atsižvel
giant į tai, jog lietuviai ge
rai žino artimąsias sienos 
apylinkes ir moka vietos 
kalbą, jie nuolat ir visur 

skiriama žvalgais ir siun
čiami pirmosnu armijos ei- 
lėš'na. Neretai pasitaiko, 
kad taip vokiečių žvalgai, 
taip ir musų, perėję sieną 
susitinka su savo giminė
mis. Tokiomis aplinkybė
mis pasienio sodiečiai nega-' 
Ii neparodyti kiti kitiems 
senovės papročių, šiokio- 
tokio vaišingumo. Už tokį 
neatsargumą jie baudžiami 
karo meto įstatais. Be to, 
priešininkas skleidžia mela
gingus gandus apie lietuvių 
prietykus su šiuo karu ir 
Rusija, įkalbėdami Prūsų 
lietuviams rusų “žiauru
mo” baimę. Del tų melagin
gų žinių ir nereikalingos 
baimės net ramus užsienio 
gyventojai lietuviai gali pa
rodyti kartais pasipriešini
mą musų kariuomenei ir 
blogai ją sutikti tuo pačiu 
sukeldami prieš save su
prantama s pa baudas.

Visa tai dar labiau pa
sunkina lietuviams karo 
naštą.

Rusų Lietuvos visuome
nės veikėjai karštai norėtų 
nurimdinti Prūsų lietuvius 
patikrindami juos, jog su
jungus juos su mumis po 
Rusijos valdžia jie ne tik 
nieko nenustosią, bet įgysiu 
daug, kas reikalinga kultū
riniam ir tautiniam plėtoji
mus, ko jie neturėjo būdami 
daugelį amžių Prūsijos val
džioje.

Deja, karo metui esanti 
jie negali pranešti apie tai 
savo užsieniniams broliams. 
Tai atlikti gali pajėgti tik
tai pati vyriausybė ir aug- 
štoji karo vyresnybė, turin- 
---------------------------------- au

Paveikslas Popežlaus Plus'o X

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

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

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais Ir meldžiu išsiųsti man Popežipus Piu- 
s'o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavardė................................................ . .......................................

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

Miestas.............................................................Valstiją,/.................... .............

Iškirpkite šitą lapeli ir prisiųskite mums su savo "užsakymu ir pinigai!.
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Skaitytojų Domai!anr— "
Kad išvengus nesusipratimą adresus permainant, prašome gerbiamąją 

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

No. ................... gatvė ............................... miestas ..................................... ..............
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Valstija ..................................................................................... . ........................... .
Naujas adresas:
Vardas pavardė ...................................................................... *

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

Valstija ...................................... ■......................................................................... ...

Tik taip užrašytą adresą prisiuntus, galite tikėties, jog' neatsitiks jokių 
nesusipratimą dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.
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ti tam užtenkamai kelių ir 
būdų.

Atlikdamas uždėtąją man 
pareigą turiu garbę drauge 
su šiuo inteikti Jūsų Impe
ratoriškajai Augštenybei 
lietuvių visuomenės organi
zacijų veikėjų ir lietuvių 
spaudos vedėjų dekleracijos 
tekstą.

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 mūšų skai
tytojų su reikalais kreipties tie
siog į musų agentų šiuo adresu:

B. Sluz, 
738 W. 119 St.

West Pullman. Ill.

SS3CEXSSS3SESSESS33ES3ES 

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai.
Pasiskubinkite pirkti, kol 

turite progą pirkti pigiai, 
nes jų kainos į trumpą laiką 
pakils. Platesnioms žinioms 
kreipkitės i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 

32-19-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

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

WAITCHES BROS.
1741 West 471h Street :: Chicago, III.

Nemažai yra padaręs Kataliką 
Bažnyčiai didelės vertes nuopelną 
popiežius Pius’ X. kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musu Kningyne yra labai pui
kus paveikslas še. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslegi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.
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tą darė ir, kad didelis ne- 
gudrumas buvo iš tautinin
kų puses, kada seimą rengė, 
o įieapribaVo skaitliaus de
legatų, nuo kiek daugumos 
narių draugijose ar kuopose 
gali būti siųsta delegatas. 
Sakė, viena kuopa Brookly- 
no socialistų, 'turėdama 15 
narių, prisiuntė Seiman 8 de
legatus, ir apgailestavo, kad 
važiavo tan New Yorko Sei
man; anot atstovo, tris die
nas išsėdėjome ir viskas, ką 
mes nuveikėme, tai nutarė
me išleisti penkcentinius 
ženklelius ir išrinkome ka- 
sierių, ar tai del to vertėjo 
šaukti seimą, gaišinti laiką 
ir daryti draugijoms lėšas?

Taigi “Tėvynė”; rekle- 
muodama buvusią socialis
tų konferenciją New Yorke, 
kurioje ėmė dalvumą ir tau
tininkai ir, primėtinėdami 
kitiems trukumus,kaipo: ne
turėjimą nuomonės, nesiva- 
davimą savo protu, kurių 
jai pačiai kaip tik ir trūk
sta, kaip matėme iš privestų 
faktų — diskredituoja pati 
save savo partijos (tautinin
kų) akyse, o tuo labiau aky
se visuomenės.

SLRKA. centro valdybos 
narys.

IŠ LIETUVIU KOLIONIJU.
WORCESTER, MASS.
Amerikos laikraščiai vi

suomet noriai užleidžia vie
tos aprašymui apie svetim
taučių dalykus ir reikalus. 
Aprašo ir apie lituvius ir jų 
reikalus, jei tik sugriebia. 
Bet retai kur lietuviai yra 
susidūrime su Amerikos 
laikraštininkais. Štai šitame 
mieste mes turime kun. J. J. 
Jakštį. Jisai yra čia baigęs 
seminariją, gerai sukalba 
angliškai, yra veiklus ir su
sipažinęs su laikraštinin
kais. Kuomet jis sugrįžo iš 
Lietuvos, tai laikraščio 
Worcester Telegraph skilty
se plačiai buvo aprašyta, 
kaip jam pavyko ištrukti iš 
Rusijos, karui gimus. Kuo
met kun. J. Jakaitis sugrį
žo iš politiškojo seimo, Chi
cagoj, su visokiomis smulk
menomis aprašyta buvo a- 
pie seimą ir lietuvių politiš
kuosius reikalus.

Worcesterietis.

AMkftaJJėvjiiči''.
Ntifneryje 41-iham “Tė

vynė” didžiai apgailestauja, 
buk esama žmonių, kurie 
neturi savo nuomonės ir sa
vo protu nesivaduoja, bet 
duodasi kitiems vesti. Ro
dosi, čion nebūtų nieko į- 
stabaus. Juk visiems žino
ma, kad tokių žmonių gali 
rastis, nes net iš prigimimo 
vienas nuo kito, savo budu, 
žmones skiriasi. Vieni nori 
•būti visame kame pirmuti
niai, myli girties, turi norą 
vadovauti; kiti nuolaidus, į 
vadovus nesiskverbia, pasi
duoda vadovavimui kitų. 
Taigi čia paprastas, tarp 
žmonių, prigimties apsireiš
kimas.

Vienok “Tėvynei” paru
po visai kas kitas. Savo ši
tuo nuduotu apgailestavimu 
norėta išreklemuoti savo 
“autoritetą”. Mat, “T.” ap
žvalgininkas nuolat mėgsta 
girties savo išmintinga nuo
mone, dideliu protu, turi no
rą taikinti prie savęs auto
riteto rolę. Kaip augščiau 
pasakyta, matytis jis yra 

. jau tokio budo iš prigimimo, 
už tai gal būti atleistina.

Indomu yra tas, kad su
sirgęs autoriteto manija, 
užliedavo minėto laikraščio 
špaltas visokiais epitetais, 
kaipo: neturėjimu nuomo
nių, nesivadavimu savo pro
tu, negudrumais, baubais, 
vergais, baudžiauninkais ir 
kitais — šovė i SLR K A. 
centro valdybą. Tik, deja, 
kad visos kulipkos atsimušė 
ir tuo pačiu šūvi u pataikė 
šovikui į kaktą. “Tėv.” ra
šo, kad SLRKA. centras — 
prezidentas ir sekretorius, 
ėfflfęk daly viimą balsavinie 
rengiant visuotiną seimą, o 
nukeliavo į Federacijos Sei
mą ir iš to viso padaręs ne
gudrų juoką.

Tiesa, SLRKA. centras 
ėmė dalyvumą balsavime 
dėlto, kad matė reikalingu- 
mą tokio seimo, kuriam kar
štai ir pritarė, bet kada pa
matė, kad tie, taip “autori
tetingi” vadovai pasiėmė 
ant savęs iniciativą vardan 
Spaudos Draugijos, pradėjo

visą dalyką veikti savo vė
žėmis, neatsižvelgiant i be
šališkus patarimus daugu
mos žmonių, aplenkiant net 
nekurias didžiausias organi
zacijas (matyt, Spaudos 
Draugijos sekretoriui nepa
geidaujamas), kurios nebu
vo nei kviestos imti dalyvu
mą balsavime ir, ant galo, 
permačius, kad Spaudos 
Draugijos sekretorius savo 
‘ ‘ gudrumu ’ ’ daugumui ir 
pats sau iškirs negudrų špo
są (kas ir atsitiko) — va
žiavo į Lietuvių Politišką 
Seimą Chicago j e, kuris ir di
dumu atstovaujamos lietu
viškos visuomenės, savo 
rimtumu, savo nutarimais ir 
visame kame perėjo taip va
dinamą visuotiną seimą, at
sibuvusį New Yorke. Nors 
pirmutinis Chicagoj atsibu
vęs seimas daugiau turėjo 
pretenzijos pasivadinti vi
suotinu, nes atstovavo di
džiumą lietuvių Amerikoj 
atstovų ir linkėjimų buvo 
prisiųsta nuo visų srovių. 
Net visas 2-ras apskritys S. 
L. A. kartu su linkėjimais 
prisiuntė auką Tautos Fon
dui. Betgi šitas seimas nesi- 
vadino visuotinu, tik Lietu
vių Politišku Seimu.

Susivienijimas L. R. K. 
A. išlaiko pramatė visa tą, 
ką Spaudos Draugijos sek
retorius ir kiti tautininkai, 
New Yorko seimą rengian
tieji, pamatė tik 3-čioj die
noj seimo, kada nekurieins 
tautininkams prisiėjo net 
verkti ir, kad tik per biskį, 
butų reikėję apleisti ir sei
mo salę. Taigi pasirodo, kad 
tie, kurie primeta kitiems 
negudrumą, iškirto sau to
kį nelemtą ir negudrų šposą, 
kad kaip til< jiems patiems, 
iššauti epitetai per “T.” į 
S. L. R. K. A. centro valdy
bą — ir tinka.

Kada New Yorko seimas 
pateko socialistams į nagus 
ir nuo pastarųjų tautininkai 
gavo gerokai apipešti, tuo
met dasiprotėjo vargšai, 
kad šaukdami seimą nei tiek 
neturėjo supratimo, kad rei
kėjo apribuoti skaitlius de
legatų. Kad New Yorko sei
mas nebuvo visuotinas, kad 
nieko gero nenuveikė ir kad 
visas seimas nuvažiavo so
cialistų vėžėmis — tai aiš
ku. Nes patįs tautininai de
legatai, sugrįžę po šernui, iš
duodami raportus, tai pa
tvirtino. Vienoj vietoj teko 
girdėti newyorkinio seimo 
atstovų raportus, tikrų tau
tininkų šulų. Vienas sakė, 
kad tokį seimą jokiuo budu 
negalima vadinti visuotinu, 
greičiau socialistų konferen
cija ir kad jokių rimtų nuta
rimų nebuvo, taip kad pats 
delegatas pavadino buvusio 
seimo svarstymus “vaikėzų 
plepalais”. Kitas delegatas, 
išduodamas raportą, .pažy
mėjo, kad socialistai visą 
seimą apvaldė, ką jie norėjo, 

Vienas žymiausių “piteher’- 
ių”.
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bėjo apie karą, apie dabartį-

LONDONAS, ANGLIJA.
Karui gimus, Anglijoj su

mažėjo darbai. Kaikurie lie
tuviai stoja armijon, kaiku- 
rie-gi per Rusijos konsulį 
važiuoja namo. Ypač važiuo
ja dėlto, kad neturi iš ko 
pragyventi Anglijoj.

Pasilinksminimai kliube 
sumažėjo. Sekmadienį iki 
pirmai valandai nevalia 
pardavinėti svaigalų. Taip 
valdžios įsakyta.

Nesenai buvo atvykęs 
Londonan kun. J. Norbutas, 
“Išeivių Draugo” redakto
rius. Laikė prakalbą. Kal-

nį padėjimą, apie lietuvi!] 
tautą ir kaip tautos gerovė 
yra surišta su tikyba. Kal
bėjo dailiai, įpindamas savo 
kalboj daug juokų-juokelių. 
Dar kalbėjo apie karą vie
tos kun. Matulaitis. Po pra
kalbų keliūtas užsisakė “Iš
eivių Draugą”. Pasak kun.
J. Norbuto, “I. Draugas” 
turi tūkstantį skaitytojų.

Galijotas.

GIRARDVILLE, PA.
Šitame mieste yra nema

žas lietuvių būrelis. Yra šei
mynų, bet daugiausia pavie
niai. Vyrų yra čia arti 90, 
o merginų arti 60.

Vienas vyras gyveno su 
mergina be bažnytinio šliu- 
bo. Galop tas vyras apleido 
savo moterį ir dingo nežinia 
kur. Nabagė laukia ir nesu
laukia grįštant.

Tai persergėjimas kitoms, 
kad neužsidėtų su visokiais 
atskalūnais, cicilikais. Su to
kiais nebus gyvenimo. Jie 
gali! gale ir apleidžia pačias. 
Juk cicilikai skelbia laisvą
ją meilę, kad pagyvenus su 
viena motere, galima ją pa
mesti ir ieškotis sau kitos, 

i Ten buvęs.

ROCKFORD, ILL.
Šio miešto lietuviai neuž

miršta, kad pergyvename 
svarbius laikus, kad Lietu
va kenčia del didžio karo. 
Daugelis yra pasiryžusių a- 
tiduoti savo paskutinį cen
tą, kad pagelbėti savo bro
liams, seserims, tėvams Lie
tuvoj.

Buvo sušauktas didis lie
tuvių susirinkimas, kur nu
tarta dėti aukas nukentėju- 
sieins nuo karo. Pas kun. V.
K. Taškuną susirinko drau
gijų pirmininkai ir ten bu
vo skaityta Politiškojo Sei
mo nutarimai. Visi pritarė 
Tautos Fondui ir pripažino 
reikalingumą vietinio fondo. 
Tame reikale kun. V. K. 
Taškunas paaiškino apie 
fondą ir pasakę, kad fonde 
yra jau $25. Pirmininkai su 
džiaugsmu sutiko darbuotis 
padidinti fondą. Šios drau
gijos laikysis vienybės. Si- 
mano Daukanto draugija, 
šv. Mykolo draugija, S. L. 
R. K. A. 137 kuopa, T. M. 
D. 117 kuopa ir šv. Petro ir 
Povilo parapija. Pirminin
kai pasižadėjo kviesti dar
ban ir kitas draugijas.

Berlynas.

WATERBURY, CONN.
Šį mėnesį žinomas kine- 

matogrč p. Račiūnas pradės 
važinėti su judamaisiais pa
veikslais rytinėse valstijose.

Šiame mieste paveikslai 
bus rodomi spalių 17 ir 18 
d. lietuviu salėse.

Spalių 20 d. rodymai atsi
bus Anzonijoj, Conn, baž
nytinėj salėj.

Spalių 23 d. rodymai atsi-

bus Hartforde, Conn., Con
way salėj.

Spalių 24 ir 25 d. rodymai 
atsibus New Britain, Conn.

Priegtam p-nia E. Račiū
nienė dainuos gerai pritai
kintas dainas.

Pelno dalis eis šelpimui 
lietuvių, nuo karo nukentė
jusių; tas tuomi labiau turi 
paakstinti atsilankyti ir pa
sigrožėti paveikslais.

J. M. D.

YPATOS LAISVĖ.
Louis N. Hammerling

XIX.
Vienoje prakalboje, saky

toje Cleveland, Ohio, p. Per
cy Andreae, apkalbėdamas 
stoką inteligentiškų organi
zacijų tarp tų kurie brangi
na ypatos laisvę, patarė į- 
vykinti Brolišką Amerikos 
Laisvamylių Susivienijimą.

Męs paliekame visą tą 
prakalbą domai tų, kurie 
tik tiki, jog juos palyti p. 
Andreae žodžiai šaukiantie 
kiekvieną Amerikos pilietį 
gyvent individuališkai, but 
liuosu nuo tyroniškų prie
vartų, valdyties sulyg savo 
nuožiūros, saužinės, nuovo
kos ir proto. Bet vieną tos 
prakalbos dalį, kaipo paly
tinčią musų apkalmąją te
mą apie reikalingumą su
jungti spėkas kovai su or
ganizuotais laisvės priešais, 
mes čia atkartosime.

K a 1 betoj a s pa m inė j ęs,
kad balsuotojų armijos, 
taip kaip ir kareivių armi
jos laimėjimai priklauso 
nuo uolaus išpildymo gabių 
vadovų nurodymų ir palie
pimų, taip pasakė:

“Jus turite savo 
rius ir generolus. 

aficie- 
Sekite 

paskui juos. Jus turite jau 
sutvertas didžiosios armi
jos dalis: jūsų draugijas, 
kliubus, organizacijas. Paš
vęskite jas laisvės ideai, 
paverskite jas į rotas, pul
kus ir brigadas su vadovais 
del nurodymų ir aficieriais 
del pamokinimų kaip pa
naudoti jūsų balsavimo spė
kas vietiniuose, valstiji- 
niuose ir tautiniuose balsa
vimuose, idant jokis, ar tai 
viešas, ar slaptis laisvės 
priešas neištrauktų iš po 
jūsų domos ir neįsiskverb
tų į valdininkystę su tikslu 
naikinti tą, ką jus paveda
te jam ginti. O jei kur da 
ne turite tokių draugijų, 
tai tverkite jas; tverkite 
ne vien tik tam kad palai
kyti jūsų papročius ir idea
lus įgytus nuo jūsų tėvų ir 
pratėvių, bet kad apginti 
juos. Ne rašykite balsuoda
mi kryželio prieš vardą ku
lio nors kandidato, kol ga
lutinai nesužinosite nuo tų 
kuriems užsitikite, jog ta
sai kandidatas nėra laisvės 
priešu. Daug geriau nepa- 
duoti savo balso visiškai, 
negu atiduoti jį už tą ku
ris jus apgaulioja. Taippat

ne spręskite apie kandida
tus pagal jų prižadų dary
ti tą ir tą ateityje, bet pa
gal jų darbus praeityj. Rei
kia žiūrėti į faktus, o ne į 
prižadus. Atsiminkite, kad 
leopardas niekad neapmai
no savo dėmių. Jūsų tarpe 
visad yra žmonių žinančių 
kandidatų darbus, tad nuo 
jų sužinoti apie tą yra jū
sų pareiga.”

Neabejojame, kad kiek
vienas šių straipsnių skai
tytojas ir kiekvienas lais
vės mylėtojas priims tą pa
tarimą ir pasistengs įvykin
ti jį gyvenimai!. Jau laikas, 
kad balsuotojai pilnai žino
tų, idant savo balsavimu 
nesuteiktų galės tiems, ku
rie juos slegia.

Yra sakoma, kad genijus 
yra tik tas, kuris yra kon
centracijos, ar didelio dar
bo genijų. Genijališkas da
lykas laisvės apgynimui — 
tai organizacija, kuri su
rastų, ištirtų ir išaiškintų 
visus faktus apie kiekvieną 
kandidatą į viršininkus, ir 
pastatytų tą kandidatą 
prieš balsuotoją pilnoj švie
soje. Juk tai nuodėmė bal
suoti ant abejo, juk tai pra
sižengimas prieš laisve — 
balsuoti už tokį kandidatą 
kuris tik išrodo, ar pasiža
da but “geru žmogum'’. 1 
Čia reikia žiūrėti vien į fak
tus. Nieko nėra pavojin- 
gesnio už įsivyravusį pa
protį tikėti į dalykus, apie 
kurios nieko nežinome. Tie
sa, kad tai lengviausis rei
kalų atlikimo būdas. Bet 
tikriausis būdas — tai nuo
dugnus faktų išjieškojimas. 
O turint faktus lengva jau 
ir orienfuoties apie patį da
lyką. Praktiškiausi ypata 
yra ta, kuri tur geriausias 
informacijas.

Kadangi kiekvienam at
skiram balsuotojui surinkti 
visas informacijas nėra ga
lima, tad reikia turėti to
kią organizaciją, kuri at
liktų tą darbą ir paskelbtų 

DU-KART NEDELINIS LAIKYTIS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnįįčla.

--........... PRENUMERATA KAŠTUOJA ---- ----- «-------

AMERIKOJ f me,a.ms ?2,, (pusei matų $1.25PTTTJOPOT (Ro sijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-UjUKUPUJ [joj ir Škotijoj 15 š. Prusnose 15 m.

Rašyk taojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go. 
520-522 W. South All., • Mahanoy City, Pa. 
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12

balsuotojams. Tam tikslu? 
turi but paskirti komitetai, 
kurie ištyrę viską apie kau j 
didatus painformuos bal
suotojams už ką reikia bal
suoti. Tik tuomet laisvės 
mylėtojų darbas bus pasek
mingas.

Męs prilyginome balsuo
tojų minias prie armijos. 
Šiuose karo laikuose męs 
aiškiai matome kokią galę 
turi organizuotos armijos. 
Kovojant su organizuotu 
priešu reikia patiems ne tik 
susiorganizuoti, bet da rei
kia gerai žinoti ir priešo 
stovį. Jei priešas įstengia 
paslėpti savo pozicijas, tai 
ji pergalėti daug sunkiau.

Tokį sužinojimo darbą 
lengvai gali atlikt musų or
ganizacijos. Jos privalo ra- 
portuot į centrą viską, ką 
tik ištiria apie musų prie
šus, o taipgi apie draugus, 
žodžiu apie visus kandida
tus, anų palaikimus ir sie
kius. Turėdamas pilnas ži
nias centras suteiks balsuo
tojams informacijas, kurias 
kiekvienas laisvę myliį bal- 
snotojis privalo pildyti.

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lake.

visais Amerikos 
“KATALIKO” 

namus dienraštį, 
spaudos darbus,

Generoliškas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi 
Lietuvių Dienraščio 
reikalais: pristato i 
priima prenumeratų, 
apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visų musų skaitytojų 
su reikalais kreipties tiesiog į musų 
ageutų šiuo adresu:

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

Užsisakykite—

Amerikos Lietuvių Dienraštį

-.i udrtfr* *i

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

karo bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų ražėjai. 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 M&rgaii Street, - - - Chicago, Illinois.
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KATALIKAS

TELEGRAMOS REGISTRUOKITĖS!

AUSTRIJOS VARGAI.
(Pabaiga nuo 1 pusi.).

ran prieš Austriją.
Galicijoj jau atšalo ir 

valdžia atsišaukia i visuo
menę, kad prigelbėtu paga
minti šiltu drabužių del ka
reivių.

Dar šešios 
bombos mesta 

Paryžiun.
Paryžius, spalių .13. — 

Vėl skraidė vokiečių orlai
viai Franci jos sostinės pa
dangėj ir mete šešias bom
bas. Kaikurios bombos ne
sprogo. Penki franeuzų la
kūnai skrido vyti vokiečius. 
Naujas lakūnų eskadronas 
yra suorganizuotas saugoji
mui nuo atakų iš oro.

BOMBARDUOJA CAT- 
TARO.

Roma, spalių 13. — Fran- 
cijos ambasadorius paskel
bė, kad franeuzų toli nešan
čios kanuolės, kurios buvo 
atgabentos į Antivari rugs. 
22 d., liko nugabentos ant 
Lovchen kalno ir iš jų im
ta bombarduoti Cattaro, 
Dalmacijoj. . j

ALBERTAS VADOVAU 
JA ARMIJAI.

Londonas, spalių 13. — 
Skelbiama, kad Belgijos ka
ralius Albertas ir karalienė 
Elzbieta tebėra armijoj, ku
ri pasitraukė iš Antwerpo.

PRANAŠAUJA ILGĄ 
KARĄ.

Londonas, spalių 13. — 
Lordas Curzon išrodinčjo 
savo prakalboj, kad karas 
dar ilgai užsitęs. Priminda
mas kaikurių pasitikėjimą, 
kad karas aplink Kalėdas 
pasibaigs, pasakė: “Mano 
žvilgsniu daugiau, kaip vie
nos Kalėdos praeis pirm, ne
gu kareiviai sugrįš namo.

Apie kaizerį lordas pasa
kė:

“Vilius galvažudis” bus 
kaizerio vardas historijoj.”

KAIZERIS — LENKŲ 
KARALIUS.

Petrogradas, spalių 13. — 
Vienas rusas, pabėgęs iš 
Vokietijos, pasakoja, kad 
ten žmonėms dalinama ypa
tingi paveikslėliai. Ant vie
nos pusės yra paveikslas 
Paneles šv., o ant antros 
kaizerio, su parašu apačioj: 
“Vilius Didysis, karalius 
Vokietijos ir Lenkijos”.

NAUJAS RUMUNIJOS 
KARALIUS DAVĖ

PRISIEGĄ.
Londonas, spalių 13. — 

Naujas Rumunijos karalius 
Ferdinandas iškilmingai da
vė prisiegą. Naujam .kara
liui senasis yra dėdė.

APSIVEDĖ KETVIRTU 
KARTU.

Grand Rapids, Mich., spa
lių 13. — H. Elliston, 99 me
tų amžiaus, vedė našlę Ida 
Segar. Jaunavedis pribuvo 
Amerikon 1820 m. Turėjo

tuomet šešis metus. Jis at
mena, kuomet Chicagoj dar 
100 gyventojų tebuvo.

Jis apsivedė dabar ketvir
tu sykiu, o nuotaka ištekėjo 
penktu kartu.

APIE MUŠIUS ORE.
Londonas, spalių 13. — 

Žemiau paduota žinia, at
siųsta Chicagos Tribune’ui 
nuo specialio koresponden
to J. T. McCutcheon.

“Tik ką atvažiavau de
šimts dienų pavažinėjęs Bel
gijoj ir šiaurinėj Francijoj.

Atsilankęs vokiečių mū
šio lauke, radau baisų arti
lerijos šaudymąsi į pietus 
nuo Laon, kur jau kelios sa
vaites, kai tęsiasi nuožmiau
si mūšiai. Šimtai lavonų ma
tosi tarp talkininkų ir vo
kiečiu pozicijų. Nei viena 
pusė nesustoja ant tiek il
gai, kad ištekti’laiko pakas
ti užmuštuosius.

Per pastarąsias dvi savai- 
ti kareiviai savo revuose bu
vo priversti nuolatai rūkyti, 
kad atsilaikyti nuo- širdies 
supykime del smarvės, ko
ki ą buvo galima užuosti už 
mylios nuo rėvų.

Aš taipgi mačiau vieną 
anglu ir du franeuzu oriai-O 4. 4.

vi u skraidant ant vokiečių 
pozicijų, kuomet į juos bu
vo šaujama iš apačios. Re
ginys buvo įstabiausias, la
biau sujaudinąs, negu dide
lės medžioklės.

Vienas franeuzų lakūnas 
skraidė 1.000 pėdų augštu- 
inoj, nežiūrint į šaudymus, 
ir paskui dingo debesiuose. 
Kitas lakūnas, matyti norė
jęs sunaikinti vokiečių or
laivį, "buvo nuvytas šūviais.

Tūkstančiai kareivių apa
čioj tėmijo skrajojimą ore 
ir laukė bene pataikys šū
vis iš apačios ir apvers or
laivį. Dideli burbulai baltų 
durnų sklaidėsi žemiau or
laivio, kurs pasislėpė galop 
debesiuose.

Tokiuose mūšiuose keturi 
franeuzų, vienas anglų ir 
vienas vokiečių orlaivis bu
vo sunaikinti.

Aš mačiau naują franeu
zų orlaivį, iš kurio šaujama 
vilyčiomis. Plieninės vily- 
čios su bombomis šimtais 
leidžiama iš didelės augštu
mos. Vilyčios skrieja taip 
smarkiai, kad jos persmei
gia žmogų perdėm. Vienam 
kareiviui vilyčia smego per 
šalmą ir smaigalis išlindo 
per šlaunį.

Būdamas Laone aš lėkiau 
su Ingold vokiečių biplane 
iki 2.000 pėdų augštumos 
virš Faubourg Dardon, į 
pietus nuo Laon. Nuo tos 
augštumos aš mačiau visą 
mūšio liniją, mylių myliomis 
nusidriekusią į abi pusi. A- 
pačioj matėsi plotas, nusta
tytas it mikroskopiškomis 
figūromis.

Paryžius buvo už 70 my
lių į pietų vakarus ir matė
si jo dūmai.

Aplankiau Maųbeuge iš
draskytus fortus 42 centi
metrų kanųolėnųs. Ąš ga
lėjau aiškiai girdėti Ąiitver- 
po bombardavimą, nors jis 
gulėjo daug mylių į šiaurę.”

šiandie paskutinė diena už
siregistravimui prieš atei
nančius rinkimus. Piliečiai, 
vyrai ir moteris, turite visi 
registruotis. Užsiregistravi
mui vietos yra atdaros lig 
9 vai. vakaro.

Nepamirškite savo pilie
tinių pareigų!

vo surištu neatmezgamu ry
šiu. Surišo kim. K. Ambro- 
zaitis, liudijant p-lei M. Ra
dzevičiūtei ir d-rui K. Drau
geliui, nuotakos broliui.

Vakare pas d-rą K. Drau
gelį buvo puošni vakarienė, 
kur dalyvavo nuotakos ir 
jaunavedžio artimiausieji.

Naujai porelei linkima 
meilingo ir kuogeriausio su
gyvenimo.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

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

Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Iš Chicago.
BEDARBIAMS BIURAS

Tomis dienomis Chicagoj 
busiąs atidarytas naujas 
biuras, kuris užsiimdinės 
išimtinai darbo suieškoji
mu bedarbiams, ypač rūpin
sis bedarbiams ir naujiems 
ateiviams surasti darbus 
ant farmų. Biurą laikysiąs 
savo priežiūroje pirklybos 
ir darbo departamentas 
Washingtone.

Biuro organizatoriai, 
kaip minėta, bedarbius dau
giausia pasiusią kur į far
inas. Visa šalis busianti pa
dalinta į 18-ką darbo dis- 
triktų, kiekvienam distrikte 
busiąs valdininkas ir šis 
biurui pranešęs, kur būtent 
reikalaujama darbininkų ir 
apie darbo išlygas.

Panašus darbo biurai bu
sią įkurti ir kituose dides
niuose miestuose.

NORĖJO PAPIRKTI 
POLICIJĄ.

Policija areštavo saliu- 
uinką Fr. Vičeką, ties Ca
nal st., kuris buk norėjęs 
papirkti policijos leitenan
tą Burns, kuomet šis pas 
saliunininką užtiko pareng
tus šokius be policijos lei
dimo.

APSIVOGĖ.
Vakar po pietų vienas lie

tuvis apsivogė namuose po 
num. 3320 Auburn avė. Nuo 
Ežerskio buvo pavogta $100. 
Apvogė tą pat Ežerskį, ku
rio sūnūs prieš pat pietus 
buvo suvažinėtas ant Au
burn av. ties 33 PI. Vagystė 
tuoj buvo patemyta ir duota 
žinia policijai. Beširdis žmo
gus buvo sugautas ant E- 
merald avė. ir 33 g.

PIEŠKAU DARBO SALIUNE 
UŽ BARTENDERĮ.

Esu susipažinęs su tuo darbu, kalbu 
lietuviškai, lenkiškai, ruskai, slovens- 
kai ir angliškai.

Norinti atsišaukite sekančiu adre
su:

Steponas Tinigis.
3405 S. Union Ave., Chicago, Ill.

Paieškai! savo pusbrolio Juozapo 
šimkevičiaus, paeinančio iš Kauno 
gub. Jošvainą par. Jis gyveno Ru
sijoj. Kurliandijoj, o jo tėvai gyvena 
Žagarės mieste. Minėtas šimkevi
čiaus, apie 6 metus kaip gyvena A- 
merikoj.

Jis pats ar kas kitas, malonės pra
nešti apie ji ant sekančio antrašio:

Jonas Szimkevičia.
Box 208. Washington Depot, Conn.

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė, • jei nerimą, 

tai ir grocernė. Pardavime priežastis, 
kad negaliu apsidirbti Lietuviu ap
gyventa vieta.

Adresas:
1823 Canalport Ave.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.
V. Dankša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas

3815 So. Kedzie Ave.
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halated St.
J. J. Polekas 

1802 W. 46th Si.
K. Rožynas 

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

M. Wabol 
1700-N. Ashland Av.

A. L. Zacharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
• J. L. Dulbis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemeku 

785 Bank St.
3. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika .

820 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas

■ 1408 Lincoln Av.

BOCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

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

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

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $18.00
Sis betriubinis igrafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli i apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi [ 
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.

E —

E —
E —
E —
E —
E —
E —
E —

1161

1163
1164
1165
1166

1167
1168
1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
ašE — 1170“Tekėjo saulelė kad 

jojau 
Stumbrlšklą polka 
Teklytė Ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė.
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltinius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E —
E —

E —

1245
1246

1247
E — 1248

E — 1249

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelį Švenčiau
sią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraite. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

BERTSCHES REIKA
LAS BUS PAVESTA 

PRISAIKINTOJŲ 
SUOLUI.

Prokuroras Tloyne renka 
prirodymus apie policijos 
su Bertsche šaudymosi vi- 
durmiestyj ir visą reikalą 
paves prisaikintųjų suolui. 
P-n a s Iloyne laikosi nuomo
nės, kad už tą šaudymą e- 
santi kalta policija, kuri 
padariusi suokalbį Bert- 
sche’ą nudėti.

KUOPOS VAKARAS.
Pereito sekmadienio va

kare S. L. A. 182 kuopa, 
Englewood’e, Ant. Vasi
liausko salėje turėjo pasi
linksminimo vakarą. Vaka
rui buvo sutaisytas progra- 
mėlis, pamargintas prakal
bomis, lošimu ir monolo
gais. Pirmiausia kalbėjo 
dr. Zimontas apie lietuvių 
vienijimosi ir prigulėjimą į 
susivienijimą. Paskui dai
liai sulošta “Užkerėtas Jac
kus.” Toliau skambino aut 
piano mergelė Veronika Bi- 
geliutė ir ant smuiko grojo 
K. Bigeliukas. Ant galo St. 
Krukas pasakė monologą 
“Ponaitis”. Publika visa- 
kuom buvo užganėdinta. 
Svarbu priminti dar ir tai, 
kad salėj nebuvo pardavi
nėjami nei vartojami svai
ginami gėralai. Todėl pa
našų vakarų lietuviams 
reiktų kuodaugiausia turė
ti.

A—is.

VESTUVĖS.
Vakar p. Jokūbas Briedis 

ir p-lė Rožė DrangeTiutė bu-

Dr. G. M. Glaser
• šiuomi apreiškia paguodotai visuo

menini. jog esu seniausias gydytojas 
ant Bridgeporto, praktikuojant per 23 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni
mą i savo locną namą po numeriu

3149 So. Morgan St.
Mano ofisas aprūpintas naujausiais 

budais gydymo. Visus ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. Pa
sitikėdamas. jog gerbiama publika ir 
tolinus mane rems, esiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialistas ligose vaiku, mo
terų ir vyrą ir užsendintose ligose. 
Darau visokią operaciją.

Telephone Drover 2266.
‘Lietuva’ Benas 
persikėlė savo buveine 

J A. Liekis svetainę, 
prie 3301 S. Morgan St. 
Praktikos atsibuua kas pat- 
nyčios vakarą 8:30

Minėtas benas priklauso 
prie “P. F. M. of A. inc”. 

^Gerbiami Tautiečiai, reikalaudami muzi
kos baliams, apvaikščiojimams, ar kito
kiems reikalams, kreipkities prie “LIETU
VA” BENO unijistų muzikantų, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus.

Visiems yra žinoma, kad daug randasi 
nepatyrusių ir “skebų” muzikantų, kurie 
netinkančiai iŠpildydami muziką daro gedą 
draugijoms. Todėl kad išvengus to, komitetai 
samdydami muzikantus visados privalo pa
klausti ar priguli prie unijos, ar turi uni
jos kortą. Jei unijistas, tai beabejouės yra 
atsakanti ypata prie muzikališkos užduo- 
tės.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4458

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

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Oftaaa: 3500 Center Ave. Chicago 
TeL Yards 508 JOS. J, BOZHOA panl.

Tel. Canal 285
K. KATUTI8, 

Lietuviškas (Jraboriua.

710 W. 18th st, Chicago, Hl.

SAINT CHARLES, ILL, 
M. Tarabilda, 

Box 16

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žalinas
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.
LOWELL, MASS.

A. Jankauskas 
131 E. Merimaek St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.
HAVERHILL, MASS.

C. J. Kazlow 
80 River St.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškini#
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

GRAND RAPIDS, MICH. 
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.
NASHUA, N. H. 

Jonas Straškauskis 
26 Washington St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

ELIZABETH, N. J. 
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kaiitna, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius

178 Ferry St.
V. A. Leščinskas

196 New York Av.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czeponis, 

510 Main St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

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

Siųsdami piningus ar laiškus visucmet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL

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

PAUL BROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos miesto.
PURKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nesančius 4, 5 ir 8 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktos 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai šokiais jią 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo roku*4ų biMIĮgjrpraktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokuaųų, 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien ateakeftih®
save biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentalilkui raitus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) lauyUufiŪŪ įrengtoje 
Banko je, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali pĮteiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į gift Batiką.

BANKOS VALANDOS;
Utfflmifikais, Ketvergais ir Subafomis 8 gyto ffll 9 vak.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtpyčiomis Ktio 8 ryto iki 6 vak.

N*deliottū uuo 9 ryto iki 1 po įigtų.
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