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I Caro kariuomene sumušus vokiečius Varšavos apylinkėse
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Anglija bijosi Vokiečių įsiveržimo
Nano vėl palties į Paryžių. Caras gailisi savo oficierių
Anglai nuskandino Vokiečių garlaivį

Anglijos karalius su šeimyna pasitraukė iš Londono

Rusų veikimai.
LONDONAS, spal. 16. — 

Vienas pranešimas iš Ber
lyno skelbia, kad vokiečiai 
jau keliasi per Vislą.

Antras pranešimas iš Ber
lyno skelbia, kad nauja ru
sų ataka rytinėj Prūsijoj li
ko atmušta. Ir rusų žengi
mas pirmyn tarp Varšavos 
ir Ivangorodo liko sustab
dytas.

Žinios iš kitų šaltinių 
skelbia, kad Galicijoj ant 
Stryj-Sambor-Medyka lini
jos eina smarkus mūšiai. Ta 
mūšio linija yra į pietus nuo 
Przemysl. Tas parodo, kad 
Lvove rusai tebsilaiko ir 
taipgi sukelia abejojimą 
kas link rusų nu vijimo nuo 
Przemyslio. Viennoj oficia
liai skelbiama, kad austrų 
kavalerija inėjus į Przemysl 
iš vakarų.

Rusijos generalis štabas 
Petrograde štaip paskelbė:

“Į pietus nuo Przemyslio 
rusų kolona susirėmė ir su

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
LONDONAS, spalių 16. — Vokiečių povandeninis 

laivas nuskandino šiaurinėj jure j Anglijos skraiduolį 
Hawke. Iš 400 jurininkų išgelbėta tik 50.

BERN, Šveicarija, spalių 16. — Šveicarijos val
džia oficialiai paskelbė, kad cholera siaučia Rusijoj, 
Austrijoj ir Serbijoj. Daroma pastangos, kad ta liga 
neprasiplatintų Šveicarijoj.

PETROGRADAS, spalių 16. — Varšavos guberni
joj rusai grūmėsi su vokiečiais dvi dieni. Vokiečiai 
nustumti ant Lodz, Kielce ir Pętrakovo linijos.

Grodzjsko miestelis, už 30 mylių nuo Varšavos, at
auštas iš vokiečių.

mušė austrus. Paėmė ne
laisvėn 7 oficierius ir 500 
kareivių. Teko mums taipgi 
daug kulkosvaidžių.”

Berlyne skelbiama:
“Vokiečių kariuomenė at

mušė rusus i pietus nuo 
Varšavos. Musų rankose vi
sas pavislis' i pietus nuo 
Varšavos.”

Iš kitos pusės Romoj gau
ta žinia, kad rusai sumušę 
vokiečius ties Varšava.

Vienas korespondentas, 
buvęs prie Przemyslio, pra
neša, kad rusai bombarda
vo tą tvirtovę dieną ir nak
tį be paliovos. Įgula tvirto
vės veik išmušta likus. 3.- 
000 austrų išbėgo iš tvirto
vės ir norėjo užpulti apgu
lusius rusus. Jie buvo 
mušti kulkosvaidžiais, 
dienos, kitos Przemysl 
siduosiąs.

Vokiečiai skelbia, kad ties 
Širvintais jie atmušę rusus, 
paėmę nelaisvėn 1.500 karei
vių ir 20 kanuolių. Vokie
čiai taipgi praneša, kad at

iš- 
Už 
pa-

siėmę Lycką. Vėl vokiečiai 
praneša, kad del atsargu
mo Goldapo gyventojams 
liepta išsikraustyti.

Iš Berlyno bevieliu tele
grafu pranešama, kad mu
šis ties Virbalium tebeina. 
Tas mušis prasidėjo. 4 
Rusai draė antpuolius 
vokiečių pozicijų, bet 
be pasisekimo. Iš rusų 
tilerijos baisi ugnis verčia
ma i vokiečių apkasas kas
dien. Ligšiol vis nepasisekė 
išmušti vokiečių iš pozicijų.

ri, 
ant 
vis 
ar-

Caras perserg 
sti oficierius.
Londonas, spalių 16. — 

Caras pasibaisėjęs, kad mū
šiuose žūsta daug oficierių. 
Dabar, atsisveikindamas 
Carskoje Solo su savo ka
detais, persergėjo būti at
sargesniais. Kare reikią 
drąsos, bet nestatyti save 
pavojun bereikalingai. Sto
ka oficierių, sakė caras, ga
li padaryti blogas pasek
mes.

Vokiečiai ren
giasi vetžties 

Paryžiun.
LONDONAS, spal. 16. — 

Panešama, kad iš Vokieti
jos per Belgiją gabenama 
daugiau kariuomenės; Stip

rina vokiečiai savo dešinįjį 
sparną. Tan sparnan vokie
čiai traukia iš mūšio linijos 
vidurio. Vokiečiai taisosi 
antru kartu nesulaikomai 
skristi Paryžiaus link. Tal
kininkai, vienok, tikisi at
siremti.

Prancūzai skelbia, kad jų 
2.000 raitelių perplaukė gi
lią ir sraunią Sys upę. Ant 
kitos pusės buvo vokiečiai. 
Jie nesitikėjo to nuo fran- 
cuzų. Raiteliai išblaškė vo
kiečius ir užėmė Estares 
miestą. Tas buvo Belgijos 
pasienyj.

Tarp Arras ir Albert tal
kininkai pastūmėjo vokie
čius. Nuo Reims vokiečiai 
liko pastumti už mylios. Per 
pastarąsias dienas Reims 
vėl buvo ugnyj. Ties Pru- 
nay paimta keliatas vokie
čių drutviečių. Prancūzai 
pasivarė ir Meuse augštu- 
mose. Nuo Verduno vokie
čiai liko pastumti linkui 
Metz.

Vokiečiai gi skelbia, kad 
niekur neužsileidę talkinin
kams. Kaizerio buveinė e- 
santi perkelta gilyn Fran- 
cijon.

Nuskandino ve 
kiečių laivę.

Edinburg, spalių 16. — 
Anglijos karo ląįvąi nutė- 
mijo Holandijos pakraštyj 
vokiečių povandeninį laivą. 
Ištiko mušis. Vokiečių lai- 
van gerai pataikinta ir tas 
murmtelėjo jūrės dugvia*.
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Anglai baimėje.
Londonas, spalių 16. — 

Ne juokais anglai susirūpi
nę. Kuomet užėmė vokie
čiai Antwerpa ir visą Bel
gijos pasienį, tai anglai su
šneko apie vokiečių galimu
mą įsiveržti į Angliją. Im
ta kalbėti ir rašyti apie tai, 
kokios taktikos griebtis, jei 
vokiečiai įsiveržtų.

Times rašo:
“Dabar, kuomet karas 

siekia augščiausio laipsnio 
savo baisumo, mes turime 
pramatyti, kad visos Vokie
tijas spikes bus paleistos 

veikinėn ir kad Vokietijos! 
laivynas ims veikti. Mesi 
turime tikėti, kad busime 
užpulti namie, ir neturime 
raminti save, kad Imsime 
palikti ramybė j e. ”

Ypač grasia pavojus ata
kos iš oro.

Buvusieji prie
šai vienijasi.
Londonas^ spalių 16. — 

Iš Petrogrado pranešama, 
kad gen, Oba, narys Japoni
jos ambasados Rusijoj, lan
kėsi pas carą. Po to atšilai- 

kymo pasakė, kad yra vil
tis užmegzti artimą sutarti 
tarp Japonijos ir Rusijos. 
Japonijos valdžia ir japo
nai esą laibai prielankus 
susiartinimui su rusais.

Karaliaus šei 
myne apleido 

Londoną.
Londonas, spaliu 16. —• 

Veik visa karaliaus šeimy
na išvažiavo iš Londono į 
So nd ri n gh a m. Ne sk ei b i ai na, 

ikaip ilgai ten laikysis.
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STRAIKAS BAIGIASI.

Ištisu metu anglekasiu 4. 4-0 4.
kova su kapitalistais Colo- 
radoj, sulyg angliškų laik
raščių pranešimų, jau bai
giasi.

Pirm nekuriu laiko Suv. 
Valstijų prezidentas Wilson 
kovojančiom pusėm pasiūlė 
mesti ginklus ir per tris me
tus nekovoti sutikus su ne
kurtomis išlygomis.

Anglekasiu sąjunga tą da
lyką pavedė darbininkų bal
savimams ir didžiuma narių 
sutiko gražumu straiką pa
baigti.

Dabar anglekasyklu savi
ninkai tariasi apie išlygas ir, 
matomai, sutinka priimti 
darbininkų reikalavimus.

Tokiuo budu, rasi, tasai 
kruviniausias straikas pa
galiau pasibaigs ir iš to ne
bus darbininkams nuosto
lių.

Savininkai, pasakojama, 
net priėmę darbininkų rei
kalavimą, kad jiems butų 
leista laisvai organizuoties 
į unijas. Gi tasai reikalavi
mas buvo vienas svarbiau
sių ir prieš tai kapitalistai 
daugiausiai atkakliai kovo-

Prašymas skamba šitaip:
“Mes, žemiaus pasirašiu

sieji Amerikos vaikai, mal
daujame jūsų, šitų didžių 
tautų, kad tuoj sustžibdytu- 
mėte karinius veikimus, kad 
:>a vestumėte kariaujančių 
;autų nesutikimus prieteliš- 
xam ir teisingam išrišimui 
blaagos tribunalui ir kad pa
sižadėtumėte ateityj išrišti 
savo nesusipratimus tokiuo 
pat taikos keliu. Mes esame 
vaikai ir anūkai jus buvu
sių pavaldinių, daugelis mu
sų turi giminystės ir meilės 
ryšius su kareiviais, kurie 
dabar grumiasi mirtinuose 
mūšiuose ant baisaus kovos 
atiko. Mes prašome jūsų su
stabdyti tą neišpasakytą 
skcrdynę, nes miuns išrodo 
yg kad barbariškumas ko
votų prieš civilizaciją. Mes 
prašome to jūsų del laimės 
tų nelaimingų Europos ir A- 
zijos vaikų, nuo kurių ati
mami tėvai ir išauklėjimo 
proga ir nepataisomai jie 
nupuldoma per aplinkybes, 
kurias padaro karas.”

Po tuo prašymu mokyklo
se bus renkami vaikų para
šai. Po to prašymo kopijos 
bus pasiųstos Austrijos im
peratoriui, Belgijos kara
liui, Pranei jos prezidentui, 
Vokietijos kaizeriui, Japo
nijos mikadui, Černogorijos 
karaliui, Rusijos carui ir 
Serbijos karaliui.

Tas prašymas, žinoma, ne
pasieks tikslo, ty., valdovai, 
gavę Amerikos vaikų pra
šymą, nenustos kariavę, į- 
spudis, vienok, bus didis.

Yra tai gražus sumany
mas.

Šiandie tikrai sunku pa
sakyti, kaip ilgai gali užsi
tęsti europinis karas, kuris 
taip “kukliai” prasidėjo iš
syk susikibus net septy
nioms valstybėms. Turkija, 
Portugaliją, Graikija, Ru
munija ir Italija karau jau 
pasirengusios. Japonija, 
kuri jau nuo seniau kariau
ja talkininką pusėj, gali to
limuose Rytuose 
ir sukelti ne tik 
bet ir kitas Rytu 
tauteles. Turkija
sujudinti visus mahometa- 
nus. Boerą sukilimas pie
tinėj Afrikoj taippąt gali 
pasirodyti labai nesmagus 
Anglijai dalykas. Be to, 
Anglijos Indijoj gali gimti 
revoliucija... Yisas pasau
lis gali imti liepsnoties. 
Juk ne veltui žmonės pras
čiokai kalbasi, jogei paga
liau artinasi.. . Dievo 
mo diena.

suerzinti

tautas ir 
mananti
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pagirti tokius daiktus, ku
rie kaip reikiant nėra atlie
kami. Duokim sau, Juozas 
nors ir lošė didelio girtuo
klio rolę, bet lošimo metu 
negalima gerti tiek daug ir 
taip tankiai, taip kaip jis 
nenustodamas gėrė. Toksai 
lošimas supratlyvą publiką 
tik piktina. Bet podraug 
reikia kaltinti ir patį žydą 
smuklininką, kuris beper-’ 
trūkio jam bonkas vilko ir 
vilko, gi šis nesusiraukda- 
mas jas kitą po kitai tuš
tino ir tuštino. Kaip vie
nam, taip ir kitam nebuvo 
laiko net kalbėti, nes Juo
zas buvo užimtas vjentik 
nuolatiinių bonkų tuštijimu, 
gi žydas bonkų nešiojimu. 
Be to Juozas girtuoklis nei 
savo rolės žodžių nemokė
jo, todėl gaudė žodžius, ku
rių dauguma pasakyta ne 
savo vietoj. Arba vėl Mag
dė. Nežinodama, kame 
jos duktė, turėjo bėgti 
ieškotų per vidurines 
ris, tuo tarpu įbėgo ji
tuvėn ir ten... sutinka duk
terį ir jai nieko nesako, tik 
po valandžiukei sugrįžus 
klausia jos, kur ji buvusi. 
Ir vis tai darė nuo publi
kos užsisukusi,
dama nei kokio nors gyvu
mo. Taip pat ir pati scena 
nebuvo perkeista: kas bu
vo namuose, tas pat buvo 
ir karčiamoje. Kurie savo 
roles gerai atliko, tuos aš 
pagyriau, gi kurie prastai, 
tuos papeikiau, ne tai pei
kiau, bet kritikavau, ir pa
sakiau teisingai, nes pagy
rimo neužsipelnė.

l’-nas Teisybe Mylintis 
neturėjo žiūrėti, kas rašė 
ir kas buvo rašyta apie tą 
lošimą, bet jaigu pats buvo 
lošėju arba kokiuo nors ki
tu budu ėmė dalyvumą ta
me lošime, tai ateityj pa
tariama jam geriau atlikti 
arba sumaniau tam lošimui 
pasitarnauti, nes kitaip 
tokie lošimai vsiuomene tik 
atpratina nuo lankymo tea
trų.

l’-nas T. M. primeta dar 
man, kad aš neparašiau ko
kiuo laiku buvo deklemaci- 
jos ir sako, kad jei taip, 
tai aš esąs nebuvęs tame va
kare. Kada buvo pasakyta 
deklemacijos — tas nes-

yąrbų, tik man rūpėjo pa
tėmyti, kaip tos deklemaci- 
jos atliekama; taigi ir da|* 
kartą pasakau: bernaičių 
deklemacijos išėjo praščiau, 
bet mergaičių deklemacijos 
atlikta kuogražiausiai. Ar
gi neaišku?

Tą visa parašiau pirmoj 
savo korespondencijoj ne 
dėlto, kad lošėjus paniekin
ti, bet dėlto, kad visuome
nei pranešus apie tikrą da
lykų stovį. Ir kokiam galui 
dar reik protestuoti?

Reporteris.

LIETUVIŲ LAIŠKAI.
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Belgijos miesto Ostendo re giniai,

ir pri
gulima 
išvedi- 
viešpa-

apturi iš Lietuvos 
siunčia redakcijai, 
padaryti tik vieną 
mą, kad Lietuvoj
tauja vientik skurdas ir a- 
šaros. Na, ir ką mes, ame
rikiečiai, turime pradėti tai 
girdint?1

Belgijos sostinė pagaliau 
likus perkelta į Havre, 
Franci jon, kur nukeliavę 
visi ministerial ir karalius. 
Ten belgą valdžiai yra at
vangi vieta, bet kuomet ji 
galės iš ten sugrįsti savo 
tėvynėn, tasai klausimas 
tuo tarpu neišrišamas.

Jei esi lietuvis — su
prask savo tėvynės vargus 
ir nepamiršk aukoti Tau
tos Fondam

Sis-tas apie musij teatrus 
ir jy kritikus.

yra 
jos 
du- 
vir-

mi, kad anglekasyklu savi
ninkai nusileidžianti ir 
straikas turėsiąs pasibaigti.

Tečiau iš kitu versmių 
tenka sužinoti, kad tais laik
raščiu pranešimais negali
ma pasitikėti, kadangi Co- 
loradoj kaip darbininkai, 
taij) kapitalistai nemaną ki
ti kitiems nusileisti ir lau
kiama naują sumišimu ir 
ginkluotu susirėmimu. Dar
bininkai nei nemano pamir
šti miliciantu žiaurumus.

teis-

Prasidedant rudens sezo
nui, visur tenka pastebėti 
bruzdėjimas musų scenos 
mylėtoju tarpe. Prasideda 
įvairių draugiją vakarai 
su vaidinimais. Pasipils ir 
ją kritikos. Kaip paprastai, 
vienos kritikos esti teisin
gos ir naudingos, kitos gi 
visai nepamatuotos.

VAIKŲ PRAŠYMAS EU 
ROPOS VALDOVAMS.

Kadangi Vokietijos 
zeriui 
kius norėjo gardžiai suval
gyti Paryžiuje, todėl jis da
bar ima galvoti, kaip čia 
kitus pietus butu galima 
suvalgyti... Londone. Tik 
klausimas, ar kartais ligi 
tam laikui, kuomet Londo
nas bus paimi as, nesutru- 
pės jam burnoje dantys.

kai-
ataušo" pietus, ko

Ypatingas sumanymas 
puolė galvon p-lei Kate De
vereaux Blake. Ji yra per- 
dėtinū vienos New Yorko

P-lė Blake sumanė prašy
mą Europos kariaujančiu 
salią valdovams su parašais 
Amerikos mokyklą vaikų.

Prašymą parašė pati p-Jė 
Blake. ‘

Chicago iš dabartinio ka
ro daug ką laimėjo, kadan
gi apturėjo privilegiją, ku- 
riaja pirmiau galėjo di- 
džiuoties tiktai Paryžius, 
būtent iš teu į čionai persi
kėlė visos moterių, pavėdų 
mados.

Iš daugybės įąišfcų ko
kius “Kataliko" skaitytojai

(lau
ka ip 

lošėjams, taip ir vakarų 
rengėjams reikėtų visomis 
pastangomis užkamšyti. Bet 
kad jiems kartais užduoda
ma pipirų ir nekaltai, tai 
yra faktai.

Tarpe daugel kitą lietu
viu laikraščiuose daromu 
užmetinėjimu musą vakarą 
rengėjams bene nebus svam
biausias tilpusią “Draugo” 
41 uumer., kur nekoksai p. 
Bolis Kadagutis pajudina, 
opu klausimą, apie kurį 
verta šis-tas pasakyti.

l’-nas B. K., ragindamas 
gerinti sceną statant rim
tesnius ■ ir naudingesnius 
veikalus, rašo.

“Ligšipl mes matome sce
noje rudumas vien menkos 
vertės . komedijėles bei 
Džiąn-Baųjbos spyčius, ku-

musu scenoje nebūto 
gybės spragą, kurios

riuos ir publika ima igno
ruoti.”

Bet kame gi tie gerieji 
ir rimtesnieji veikalai, apie 
kuriuos p. B. K. kalba? Ar 
daug mes jų turime? Deja, 
labai mažai.

Apart keleto, kurie irgi, 
kaip tenka patėmyti iš įvai
riu lietuviu koįįonijų kore
spondencijų, atsiradus di
desnės spėkoms, mėginama 
lošti. Gi likusieji, kaip p. 
B. K. pats pripažįsta, tai 
menkos vertės komedijos ir 
Džiau-Bambos spyčiai, pa
rašyti “namie išauklėtų ra
šytojų”.

Taigi kol ši svarbiausia 
musų literatūros šaka bus 
pavesta vien' “namie išau
klėtiems rašytojams”, berg
ždžias butų publikos kalti
nimas už nerėmimą vaka
ru, o rengėjų už nestaty- 
mą scenoj gerų veikalui

Rodos, negalime skųsties, 
kad neturime, o ypač pas
kutiniam laike, inteligentų 
rašėjų.

Bet kad didžiuma musų 
inteligentų rašėjų. užuot 
aikvojus brangų laiką ir e- 
nergiją įvairiems partivi- 
niains ginčams, stengtųsi 
pagaminti visuomenei uži
mančių ir naudingų scenai 
raštu, tuomet Džian-Bam- 
bos spyčiai ir kiti nieknie
kiai neturėtų vietos musų 
scenoje ir jų autoriai, “na
mie auklėti rašytojai”, ne
turėtų progos teršti jją savo 
šlamštais.

Taigi, gerbiamieji musų 
teatrų kritikai, jaigu kuo
met teisite, tai teiskite be
šaliai, jaigu randate ir ra
site blogumą, tai suraskite 
ir tikrąją to blogumo vers
mę.

rija ^patirs to baisaus 
gaisrų visų §Įpnlkmepų. 
Štai įjeįios tų gaisro smulk
menos :

Iš.sįyystęs piąčįai gaisras 
siautė per 25 valandas ir 
ugnis vienoj valandoj da
rydavo 750.000 dolerių 
stolių. Ęąs miliutą 
125.000 dol. nuostolių, 
so miestui padaryta 
OjOO.000 dol. nuostolių,
met Chicaeoj vertė visų na
mų siekė 575.000.000 dole
rių, taigi gaisras buvo su
naikinęs vieną miesto treč
dalį.

Gaisras buvo prasiplati- 
ųes ant 2.124 akrų žemės, iš 
k,Q 194 akrai vakarinėj juie- 
Sito Jalyj, 460 pietinėj ir L- 
470 — šiaurinėj dalyj. Iš 
abelno skaitliaus 59.500 na
mų Chicagoj, 17.500 buvo 
sunaikinta gaisro, arba ply
šimų. Miestas nuostolių 
rėjo už 2.415.000 dol.

95.000 žmonių neteko 
stogės, lig 300 asmenų 
y o. Daug žmonių buvo 
palpusių ant gatvių
karščio ir pasidavusių iš de
gančių namų gazų.

Sąlygos gaisrui buvo la
bai geros. Didžiuma namų 
buvo mediniai — gi visi bai
siai išdžiuvę del stokos lie
taus. Be to po kelių valan
dų kovos su gaisru buvo su- 
jiaikinti gesinimo įrankiai, 
taip kad miestas paskui bu
vo pavestas ugnies naikini
mui.

Miesto namuose dideliu 
varpu, sveriančiu 5 tonus, 
nuolat skambinta. Pagaliau 
liepsnos pasiekė tuos na
mus, nuo ko nukrito varpas 
ir subįrėjo namai.

Plėšikai visomis pusėmis 
kuobaisiausia siautė ir lu
po, kas tik jiems papuolė po 
ranka.

Sudegę namai buvo ap
drausti ant 88.000.000 dole
rių, bet kompanijos sugrą
žino tik menką dalį nuosto
lių, kadangi po gaisrui 
daug jų turėjo subankruty- 
tį.

Žemiau paduodame iš Chicagos 
krasos alfabetini laiškų surašą, 
kurie delei stokos arba delei ne
aiškaus adreso, negalėjo būti pri
statyti adresatams į namus. Tuos 
laiškus galima gauti tik genera- 
liame Chicagos krasos buste, ku
ris randasi ant kerčių Adams, 
Clark, Dearborn ir Jackson gat
vių. Krasos buste reikia klerkui 
pasakyti nurodytą laiško nume
rį. Praėjus savaitei po šio pas
kelbimo, visi nepaimti iš krasos 
laiškai siunčiami Washingtonan 
ir ten naikinami.

S. M.

Chicago gaisras 1871 m.
1871 metais, spalių 9 d., 

aplink 4 ketvirtaines my
lias miesto Chicago sunai
kino baisus gaisras, koks 
giųiė 9 vai. vakare O'Lea
ry tvartuose, 137 De Kpven 
gat. Ištisi kniųgų tomai 
prirašytu -ąyie. • tą gaisrą, 
bet .turbut nekupmet Jiisto-

Laiškas jjtedakciją.
Gerb. “Kat.” Redakcija :- 
Malonėkite suteikti nors 

mažą skiltele vietos Jūsų 
gerbiamam  j a me di en r a šty j 
del pasiteisinimo kas link 
mano korespondencijos, til- 
pusios “Kat.” 52 num. apie 
L. R. K. P. BĮ. Sus. 21 kuo
pos komedijos lošimą spa
lių 4 d. Aš, nenorėdamas 
užgauti kuopos ir jos lošė
jų, apie tai rašiau tik pa
viršutiniai, rašiau, kad lo
šimo negalima nei peikti 
nei girti. Bet, matyt, tos 
kuopos p-nams Teisybės My
lėtojams ir tas labai nepa
tiko. Nors lošimas butų ir 
kuoprasčiausia atliktas, jie 
visvieu nori, kad reporte
riai juos į padanges iškel
tų.

Turbut tasai Teisybę 
Mylintis, kuris rašė “Kat.” 
55 uumeryj atsakymą į ma
no korespondenciją, pirmu 
kartų yra matęs lošiamus 
veikalėlius, jei jis labai pa
sipiktino, kad aš to lošimo 
negyriau. Matyt, tas žmo
gelis nesupranta, kas yra 
kritika. Jei man prisiėjo 
daryti iš lošimo ištraukas, 
tatai tai dariau ne scenos 
mylėtojų paniekinimui, bet 
jų gerui. Nes argi galima

neparody-

1812 
1813 
IS 24 
1825 
1826 
1829 
1849 
IŠT
IŠ 7.8 
1882 
1912 
1913 
1955 
1974 
2006 
2021 
2022 
2023 
2029 
2034 
2068

2169
2206
2207
2218
2224
2225
2237
2241

Audrijewskis Bronislaw 
Anduzuska. .Jonas 
Baginskis Frank 
Bagiuslcis .Tozef 
Bagocati Barbara 
Baldyga Frank 
Biljuskis Lesuas 
Burba K 
Burba Petro 
Buiwilas Konstantin 
Panelius Jonas 
Dangierda Juras 
Griumbickas Wcrouika 
Griteius John 
Jakas Antenas 
Jokubauskis Antanas 
Jonaikis Vincentas 
Judejku John 
Kairio Kazuną 3 
Karėta Egnis 
Kozemekaitis Jos 
Maezinliouis Peter 
Miscinsas Jonas 
Petkus Jonas 
J’etkus Anton 
Pranienskas Ignae 
Pujdokaz Jonas 
Pupkevicz Jozef 
Rimkus Jonas 
Ruginis Anton 
Sasnoekis John 
Savickis John 
Sipaitis T. 
Siesoraitis Anton 3 
Stonkus Konstantino 
Urubutis Kasimer

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai. ■
Pasiskubinkite pirkti, kol 

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 

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

Paveikslas Popežiaus Pius'o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

Bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X. kurie verčia kiek
vieną Kataliką aut visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyno yra labai pui
kus paveikslas Šv, Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rūbai balti, o 
viršutiniai raudoni — pavcikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariamo visiems jį turėti. 
Miera jo 15x24.

Kaina 25c
■ 1,11 ■ ■

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais Ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..................

Gatve..

Miestas Valstija

Iškirpkite lapei) ir. pri^i lįskite mums su saro užsakymu ir pinigais.
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BALSAI IS LIETUVOS.
Ištrauka iš laiško, atėju

sio iš Suvalkų gub, Kapčia
miesčio par.:

“Šiuo kartu esu sveika ir 
gyva; dukrelės taipgi svei
kos. Laišką nuo tavęs ga
vau. Taipgi gavau paveiks
lus ir pinigus. Už ką labai 
gražiai dėkoju. Liepei pini
gus padėti krason. Bet ne
dėjau, nes neramus laikai. 
Ne vienas verkia pinigų, nes 
negauna padėtų krason.

Jau dvi savaiti kai eina 
mūšiai parubežyj. Kariuo
menėn paėmė mus Petrą.

Patįs nežinom kaip gy
vensim. Žydai ir kas tik ga
li kraustosi į kitas guberni
jas.

Kai ėmė kariuomenė plau
kti per Kapčiamiestį, tai 
plaukė kaip vanduo. Visa 
Menciškė vienais kazokais 
apstatyta.

Valgomųjų daiktų bran
gumas didis. Kiaušinis 5 
kapeikos, duonos svaras 15 
kap. ir tai negalima dar gau
ti. Urnai badas siaus visoj 
Suvalkų gub.

Rugiai šiemet liks nesėti, 
nes ir mes gal nebūsim čio
nai. Karves paėmė, tik po 
vieną tepaliko.

Daug sužeistų pargabeno 
nuo rubežiaus.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Suvalkų gub., Mari
jampolės pav.:

“Mieli broliai, esame di
džiame rūpesty j. Daug var
gome, darbavomės, bet dar
bo vaisiai eina vėjais.

Šiuo tarpu kasėme drut- 
vietes. Aš dirbau tris savai
tes su arkliais.

Du musų arkliu paėmė, o 
du paliko. Davė korteles iš 
“kaznačeistvos”; žadėjo už
mokėti 380 rub. Moka pi
giai. Kaune būtumėm gavę
daug daugiau.

Prusai buvo įsimušę iki Jur
barko. Rusai atmušė atgal.

Savo reikalų nėra kada 
žiūrėti. Važiuo j ame ‘ ‘ stui- 
kas” po 10 ar 15 myl. Mano 
arkliai buvo vieni geriausių, 
bet dabar liko tik skuros.

Mes statėme fortus. Pa
statėme fortus Mauručiuo
se. Vienoj vietoj kasėme 1.- 
000 vyrų. Kiti dirbo pa
lei Garlevą. Žmonės turi 
dirbti, jei kas neina, tai tą 
sušaudo tuojaus. Dievas ži
no, ar liksime gyvi. Gal ba
du išmirsime.

Kaunas tuščias. Kaip ir 
nėra žmonių. Imk nuėjęs ką 
nori. Niekas nieko nesako. 
Duonos svaras 60 kapeikų.

Nuo trenksmo žemė dre
ba. Visur tik durnai nešio
jasi ir raudona šviesa nuo 
ugnies. Kraujas upeliai bė
ga. Kulipkos dūzgia, kardai 
trūksta, kūnai krinta. Žų- 
va musų broliai lietuviai.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Ežerėlių 
pav., Pandėlio par.:

“Atsiprašau, kad be mar
kės siunčiu laišką. Žmonės 
sako, kad laiškai neis Ame
rikon ir siunčiu todėl ant fi
ziko.

Mes, Dievui dėkų, esame 
sveiki, tik nelinksmi. Karas 
kilo. Prūsokas' eina ant ru
so. Nežinia, kurio bus vir
šus. Laikraščiai nustojo ėję. 
Todėl nieko negalima suži
noti. Kartais pasitaiko gau
ti laikraštį, bet nebūna daug 
apie tuos dalykus parašyta.

Žmonės turi eiti geležin
kelio daboti. Kas naktis prie 
kiekvieno stulpo yra po 
žmogų. O traukimai pilni 
kareivių tik pyška ir pyška. 
Daugiausia kareivių gabena
ma Kaunan, Liepojun, Vil
niun, Rygon, Panevėžin.

Vakar buvo šv. Onos at
laidai. Kermočius liūdnas 
buvo. Žmonės pulkeliai susi- 
ri ūkinėj o ir šnekučiavosi a-
pie didžius nuotikius. Mo-

Prusas nustumtas tolyn, nopolis buvo uždarytas.

C [GOWY 5COftWG~HI5~ HOME gUN'7n. TH1RP GAMĘ- Įf > . j iš “baseball’ininkų” veikimo.

PAMINĖTINAS SENY
VAS LIETUVIS MARTI

NAS BRAŽINSKAS.
Martinas Bražinskas yra 

gimęs 1813 metais, gegužės 
10 d., Girekonių sodžiuj, 
Stakliškių parapijoj, Trakų 
pav., Vilniaus gub. 18 metų 
jis buvo paimtas rusų ka
riuomenėn caraujant Rusi
joje Nikalojui I. Pateko sa- 
piorų inžinierių batalijonam 
Ištarnavo 15 metų. Išpra- 
džių tarnavo kaipo inžinie
riaus pagelbininkas, bet 
kuomet pats inžinierius liko 
užmuštas, tuomet M. Bra
žinskas užėmė jo vietą. In
žinierium būdamas turėjo 
kapitono rangą. Kare ties 
Sevastopoliumi buvo baisiai 
sužeistas. Sugrįžęs iš kariuo
menes gavo pristavo tarny
bą Varėnoj. Iš ten pcrsike-

Nors 10 rtiblilj' duok už bu
telį, negalėjai gauti degti
nės. Žmonės ramiai išsi- 
skyrstė. Nebuvo jokių ermy- 
derių, kaip anais metais.

Pradedame kartoti del ru
gių žemę. Vasarojus buvo 
blogas, šieno nedaug. Dobi
lu pri vežėme 20 vežimų. 
Merginus sveikos. Tik liūd
nos, kad jaunieji vyrai ka
rau paimti.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Telšių pa
vieto, Varnių miestelio:

“Brangi mano sesele, 
sveikinu tave širdingai ir 
duodu žinoti, kad pas mus 
naujienos liūdnos, labai 
liūdnos. Dieną nuo dienos, 
valandą nuo valandos trau
kiame ir nežinome, kuomet 
galime pasijusti karo ug
nyj. Mušiu dar čia nėra, bet 
badas jau užmatomas, nes 
valdžia įsakė sau pasilikti 
maisto dviem mėnesiam, o 
kita ką atiduoti. Žmonės nu
sistebėjo ir klausė, ką rei
kės valgyti po dviejų mė
nesių. Asesorius sakė, kad 
gal tuomet jau nebereikės 
valgyti, gal nebebus valgy
tojų.

Viską pasiėmė iš krautu- 

lė gyventi į Punią, netoli 
Rumbonių. M. Bražinskas 
•užsitarnavęs penkis meda
lius: 1. caro Nikalojaus I; 
2. už sutaisymą gerų pienų 
miesto paėmimui; 3. inžinie
rinis herbas; 4. medalis “za 
zaščitu Sevastopolia”; 5. 
“za usmirenije Venrgiji”.

M. Bražinskas iš valdžios 
gauna pensijos aplink 600 
rublių metais ir gyvena da
bar toj pačioj parapijoj, kur 
yra gimęs. Jo moteris pirm 
10-ties metų mirus. Paėjo iš 
tos pačios parapijos, po tė
vų Michalina Sabaliauskiu- 
tė. M. Bražinskas turi tris 
suims — visi gyvena Ame
rikoj. Vyriausias suims Bo
leslavas į Ameriką atkelia
vęs 1888 metais. Dabar jis 
pasilaikančiai gyvena Chi
cago j.

vių del kareivių. Prie aseso
riaus ir prie “selskos” die
ną, naktį stovi po keliatą 
vežimu ir jei kaip, tai val
dininkai sės ir dums. Dau
gybės gyventojų išsikraustė 
iš Varnių.

Daugiau nėbegaljm rašyti, 
nes širdis yra labai liūdna, 
rašau virpančia ranka. Su
diev, brangi sesele!”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Kražių 
par.:

“Neišpasakyta nepalaima 
krito ant Žemaičių žemės. 
Andai staiga iš nakties, an
ksti, ką tik paaušus, ėmė 
nešioti mobilizacijos įsaky
mus. Tai buvo penktadienį. 
Ant rytojaus Raseiniuose 
jau visi pašaliai buvo pilni 
žmonių ir verkiančių, aima
nuojančių moterių. Sekma
dienį bažnyčioj buvo pagar
sinta, kad bus kraujo pra
liejimas. Tuoj užplūdo Že
maičių žemę visokia kariuo
menė, pristatyta visur arti
lerijos, raitelių, pėstinin
kų.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Kėdainių 
par.:

“Karui kilus, Kauno tvir
tovės komendaptas pasakė, 
kad kas nori, tai tegu kraus
tosi, nes vėliau bus sunku 
tai padaryti. Gubernatorius 
persikėlė į Aukmergę.”

1$ LIETUVIU KOLIONIJU.
BALTIMORE, MD.

Spalių 9 d. paleido iš dar
bo 4.0(10 rubsiuvius iš San- 
nabhorps kompanijos dirb
tuvės. Pasakė, kad palei
džia septynioms savaitėms. 
Tiems, kurie bus pageidau
jami, busią prisiųstos atvi
rutės. Nusigando žmonės, 
nes aišku, kad ne visi bus 
pageidaujami.

Unijos darė susirinkimus, 
kad tą dalyką apsvarstyti. 
Unionistų delegatas dasiži- 
no j o, kad kompanija nepri
ims visų darban. Pasakyta 
jam, kad kaikurie darbinin
kai dirbtuvėje darą susirin
kimus darbo metu, o algą 
dar didesnę imą, negu ge
rai dirbantieji. O tą visa da
ro žydeliai.

Spalių 12 d. jau ėmė gau
ti atvirutes, kuriose prane
šama, kad atsilankytų į 
dirbtuvės ofisą. Kviečiama 
ne visi viena valanda. Pra
džia lankymosi spalių 20 d.

Iš 4.000 darbininkų yra 
arti 100 lietuvių.

Rubsiuviai turėjo uniją 
prie U. G. W. of A. Indus- 
trialistų yra 150. Visus ly-i 
giai atleido.

Turbūt kompanija nori 
supjudinti unijas, kad pas
kui numušti kainas.

Daugelis žmonių be dar
bo vaikščioja jau kelinta 
savaitė.

Dirbtuvė jau retežiais ap
juosta. Gal rengiamasi prie 
kokių susirėmimų.

Žydai toj dirbtuvėj buvo 
dideliais ponais. Jie vadino 
tą dirbtuvę Jeruzoilmu. Jie 
persekiodavo lietuvius. 
Skundė lietuvius ir pjovė 
kitokiais budais. Todėl toj 
dirbtuvėj mažai teužsilaikė 
lietuvių ir tie patįs tik per 
kyšius tebuvo įsigavę. Bū
davo jei nori darbo, tai į- 
bruk penkdolerinę žydų a- 

: gontui. Tad žydai išeidami 
ir šaukė: “Jeruzaliau, Jeru- 
zaliau! Duonos netenka
me!” Kadangi lietuviai bu
vo skriaudžiami, tai jie ma
žai teatboja.

Dabar gal žydiškas slo
gutis nustos varginęs lietu
vius. ;

A. Kurelaitis.

PHILADELPHIA, PA.
Nuo pereitos žiemos čia 

ėmė “šviesti” ir “susipra
timą” skleisti kasžin koks 
ten Grykotas. Rodydavo 
paveikslus iš darbininkų 
gyvenimo ir taikindavo kal
bą prie tų paveikslų. Bet 
jo prakalbos tai nusidėvė
jusios taip vadinamų cici- 
likėlių patauškos.

Jis tiek išmanymo ir mok

slo turi, kad ir angliškai 
riečia “spyčius”. Jo klau
sydami amerikonai daugiau 
sau juokų turi, negu ko
kiame vodeviliuj. Prunkščia 
kumštyse, kuomet tas, bai
siai darkydamas kalbą, 
“spyčių” varo.

Ajieras.

BALTIMORE, MD.
Spaliu 7 d. buvo lietuvių 

abelnas susirinkimas. Dele
gatai išdavinėjo raportus a- 
pie seimų New Yorke. Kai- 
kurie išdavė raportus gerai, 
išdėjo, kas apsvarstyta, nu
tarta. Kiti ėmė kalbėti a- 
pie kilusius kivirčus seime, 
apie tautininkų nenorėjimą 
pasiduoti socialistams ir tt. 
Dar kitas pasakė, kad išva
žiavęs Seiman, pasėdėjęs ir 
sugrįžęs namo. Buvo kalti
nami socialistai už suardy
mą visuotino bepartivio sei
mo.

Balti moriečiai nepaten
kinti liko tuo seimu, kuris 
tik liko pa vadintinu “dris
kių seimu”.

A. Kūreiaitis.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractar

320 E. 14th St., Chicago Heights, III.
PARDUODU lotus, budavoju na

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

Taip-gi pas mano galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“Katali>»” ir užsimokėti prenume-

iBiiiiiiziii'iiiiiBiii immbmemm

SUSIVIENIJIMAS
ĮSTEIGTAS 1886 M. yĮ

Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisideti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 1 

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797,68; įvair iems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

$1000

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIŲ APDRAUOOS ORAUGIJA

Skaitytojų Domai!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laiškų, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šių kortelytę užpildyti ir sugražintu mums. 
Užrašant adresų, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardų geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikalto* 
rodyklėm . .
Senas adresas:
Vardas pavardė ............... •>

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

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

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

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

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

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lako.

Generoliškas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” 
reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratų, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.

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

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

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Gęnerališkas agentas ant West 

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

Todėl prašome visą musą skai
tytoją su reikalais kreipties tie
siog į musą agentą šiuo adresu:

B. Sluz, ,
738 W. 119 St.

West Pullman. Ill,.

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda galiūnas lietuviais ap

gyventoje vietoj ant Town of Lake. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties ligos. 
Atsišaukite tuojaus:
1701 W. 47th St., Chicago, Ill.

Kumpas Paulina St.
(59-64)

Užsisakykite- —

Amerikos Lietuvių Dienraštį 

“KATALIKA”
DIENRAŠTIS "KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenes, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI

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

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, - - ! - v Chicago, Illinois.

_____  - •
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
Ką vokiečiai ti
kėjosi padaryti.

Londonas, spalių 16. — 
Iš Kopenhageno telegrafuo
jama, kad vokiečiai, atva
žiuojantieji tau miestan, 
pasakoja, jog del lėtumo ir 

• menkumo rusų armijos vo
kiečiai galį daug kariuome
nės atitraukti iš rytinės 
Prūsijos į Franciją. Fran- 
cijoj sustiprinti vokiečiai 
nesulaikomai pasileisią Pa
ryžiaus link.

Toliau sužinota, kad prieš 
muši ties Alarna vokiečiai 
tvirtai tikėjosi paimti Pa
ryžių. Paryžių paėmę jie 
pienavo pareikalauti iš 
Francijos bilijoną dolerių 
kontribucijos. Jei tas nebū
tų išmokėta, tai vokiečiai už 
tą sumą žadėjo paimti Pa
ryžių ir nusigabenti Berly
nan visokių brangenybių iš 
muzejų, kningynų, dailės 
galerijų ir tt.

NUSKANDINO VOKIE
ČIŲ GARLAIVĮ.

Londonas, spalių 16. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
Anglijos skraiduolis Yar
mouth nuskandino vokiečių 
garlaivį Markomania ties 
Sumatra.

Apie taiką ne
gali būti kalbos,

PRISIPAŽINO NUŠOVĘ 
ĮPĖDINĮ.

Serajevo, spaliu 16. — 
Pienas užmušti Austrijos i- 
pėdinį buvo sudarytas Biel- 
gi'.ide. Visą pieną vykino 
Serbijos oficierius Tanko- 
sic. Įpėdinio pačios nenorė
ta užmušti. Šiuos faktus pri
pažino Gabrinovic ir Prill-, 
zip. Juodu pripažino, kad o- 
ficierins Tankosic aprūpino 
juos revolveriais ir bombo
mis. Tas oficierius atgaben- 
dinęs juos i Serajevą. G. 
Prinzip nesigailėjo nušovęs 
Įpėdini Ferdinandą, tik gai
lėjosi, kad nušovęs jo žmo
ną, nes tas nebuvo jo mie- 
riu. Apgailestavo, kad jo 
tas darbas iššaukė europini 
karą. Jis tikėjosi, kad nu
galabinus Ferdinandą, Bos
nija ir Herzegovina bus pri
jungtos prie Serbijos.

GE-

Paryžius, spaliu 16. — 
Lordas Murray pasakė 
Francijos justicijos minis- 
teriui, kad Anglija yra pa
siryžus iš paskutinąju ka
riauti. Dabartės kalbai apie 
tarpininkystę arba susitai
kymą negali būti vietos. T- 
sikišimas su tarpininkystę 
talkininkuose tik apmaudą 
sukeltu.

VOKIEČIAI JUOKAUJA.
Londonas, spaliu 16. — 

Anglijos lakūnai po kelin
tą kartu atakavo iš oro vo
kiečiu miestus Duesseldor- 
fą ir Koelną. Vokiečiai 
bejosi ir augštai statė 
glijos lakūnus. Vienas 
kiečiu laikraštis šitaip 
tėinijo:

“Kadangi tie Anglijos la
kūnai teikėsi aplankyti mus 
ir palikti savo vizitines kor
teles bombų pavidale, tai 
mandagumas 
kad mes juos
mėm ir tai mes padarysi
me.”

ste-
All-
vo- 
pa-

MEKSIKĄ VALDYS 
NEROLAI.

Mexico City, spalių 16. — 
Meksiko generolų susirin
kimas slaptu balsavimu nu
balsavo save apsišaukti ša
lies valdytojais. Tarp gene
rolų yra Villa, Zapata ir 
Carranza. Visi generolai da
vė prisiegą. visus klausimus 
svarstyti iš krūvos ir pildy
ti nutarimus, didžiumos ge
nerolų nubalsuotus.

Susirinkimo žymus dele
gatai sako, kad taika yra 
užtikrinta ir kraujo liejimo
si gadynė jau praėjus.

Pagal nutarimą gen. Car
ranza galėsiąs statyti savo 
kandidatūrą į prezidentus.

Nors taryba apie taiką ei
na ir šnekama apie ramybės 
užviešpatavimą, o Amerikos 
parubežyj tebeina mūšiai. 
Gub. Mayrotenos kareiviai 
tebeveda atakas ant Naco, 

i kuri gina Carranzistai.

reikalauja, 
aplankytu-

PORTUGALIJA VEIKIA.
Madridas, spalių 16. — 

Vakar prasidėjo Portugali
joj mobilizacija. Jei visa ar
mija butų sumobilizuota, 
tai po ginklu butų pusė mi
lijono vyrų.

Į. kolionijas pasiuntė 11.- 
000 kareivių, kad jas apgin
ti nuo vokiečių, jei kils ka
ras.

Jei kaip, tai daug kariuo
menės bus pasiųsta Franci- 
jon.

MAIŠTININKAI SUMUŠ
TI.

Londonas, spaliu' 16. — 
Iš Johannesburgo praneša
ma, kad boerai maištininkai 
po Maritzo vadovyste buvo 
sumušti ir 80 jų buvo paim
ta nelaisvėn.

Iš Chicago

lių Lietuvoje
Vienur, kitur tas poseimi- 
nis darbas jau pradėtas: or
ganizuojasi Tautos Fondo 
komitetai, ruošiamasi prie 
iškilmingesnio Amerikoje 
Lietuvių Dienos (šiemet 
“Padėkonės Dienoje”) ap- 
vaikščiojimo ir tt. Tik Chi
cagos Bridgeporto lietuvių 
kolionijoje apie kokį nors 
darbą kol kas nieko negir
dėti. Taip antai Apveizdos 
Dievo parapijoje, kaip ir ki
tur, draugijos jau pradėjo 
organizuotis prie veikimo, 
renka komitetus ir tt.

Tad ir mums, bridgepor- 
tiečiams, o ypač musų drau
gijoms, reikėtų pagalvoti ir 
pradėti ruoštis. Paleiskim, 
tos draugijos, kurios atei
nančiame nedėldienyje, spa
lių 18 d., turės savo susirin
kimus, labai lengvai gali iš
rinkti tam tikrus komite
tus, kurie pasirūpintų šio- 
kiu-tokiu Lietuvių Dienos 
pažymėjimu, ar tai suren
giant kokias pramogas, pra
kalbas, ar tai ką kitą. Rei
kėtų pamąstyti ir apie į- 
steigimą Tautos Fondo ko
miteto. Jei panašius komi
tetus išrinktų draugijos, ku- 
iros vėliaus turės savo susi
rinkimus, tai nuo draugijų 
išrinktieji, kokiu kitu laiku 
padarę susirinkimą, galėtų 
sudaryti Tautos Fondo ko
mitetą ir gauti nuo centra
les Fondo valdybos tam tik
rus įgaliojimus. Tik, žino
ma, viskam, reikia gero no
ro, o darbas galima butų 
pradėti.

Jei mes pažvelgsime į ki
tų tautų veikimą, tai mums, 
lietuviams, reikėtų nurausti 
už savo nerangumą. Taip 
antai, vien Chicagoje gyve
nantieji vokiečiai, gelbėji
mui savo nelaimingų vien
taučių Europoje, turi jau 
surinkę apie 130 tūkstančių 
dolerių! O mes, lietuviai, sa
vo broliams, Tėvynėje varg
stantiems, teturime surinkę 
Vos kelis šimtus dolerių. 
Tad reikėtų ir mums su
krusti, o ypač Bridgeporto 
lietuviams, gal kaipo di
džiausiai lietuvių kolionijai 
Chicagoje.

Žinome, kad musų drau
gijos savo skaitljum nėra 
lygios; vienos turi daugiau 
narių, o kitos mažiau. Tad, 
ar negeriau butų padarius, 
kad kiekviena draugija rin
ktų po vieną komitetą, o 
tos draugijos, kurios turi 
narių po kelis šimtus, lai iš
renka į komitetą po vieną 
asmenį nuo kiekvieno šim
to narių.

Tik nesnauskime, o pra
dėkime veikti!

Bridgeportietis.

REIKALAUKITE KATA 
LOGO.

Tik ką 
naujas “Grafofonų” ir re
kordą katalogas. Katalogas 
yra didelis ir jame rasite vi
sokius aprašymus apie gro
jamas ir šnekamas mašinas. 
Taipgi yra apstus surašąs 
visokiu lietuvišką rekordą.

Siunčiame dykai. Reika
laukite

iš spaudos

TANANEVICZ PUBLI
SHING HOUSE, 

3249 So. Morgan St. 
Chicago, Ill.

gontai supirkę daug karei
viams užklodalų ir įvairios 
karinės amunicijos.

NEPASISEKĖ.
Pereitą naktį tuojaus 

12 vai., kuomet Charles Za- 
loudek, 2862 W. 23 g., ren
gėsi uždaryti savo saliuną, 
saliunan įpuolė tris plėši
kai. Saliunininkui liepta pa
kelti rankas ir vienas plė
šikų, iš “cash register” pa
siėmęs $70, mėgino išeiti 
laukan. Kuomet visi plėši
kai atsirado ties durimis, 
tuo tarpu saliunininkas su
spėjo pagriebti savo revol
verį ir akimirkoj paleido tą 
mirtiną įnagį darban. Vieną 
plėšiką ant vietos nušovė, 
kitą mirtinai sužeidė, bet 
trečias suspėjo pasprųsti. 
Užmuštas ir sužeistas plė
šiku buvo broliu, John ir 
Roman Neiman, lenku; pir
mas turėjo 38 m., gi antra
sis turi 22 metu.

Rasi, tasai atsitikimas 
plėšikus šiek-tiek afgrąsis 
nuo plėšimų.

po

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERI- 
RIKOJE TAUTIŠKAS 

KLIUBAS.
Rengia Dideli iškilmingą Vakarą 

Spalio (Oet.) 18, 1914 Liberty Svet. 
3000 Union Ave.‘ Kampas 30tos gat. 
Pradžia 4 vai. po piet.

Bus savo lietuviškos ir amerikoniš
kos vėliavos šventinimas. Apart to. 
bus Spaudos atgavimo 10 metų sukak
tuvių paminėjimas. Kalbėtojom bus 
gerb. B. K. Balutis, r<Lietuvos” re
daktorius.

Kliubo Choras sudainuos įvairių 
svietišku, gamtiškų ir meiliškų dainų. 
Apart Kliubo choro, dalyvaus ir kiti 
chorai. Programas bus įvairus. Po pro
gramai bus linksmas didelis balius su 
visokiais šokiais.

Nuoširdžiai kivečiame visos drau
gystes ir pavienis ypatus atsilankyti 
i tų didi vakarą. Inžanga 25c ypatai.

Pasarga: Svetainė yra Bridgeporte, 
tarp 30-tos ir 31-mos gatvių, ant U- 
uion Ave.‘. prie kampo.

Su pagarba,
Kliubas.

ANT PARDAVMO!
Pirmos klesos Saliunas lietuvių ap- 

gvventoj vietoj šule bažnyčios. Gera 
proga lietuviui pasinaudot iš šitos ne
paprastos progos. Galima pirkti su 
properte. Kuris turi laisnius. gali tuoj 
ant išdirbto biznio stoti. Biznis ge
rai eina Priežastis pardavimo nesvei
katos. Atsišaukite po no.

- 840 W. 33rd St.

■4 • * -«w«r .
Atydai Chicagos Draugijų 

Atstovų.
Neilėlio.Į, Spalio 18, 9 vai. iš ryto. 

Įvyks p. M. Melrtažio svet.. 2242 W,
23r<l Place, visuotinas Chieagos Drau
gijų atstovų susirinkimas šiame su
sirinkime išduos savo raportą iš vi
suotinos seimo parvažiavę delegatai. 
Beto bus apkalbėjimas ir kitų svarbių 
dienos klausimų. Visi Draugijų atsto
vai taipgi ir tų draugijų, kurios dar 
nepriklauso prie Ch. L. D. Sąjungos, 
bei pavienes ypatos kviečiami skait
lingai atsilankyti ir išgirsti raportus, 
kuriuos paskui galėsite paaiškinti sa
vo draugystėse.

J. Ugandan, 
811 W. ]9th St.

REIKALAUJA.
Reikalauju gero cigaru dirbėjo (Ci

garmaker), kuris gali pilnai atlikti 
darba cigaru dirbtuvė. Reikalaujantis 
vietos tuoj.

Atsišaukite, pas:
Peter Walinezius,

2113 — 137th St.. Indiana Harbor. Ind 
(61-3)

Paieškai! Antano Belaucko, Kau
no Gubernijos Raseinių Pavieto. Svek- 
sniu Valsčiaus, ir sesers Onos Mic- 
kaitcs iš sodžiaus Pipliškiu. Naumies
čio Valsčiaus, to pačio pavieto ir gu
bernijos. daigu kas juos žinote arba 
patys, malonėkite atsišaukti šių adre
su.

o
Mikodimas Miskus, 

Green St., Clinton, Mass.
(59-60-61)

Telefonas i
Neturtingiems 
patarnauju veltu 
Valandoms 10—12 

išskirus Nedeldieuius
DR. T. F. VAN

Physician & Surgeon
Specialistas užsisenijusius ligų vyrų 

i moterų. Lankimosi valandos 
dien.

Adresas:
748 Blue Island Ave.

Kampas Polk St.

Monroe 2408
Valandos: 

1—4 po pietų 
6—8 Vakaro 

Ned. 10 —12
PAING,

kas-

Dabar yra laikas užsisakyt ant or
derio siutus ir overkotus. Seniausias 
ir geriausias lietuvis siuvėjas 
Town of Lake.

A. Metrikis,
1747 W. 47th St., Chicago,

Netoli So. Woood St.

ant

III.

PRAKALBOS.
Prakalbos ir parodymas 200 gražių 

iliustruotų paveikslų elektrikiuo ma
šina, ketverge, spalio, 15 d. 7:30 vai. 
vakare, Mark White salėje, 29 ir Hal- 
sted gat. Paaiškinimai lietuviškoje 
kalboje. Inžanga visiems dykai. Kvie
čiame kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Petnyčios vakare, 7:30, tų pati pa
roda bus Stanford saloje, 14th PI. ir 
Union avė.

(59-61)
M. IValenčius.

DR. REHFER
VYRŲ LIGŲ SPECIALISTAS

Gydo įvairias vyrų liga*. Patari
mai dykai. Viena kaina viiiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me
tų.

Valandos:
Nuo 8 ryto iki 8:30 vakar*.

1827 Blue Island Avenue
Kampas 18tcs get. Kambariai 5-8

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didiiatudų sa
mti ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktai 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. ČfkiM yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų bjaotgrjp. 
Jokia biznierius bo bankos čekių negali šiądien atealenifci 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentaliikim raitu 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietojo, tai kreipki
tės į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

FARMA.
120 akrų farma Michigan valstijoje. 

Mainom ant Chicagos propertes arba 
už pinigus. 65 akrų užsėta įvairiais 
javais; triobos geros; yra įvairių gy
vuliu, paukščių; visokių mašinų — 
net ir lentoms pjauti. Noriu labai grei
tai parduoti. Parduosiu tiktai už 
$3000.00.

Platesniems žinioms kreipkitieš pas.
W. Gaizcwski,

10759 S. Michigan Ave., 
Roseland, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA DR-STSS 8V. 
WILKES-BARRE, PA.

J. Laukis, Pirmininką*.
425 8. Grant St

J. Ažia Pagelbininkaa, 
130 Stanton St.

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

P. Aceviče, Rast. Prot.
58 Sheridan St.

J. Rokus, Kasieriua. 
138 S. Meade St 

J. Anšura. Glob. Kasos, 
150 Reese St.

J. Grimaila, Maršalka 
31 Techery St.

ADMINISTRACIJA L. L. U. 
KLIUBO.

LEE PARK, WILKESBARRE, PA. 
Adomas Cikananskas, Pirm. 

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb.

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Ražt.

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

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis. Kas.

E. F. D. No. 1 Box 17L

Mokykla Angliškos Kalbos
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės klNKos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Sut. Valst. ir 
Kanadoj, mokinant per laiškus (korespondenciją! 
labai pasekminga metodą. Dėl platesnių žinią 
rašykite pas:

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

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wta. 
Juoz. Urbonas, Pina. 

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

626 Washington St. 
Port Washington, Wia.

ADMIN ISTRACIJA^OLITIBKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA. 

Jurgis Ažis, Pirm. 
13 Collin* St. 

Vaclovas KasparaviS* 
273 Stanton St.

Bilvestra Pileckis, Prot. Raik 
' 462 E. South St.

Ant. Seškeviče, l .Fln. Batk, 
503 New Grand St.

Petra* Acviče, 2-sai Fin. Rait. 
60 Sheridan St. 

Jurgis Rokus, Iždininkas. 
138 S. Meade St. 

Bal. Palionis, Globšjal.
9. Dough er Lane 

Juozas Staniulis Kasoa. 
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

SUDEGĖ AUSTRIJOS 
ŠARVUOTIS.

Roma, spaliu 16. — Tries
te buvo jau pabaigtas sta
tyti šarvuotis ir turėjo bū
ti jau nuleistas juren. Bet 
dokuose ištiko gaisras ir 
šarvuotis apdegė. Apdegė 
taipgi šeši naujai pastatyti 
torpediniai laivai.

sei- 
bet 
pa- 
nu- 
gy-

REIKĖTŲ PRADĖTI 
DARBAS.

Seimas, tai nėra pats dar
bas. Tai tik prie darbo ren
gimasis, užsibrėžimas pienų 
veikimui ateityje. Jei 
mas ir ka-ką nutartų, 
jei tie nutarimai nebus 
remti vėliaus darbu, jei 
tarimai nebus vykinami
veniman — visi seimų tari
mai eitų perniek.

Politikinis Amerikos Lie
tuvių Seimas Chicagoje už
brėžė veikimo pienus, davė 
net tūlus nurodymus, kaip 
pasekmingiau pradėjus dar
bą, kaip Amerikos lietuvių 
dvasios pakėlimui, taip ir

CHICAGOJ PIRKYLBA 
PLATINASI.

Mieste pasklydęs girdas, 
kad čia randasi Francijos, 
Anglijos ir Belgijos valdžių 
speciali agentai, kurie rū
pinasi tų šalių armijoms 
supirkti daug reikalingų 
daiktų. Tečiau tie dalykai 
atliekami slaptybėje. Tie a- 
gentai perkanti mėsą, mil
tus ir kitus valgomus pro
duktus, taippat jie padare 
su Studebaker J- Schlittler 
kontraktą del pristatymo 
armijai daug vežimų. Tie 
vežimai esą reikalingi ve
žioti valgomus produktus 
armijoms, karo lauke esan-

PARSIDUODA.
Parsiduoda Grocernė ir visai Buecr- 

nės įrankiai už $165.00.
Adresas:

2870 Quinn St.

Parsiduoda Bueernč 
bai pigiai. Lietuviais 
ta.

Atsišaukite adresu:
644 Pleasant St.,

ir Groccrnė la- 
pagyventa vie-

Beloit, Wis.

ŠOKIŲ RINKINYS.
Jau išėjo iš spaudos. Jame telpa 16 

lietuviškų šokių, hymnų'ir maršų. Or
kestrai prirengė V. Niekus, 
kaina 50c.. o visai Orkestrai 11 
guvių — $4.00.

Rašykite šiuo antrašu:
V. NICKUS, 

1723 N. Marshfield Av.,
Chicago, Ill.

Telephone Drover 2266.

«
 ‘Lietuva’ Benas 

persikėlė savo buveine 
Į A. Liekis svetainę, 

prie 3301 S. Morgan St. 
Praktikos atsibuna kas pet
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, kreipkitieš 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 beabejonės yra 
atsakanti ypatų prie muzikališkos užduo-

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE. PA. 
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St. 
Jonas Kučinskas, Bait. 

S38 Slocum Ave. 
Antanu Šeškevičius, Vice-Plrm.

501 New Grand St., 
dusas Adominas, Prot. Sekr. 

34 Logan St.,

6V. MYKOLO DĖ STĖS WILKES- 
BARBE, PA. ADMINISTRACIJA.

Silvestras Pilieckas, Pre*.
462 E. South St.

Kazba. Deltuva, Fin. Sekr. Im
96 Logan St.,

Jonas. Liaukos, Fin. Sekr. 2-raa, 
425 8. Grand St.

Juozas šnipas, Kas.
886 New Grove St.

8V. JURGIO PAB. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J. 

A. Biškyo, Pirm.
184 New York Ava. 

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

186 13th Avė. 
Newark, N. J.

0. DoLLnskaa, Prot. tekr. 
416 So. 8th

• Newark, N.
J. Kinais, Fin. 

152 Adams 
Newark, N.

A. Miikunae, Kasierioe 
194 New York Are. 

Newark, N. J.

■t.
J. 
sekr. 
st.
J.

(61 6)

musu Ilgu čioms. Apart kitko tie

Knygutės 
kny-

Atydai Ch. Draugijų Sąjungos 
Direktorių.

Petnyčios vakare, Spalio 16, apie 8 
vai. vakare. Įvyks Aušros svetainėje, 
3149 S. Halsted St., Chicagos Draugi
jų Sąjungos Direktorių susirinkimas. 
Apkalbėjimui yra daugelis gana svar
bių reikalų, už tai būtinai reikalinga, 
kad kiekvienas direktorius atsilankytų 
paskirtų laiku.

“AUŠROS” MOKYKLA.
Mokina Angliškos kalbos

” Lietuviškos kalbos 
Aritmetikos

” Knygvedystės
” Stenografijos
” Typewriting
” Pirkly bos Teisių
” Abelnos II istorijos
” Suv. Valst. Historijo*
” Geografijob
” Algebros
” Geometrijos
” GrigometrijoS
” Braižymo

Pilietystės
” Politiškos Ekonomijos
” Dailarašytės
MOKINIMO VALANDOS:

Nuo 9 iš ryto iki 5 po pietų;_ ____ .».i -i •

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKER 

BARRE, PA.
J. Laukis, Pirm. 
404 Bark Avė 

J. Btaneika, Vice-Plrm.
57 Oak Lans

B. Pickis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daužys, Ka*.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Bekr., 

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

New Grove St.

S. L. E. K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.

Kaz. Vaškevičius, pirm. 
184 New York Ava, 

Newark, N. J.
M. Akialia, Išdininkaa,

146 Adams St., 
Newark, N. J. 

Oh. Urbonas, Sek*.
261 Broadway, 

So. Boston, Mas*.
J. Janulaitis, Iždo, gleb., 

108 Lafayett Sk 
Patterson, N. J»

J. Raudonaitis, Bd'o fMh.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTES” 

DEJOS, KENOSHA, WIS.
P. Beiiy*, Pirm.

173 N. Freemont Ava.,
J. Gasiunas, Vice-pirm. 

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. r ai t., 

173 N. Freemont Avė.
P. K. Zakaroviče, Turtų rali. 

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

Udo užveizštojai:
A. Viršulaitž, 

313 Quince St. 
GrabaliauakaitS, 
52 Pleasant St. 
Bagdonaviia, 
564 Daytoa St.

admxnIWbaowa. my, fetbo
DWO» IB KENOSHA. WIS.

Vladai Jakutis Pirm. 
921 Jenna St

JMMg Vaičžliunaa, Viee-Pirm. 
921 Jenna St.

B«L Olech, Nntar. Raft.

D.

8,11 W. 19th St, 3149 S. Halsted st. Chicago, UI. Brooklyn, ST.
Iždininku,
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