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Avjs pirmtakai 
ja užpuolikams Albanijos vai 

dovas karan.

Chicago, Ill., šeštadienis, Spalių (Oct.) 17 d., 1914 m.

Tas laikoma paslaptyj. A 
glijos valdžia neaiškina 1> 
do laivas buvo ir kas du , 
rininkai.

Pietinėj Afrikoj, kur šeimininkauja D. Britanija, anglų kariuomenė sukėlė maiš
tus, kad išsiveržti iš po D. Britanijos valdžios. Ant žemlapio - žvaigždutė parodo 

vietą, kur maištai sukelti.

Iš T&kyo oficialiai skol
inama, kaft Japonijos ir 
Anglijos laivynai bombar- 
difijja ^sing’Tao fortus. 
Bombos iš orlaivių pagadino 
kelią* batmeja* štai

Paslaptingas 
laivas.

“Maži susirėmimai eina 
rytinėj Prūsijoj. Vokiečių 
kareiviai randasi Jurbarko 
ir Palangos apylinkėse.’’

Londonas, spalių 17. — 
Antwerpe vokiečiai paliko 
17.000 jurininkų ir 200 ofi- 
cierių. Vokiečiai pareikala
vo, kad miestiečiai kasdien 
vokiečiams pristatytų 30.- 
000 svarų bulvių, 2.000 bu
telių vyno, 85.(i00 cigarų, 
18.500 uvaijų mėsas įr <ue-

PETROGRADAS, spalių 
17. — Milžiniškos spėkos 
sutraukta ant abiejų Vis- 
los pusių. Rusai turi arti 
2.500.000, o austro-vokiška 
armija sikie 2.000.000 ka
reivių.

Mušis pavisliu ir palei 
San upę jau eina. Vokiečiai, 
kurie buvo atsidanginę jau i 
ki Varšavos vartų, ir pas
kui buvo atmušti, darė an
trą užpuolimą ant Varšavos, 
bet vėl buvo nublokšti ke- 
liatą mylių atgal. Varšavoj 
kanuolių kriokimai aiškiai 
girdimi. Vokiečiai stengia
si užimti augštumas, kurios 
yra už septynių mylių nuo 
Varšavos. Didžioji vokiečių 
kariuomenė yra ant Lodz, 
Petrakovo ir Kielco linijos, 
luokiečiai Berlyne skelbia,

Londonas, spalių 17. — 
Temzos upės intakoj pagau
ta. laivas bedtdaiat mimą*

Paryžius, spalių 17. — 
Buvęs Albanijos valdovas 
Wied įstojo vokiečių armi- 
jon ir išvažiavo Francijon.

Londonas, spalių 17. — 
Korespondentas iš M. Lietu
vos rašo į Daily Mail apie 
tai, kaip kazokai atakuoja 
vokiečių batarejas, • prieš 
kurias esti vielų rezginiai. 
Kazokai, rašo koresponden
tas, gena prieš save didžius 
burius avių ir galvijų. Tie 
gyvuliai susipina vielose ir 
paskui per tuos gyvulius 
skrieja kazokai ant batare- 
jos ir ųžkapoja ąrtilcyįstus. 
Tą pat pa skili ėmę da»0i 
ir vokiečiai

Cape Town, pietinė Afri
ka, spalių 17. — Anglijos 
valdininkai areštuoja intar- 
tinus boerus ir kitokius ne
ištikimus asmenis. Gen. Bo- 
tlia sako, kad visi sukilimo 
pėdsakiai jau išaiškinti ir 
armija esanti ištikima.

Vokiečių kariuomenė e- 
santi už 50 mylių nuo An
glijos kolionijos. Su vokie
čiais buvę smulkių susirė
mimų ir šeši vokiečiai buvo 
paimti nelaisvėn. Jie sakė, 
kad vienoj vietoj kalnuose 
palikta 25 sužeisti kareiviai 
ir mirštą del vandens sto
kos.

Przemyslio bombardavi 
mas eina be paliovos. Vie 
na fortifikacijų dalis, vadi 
narna Zlata Gora, liko su 
daužyta ir pateko rusų ran 
kosna.

Berlyne oficialiai paskelb

uos pakaktinai del visų vo 
kiečių. Taipgi oficieriams ii 
jurinikanis kasdien belgą 
turi išmokėti algas. Tas ai 
sieina $10.000 kasdien.

Iš Bruges gyventojų m 
kiečiai pareikalavo sudėt 
$500.000.

Pekinas, spalių 17. — Iš 
Cheffoo gauta žinia, kad iš 
Tsing-Tao visi gyventojai ir 
Suv. Valstijų konsulis išva
žiuoja. Tsing-Tao delegatai 
nuo japonų armijos ir vo
kiečių įgulos padarė sutar
tį, kad prašalinti iš Tsing- 
Tao vokiečių moteris ir vai-

Žuvo operos 
dainininkas.

Boston, Mass., spalių 17. 
— Iš pasįtikėtinų šaltinių a- 
tejo žinia, kad garsus operų 
dainininkas Varnai Marcoux 
kritęs mūšio lauke, bosi
ji imdamas prieš vokiečius*

Didis mušis 
Lenkijoj. GERM A H 
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“Rusų žengimas pirmyn ry
tinėj Prūsijoj pasibaigė ne
pasisekimu. Rusų atakos iš 
Varšavos ir Ivangorodo li
ko atmuštos. Rusų pasi
stengimas užimti Lycką ne
pasisekė. Jų artilerija ir 800 
kareivių pateko mums į 
rankas.’’

Petrograde Rusijos gene- 
ralis štabas skelbia:

kad rusai aštuoniais korpu
sais buvo užpuolę, bet liko 
atmušti.

Kuomet artinosi vokie
čiai, tai šimtai gyventojų 
apleido Varšavą, bet dabar 
grįsta atgal. Gubernatorius 
paskelbė, kad rusai laikysis 
ties Varšava iki paskutinų- 
jų. Vokiečiai gi stengsis pa
imti Varšavą. kad joj žie- 
mavoti.

Paryžiuj šitaip paskelb
ta apie karinius veikimus 
Lietuvoj.

Rusai ant kairiojo Vislos 
kranto spalių 13 d. atmušė 
vokiečių antpuolius ant 
Varšavos ir Ivangorodo. 
Mūšiai eina į pietus nuo 
Przemyslio.’’

Apie dalykus Galicijoj 
Rusijos generalis štabas ši
taip skelbia:

“Į pietus nuo Przemys
lio mes paėmėme tris aus
trų burius ir šešis oficie- 
rius”.

PETROGRADAS, spalių 17. — Kadangi vokiečių 
karo laivai plaukinėj a Baltikoj Rusijos pakraščiais, 
tail Rusijos valdžia nutarė išmėtyti minas Rygos ir 
Finų užlajose.

LONDONAS, spal. 17. — Iš Petrogrado gauta ži
nia, kad Rusijos lenkai kįla prieš vokiečius. Ypač 
Kielco ir Miechovo apylinkėse. Sudaro burius ir užpul
dinėja ant vokiečių.

Tie? Nowo Radomsk ištiko nelaimė ant geležinke- 
iio. Daug vokiečių kareivių užmušta ir sužeista.

1 LONDONAS, spalių 17. — Iš Melbourne pranėša- 
malkad Pacifike suimta vokiečių karo laivas.

■MEXICO CITY, spalių 17. — Genąjolų konfereu- 
įcijsBišleido įsakymą, kad mūšiai aplink Kaco bflfų
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KARINĖS TELEGRA
MOS.

ne 
tei 
vei 

Kuomet nekurie lietuviai 
rustinasi ant dienraščio 
“Kataliko”, kad jis kaika- 
da paduoda iš karo lauko 
neprielankias telegramas 
Rusijos carui ir jo kariuo
menei, kiti mums rašo ir 
rustinasi, kad, esą, Rusijos 
caras su kariuomene per
daug gerbiamas, kas never
ta taip daryti.

Tatai laikraštininkui pa
lieka nepaprastai sunki 
užduotis, kadangi tų tele
gramų kasdien priverčiama 
pilnos galybės ir iš jų 
galima susekti tikros 
sybės, kas karo lauke 
kiasi.

Visiems ar šiaip ar ki
taip n eu žs i ga 11 ė d i n a n t i em s 
turime pasakyti, ką jau ne 
sykį sakėme, kad “Katali
kas” nestoja nei vienon pu
sėn, nepalaiko nei vienos 
kariaujančių pusės ir visų 
tų apturėtų telegramų ne- 
apdirbinėja ant savo kur
palio, bet, deja, jas laikra
štin taip, kaip kad tos 
legramos sutinkama ir 
gi iškuose ir kitų tautų 
kraščiuose.

Reikia žinoti, kad tose 
iš karo lauko telegramose 
kasdien atrandama tikrasis 
chaosas. Kuomet prisieina 
jos a traukioti, negalima 
tiesiog žinoti ir suprasti, 
kuri yra teisingesnė ir kuri 
butų geriau paskelbti, kad 
nesuklaidinti visuomenės. 
Podraug reikia žinoti dar 
ir tas, kad beveik 90 nuo
šimčių telegramų ateina iš 
Londono, Paryžiaus ir Ro
mos ir visos tos telegramos 
visuomet perleidžiamos per 
cenzūros biurą. Jei jos per
leidžiamos per tą biurą, ži
noma, jos taip nustatomos, 
idant visuomet butų prie
šingos Vokietijai. Tečiau vi
sai maža dalelė telegramų 
(bevieliu telegrafu) aptu
rima iš Vokietijos ir pasta
rosiose kai]> tik viskas prie
šingai pranešama.

Todėl, skaitytojai gali 
lengvai suprasti, ką dien
raštis turi daryti, jei tokias 
prieštaraujančias žiniasgau-

te- 
a 11- 
la i -

na? IšpradŽių “Katalikai” 
buvo dedamos žinios, parė
jusios iš Lietuvos per Lon
doną, Paryžių arba Roma, 
bet paskui pasirodė, kad 
jos yra tiesiog klaidingos, 
anot žinomo p-no Ožio Mi- 
dtono ir — tikra mama
itė. Todėl redakcija visa tai 
apsvarsčius, nusprendė ži
nias dėti laikraštin ir Įvai
riu kariaujančiu pusiu šal
tinių ir paskui tegu pati 
skaitančioji visuomenė išsi
dirba savo pažiūras apie 
karo stovį. Kitaip tu daly
kų negalima nei sutvarkyti.

Tečiau iš savo pusės tu
rime pabrėžti, kad per Lon
dono cenzūrą pareina labai 
daug melagingų telegramų, 
ypač apie karo stovį Lietu
voje ir caro kariuomenės 
veikimus. Podraug susek
ta, kad iš Vokietijos sosti
nės Berlyno telegramos pa
duodama beveik teisinges
nės. Kodėl gi taip?

Todėl, kad rusams per 
telegramas meluoti — tai 
yra jų specialybė. Tai labai 
gerai žino visas pasaulis. 
Tik atsiminkime tarp kitko 
vieną keistą pranešimą iš 
Petrogrado apie tai, kad 
girdi Rusijos caras perdaug 
sumobilizavęs kariuomenės 
ir todėl jos 500.000 ar dau
giau atleidęs namo! Taip- 
pat iš to paties Petrogrado 
buvo skelbiama, kad caras 
sumobilizavęs net 10 milijo
nų armijos, kad nuspren
dęs greitai paimti Berlyną 
ir tt.

Bet ką čia kalbėti a- 
pie tas melagingas žinias. 
Geriausia ir tinkamiausia 
apie Rusijos armijos mili
jonus rašo humoristinis I- 
talijos laikraštis “Travas- 
so”, kuris apie tas Rusijos 
armijas štai kokią depešą 
paduoda:

“ Petrogradas, rugp. 6. — 
Rusijos dviejų milijonų ar
mijos mobilizacija jau pa
baigta. Po trijų dienu pul
sis tie tris milijonai link 
Prūsų rubežiaus. Rodos, 
kad vokiečiai neįstengs at
silaikyti priešais šešių mi
lijonų užpuolimą. Vakar ca
ras peržiurėjo šešis milijo
nus kariuomenės. Tai buvo 
tikrai parodo, kurioj daly- 
jos atsarginų, pašauktų 
jos atsarginių pašauktų Ru
sijos atsarginių pašauktų 
karau. Priešais carą su- 
kliaupė aštuoniolika mili
jonų kareiviu, kuriuos jis 

■ su ikona palaimino. Tikrai 
i buvo sujaudinantis reginys 

matant porą desėtkų mili
jonų kareivių, susirinkusių 

, apturėti caro palaiminimą.
Taip bent persistato o- 

ficialiai rusų pranešimai iš 
karo lauko.

Bet juokas šalin. Rusi
jos oficialės depešos andai 

: pranešė tiesiog juokingas 
žinias.

1 Turbut gerb. skaitytojai 
labai gerai atsimena iš Pe
trogrado (dar tuomet Pe
terburgo) oficialius prane- 

' Šimus apie rusų galingą ar
miją, besiveržiančią į ryt- 
prusius. Tuomet aiškiai bu
vo skelbiama, kad Rusija 
tyčia buvo apleidžiusi visą 
Lenkiją, kad kuogreičiaus 
pu 1 ties į Prusus, gi iš ten 
į Berlyną. Ir tuomet jau 
girdėjome, kad rusai bom
barduoja Karaliaučių, kad 
jie apgulę Malborgą ir ki
tas tvirtoves ties Visla.

Staiga sužinome, kad gene
rolas Reunenkampf gauna 
kailiu, atsiduria Kauno 
tvirtumom, gi po visą Su
valkiją pakrinka vokiečiai.

Nuo to laiko caro kariuo
menės “strategija” tiesiog 
atsimaino. Iš Petrogrado 
tuoj bubnijama, kad rusai 
tyčia vokiečius erzinę, to
dėl ir ėję į Prūsiją, girdi,
tai tik buvus karinių ope
racijų kaukė. Pagaliau skel
biama, kad rusai ir iš Ga
licijos “einanti” šalin, nes 
jau ten austrai “sumušti”, 
vadinasi, nėra reikalo ten 
kariuomenei be jokio užsi
ėmimo būti, reikia grįšti 
atgal, užimti Prūsiją ir vėl 
patraukti Berlyno linkon.

Iš tų “oficialių” per Lon
doną pranešimų taigi aiš-^ 
ku, kad rusai visur pliekia
mi, negali mūšio laike iš
silaikyti, tai nors 
gaiš pranešimais 
savuosius džiugina 

Bet “Katalikas”
sakėme — nepalaiko 
vienos kariaujančių valsty
bių pusės. Rašo, kas tikrai 
karo lauke atsitinka ir kas 
gali atsitikti. Ir podraug 
pabrėžia dar sykį, kad 
“Katalikui” rupi ne tele
gramų “fušeruvimas”, bet 
tikrasis karo lauke stovis. 
“Kataliko" principas — lai 
prasmenga visi karaliai — 
skriaudėjai, lai dabartinės 
kariaujančios valstybės tuo- 
jaus sulaukia republikoui- 
nės valdymo formos.

—- kaip 
nei

KUOMET RUSAI EIS 
BERLYNĄ?

I

“ London Daily Tele
graph” korespondentas, p. 
Bartlett, į viršuj paminėtą 
klausimą sekantį duoda at
sakymą:

“Ostendos užėmimas vo
kiečiais neturi jokios reikš
mės, nes vokiečių karo lai
vynas, kaip iš šiaurės, tai]* 
ir iš pietų pusės atskirtas 
nuo La Manche kanalo ir 
todėl tasai laivynas nega
li jukino budu bendrai veik
ti • su savo armija, atsiran
dančia Ostende. Be to An
glijos karo laivai trumpu 
laiku galės vokiečius išvyti 
iš Ostendo.

“Rytiniame karo lauke 
stovis persistato sekančiai:

“Caro kariuomenės visas 
tikslas — užimti Berlyną ir 
tik tuokart vokiečiams i>a- 
sidarytų perdaug karšta.

“Kad tai atsiekti, rusams 
prisieis dar labai kietą rie
šutį sukrimsti. Pirm žiemos

Naujas popežiaus sekreto
rius, kardinolas

klaidin- 
save ir

Belgijos kareiviai laisvu laiku nuo musių kaziruoja.

Rusija privalo užimti Prze- 
myslį, išstumti austrus ir 
vokiečius iš rusų Lenkijos 
ir paimti Krakovą, nes tik 
per Krakovą ir Poznanių 
atsakaučiausias kelias pa
siekti Berlyną.

“Kuomet rusai įstengs 
pirm žiemos tai atlikti, tuo
met sekančių metų pradžio
je galės žengti Berlyno lin- 
kon.

“Tame randasi visa viltis 
talkininkų, jogei Rusija iš 
savo pusės apsidirbs su vo
kiečiais Lenkijoje ir ryti
niuose Prusnose ir paskui 
kaip lava ims plaukti Ber
lyno linkon.”

Trapistai vokiečių 
armijoje.

savo di- 
Tėvynės, 
visų ide- 
pašventi-

Nesenai spaudoj apsireiš
kė žinia, kad i buk Vokieti
joje paskutinio pašaukimo 
kariuomenėn metu, turėjo 
arini jon Įstoti daug trapis- 
tii (katalikų vienuolių). Ra
si, tasai faktas ne visiems 
yra suprantamas, tečiau jis 
visuomet yra galimas.

Galima turėti link kata
likiškų draugijų pažvilgį to
kį, koks kam patinka, bet 
nekuomet negalima joms 
užginti parodymą 
dėlės meilės link 
kurią išreiškė su 
alų ir pažvalgų 
mu.

Žinoma, kad savam laike 
ištremti iš Vokietijos jėzu
itai ir lazaristai, dienoj pa
skelbimo Vokietijoj visuo
tinojo apsiginklavimo, pasi
siūlė su savo patarnavimais 
vokiečių karo minissterijai 
be jokių išlygų. 95 jėzuitai 
ėjo pėsti iš Falkenberg, Ho- 
landijoj, i Vokietiją, bi tik 
suspėti stoti Į eiles. Tokiuo 
pat budu pasielgė didžiuma 
vienuolių. Toji pati dvasia, 
kuri atgaivino vienuoles, 
būriais besiveržiančias Tė
vynei tarnauti — toji pati 
dvasia atgaivino vienuolius. 
Iš privatinių laiškų mato
ma, koks didis užsidegimas 
viešpatavo tarp vienuolių. 
Viena vienuolija norėjo prar 
lenkti kitą! Jauni ir seni 
stojo į eiles be jokio galvo
jimo. Žinom vieną ordeną, 
kur toks didis gimė užside
gimas, kad perdėtinis buvo 
priverstas sutaisyti aštres
nius įstatymus kas link jų 
įsirašinūjimo į laisva norius, 
nes' bijojo, kad

Kad suteikti tiktai pa
vyzdį, kokia buvo didi ir ga
linga vienuolių dvasia, ga
li paliudyti žinios, kokias 
apturėjo amerikoninių ku
nigų “Dievo Žodžio” įstaiga 
ga Techny, III.

Įstaiga apturėjo žinią, 
kad iš Steil vienuolyno, Ho- 
laiidi joj,. karau išėjo 40 ku
nigų ir 180 broliukų. Tas 
pat buvo dvasiškose to or- 
deno įstaigose. 'Vokietijoj 
ir Austrijoj. Karo pradžio
je tik viena diena Vienuos 
gatvėmis permaršavo 200 
teologijos auklėtinių su sa
vo rektorium priešakyj — 
jie visi nusidavė karo lau
kan, o juk jie neužilgo ga
lėjo likties kunigais, 
šiais laikais yra jau žino
ma, kad jų daugybė karo 
lauke jau krito.

Iš “Illinois Staats Ztg.”

b LIETUVIU KOMUNIJŲ.
WESTVILLE, ILL.

Kuomet buvo rengiamasi 
prie visuotino seimo Chica- 
goj, tai mūsiškiai lietuviai 
nesukruto pasiųsti delega
to, nors tas seimas prie mus 
šono atsibuvo. Bet kuomet 
artinosi New Yorko seimas, 
tai nigs. 27 d. buvo sušauk
tas abelnas lietuvių susirin
kimas. Susirinkime pasitai
kė socialistėlių ir, žinoma, 
jie kitiems neleido išsižioti. 
Ir stebėtina, kad iš Danvil
le, Ill. socialistas buvo iš
rinktas delegatu ir lėšas ap
siėmė užmokėti tris čionyk
štės draugijos, S. L. A. ir 
socialistų kuopos. O tas nu
važiavęs persistatė delega
tu iš Danville, 111 Kaip ži
noma, ten viską vedė socia
listai ir visosna komisijos- 
na papuolė socialistai. Ir 
dar nori žmonėms įkalbėti, 
kad anas seimas nebuvo 
partiviškas. Buvo renkamos 
aukos po žmones. Kaikurie 
duoda, bet dauguma sako, 
kad partivišką turite komi
tetą, tai nuo savo partijos 
rinkit ir aukas.

Argi nemunes lietuviai 
nuo savęs socialistų vade
les.

Kalnakasis.

ST. CHARLES, ILL.
Darbai pas mus eina la

bai prastai. Geležies liejyk
loj ir pianų dirbtuvėj visi 
darbai sumažėjo. Dirbama 
po devynias valandas die- 

ąr keturias

Bedarbių yra gan daug. 
Patartina darbo ieškoto
jams nevažiuoti šin mies
tan.

Barbens.

GARDNER, MASS.
Kun. Meškauskas iš A- 

thol, Mass, čia spalių .11 d. 
suorganizavo pirmą mote
rių draugiją Šventos Onos.

Tarp vietinių lietuvių so
cialistai sukėlė neapykantą. 
Nesenai šv. Petro ir Povilo 
draugija parengė prakalbas 
paminėti 10 metų sukaktu
ves nuo atgavimo lietuvių 
spaudos; kalbėtojom parsi
kvietė kun. Meškauską ir 
dar du, taipgi ne socialistu. 
Laike prakalbų socialistai 
kėlė trukšmą, kad net rei
kėjo policiją šaukti. Toliau 
socialistai pradėjo pajuokti 
dr-ją “Aidą” ir dar gi boy- 
kotuoti jos surengtus vaka
rus. Draugijos nariai liepė 
M. Stakėnui per laikraščius 
tokius socialistų darbus nu
peikti. Žinoma, Stakėnas tą 
padarė, bet socialistams tas 
nepatiko. Dabar socialistai 
savo susirinkime, girdėti, 
nutarė Stakėną ant socialis
tų diskusijų savo kliuban 
neįleisti, kiti tiesiog grūmo
ja kumštini ir visaip pravar
džiuoja, vis dėlto, kad Sta
kėnas nešoka pagal socialis
tų muziką.

Ligšiol čia socialistai ga
na turėjo prijautimo nuo 
lietuvių didžiuomenės, bet 
dabar jau jų intekmė pas
kendo jų nachalizmuose, ne
žmoniškuose pasielgimuose, 
kokių pas jus netrūksta.

Reporteris.

Halsted Furniture Co.
1936-1938 S. Halsted St., tarp 19 ir 20 gat.

—et;.-..-  .-wuMjirw.,-. i ii— r .UU7...- -,Z7.  

Rakandai kaurai ir pečiai 
ant didelių taupimų

Mes esame viena iš didžiausių rakandų kratuvių ant 
west sides ir galime pripildyti jūsų namus išpilno už pi

nigus arba lengviais išmokėjimais.

Šis 
žuolo 
šus ir apdengtos 
jos.

verdamas pečius su 
augšta šėpa — puikus virėjas ir 
kepėjas, gvarantuotas 25 metams, 
dabar parsiduoda tik- A A ElTI 
tai už ......................

micros apskritas sta
las su' sunkiu stiebu ir kęstoms 
kojoms ir trims extra lentoms. 
Pilna vertė $14.00, dabaiQ QE 
tiktai ........... UaVU

Puikios Dovanos visiems. Jums nereikia 
ti Pirklybos Markes.

BOMBOS KRITO Į ŠVEI
CARIJĄ.

Geneva, spalių 17. — 
Kuoinet ėjo šaudymais! 
tarp vokiečių ir francuzų 
arti Šveicarijos rubežiaus,, 
tai dešimts bombų nukrito į 
šveicarų žemę ir daug blė- 
dies pridarė Largin sodžiuj. 
Tame niušyj vokiečių kritę 
600 ar 800.

IŠVENGIMAS.
Geriausieji pasaulio gy

dytojai sutinka, kad męs 
visuomet privalėtume liau
dy ti išvengti ligos, pirm 
negu jinai įgija stiprią pa
pėdę musų kūne, vieton to, 
kad ligą paskui gydžius. 
Pirmas žingsnis, kurį mes 
terėtume padaryti, ištikus 
kokiam nors sirguliavimui, 
yra paimti Triperio Ameri
koniško Kartaus Elixiro 
Vyno ir jį vartoti sulyg nu
rodymų, kol sirguliavimas 
nėra palengvintas. Užkietė
jime ir nuo jo paeinančiose 
betvarkėse, skaudėjimuose ir 
gazams viduriuose, staigame 
susilpnėjime šisai vaistas 
turėtų būti vartojamas kai
po pirma pagelba. Jisai iš
valys kūną.ir sustiprins jį 
ir tuom suteiks paprastai 
veikų palengvinimą. Aptie- 
koše. Jos. Triner, Manufac
turer, 1333—1339 So. Ash
land Ave., Chicago, Ill.

* *
Raumenų ir sunarių 

skaudėjimuose ir štyvumuo- 
se, pailsime po sunkaus dar
bo kimo trinimas Trinerio 
Linimentu užganėdins jus. 
Trinerio Linimento kaina 
50c, per pačtą 60c.

didelis Parloro Stalas 
arba Mahogany sunkus 

stiklines 
$9.00 vertės tiktai C I

Ar- 
vir- 
ko-

Šis Automatiškus Lopšis supa
si kaip laikrodistykiai ant sprend- 
žinos be girgždėjimo. Visur po 
$8.00, musu kaina tik- |" QE 
tai .................................UiVU
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Protokolas 
POLITIŠKO AMERIKOS 
LIETUVIŲ SEIMO, 21 ir 

22 d. rugsėjo, 1914 m.,
Chicago, Ill.

Pirmoji diena.
Politiškojo Amerikos Lie- 

tuviij. Seimo delegatams su
sirinkus į “Oriental Hall”, 
Masonic Temple, p. Stanis
lovas P. Tananevičius pra
kalba atidarė pirmąjį to 
Seimo posėdį 10 vai. ryto. 
Seimo pirmininku vienu 
balsu susirinkusieji išrinko 
Dr. A. K. Rutkauską, ku
ris, užėmęs pirmininko vie
tą, nurodė kandidatus į 
mandatų priėmimo komisi
ją ir i seimo maršalkas. Su
sirinkimas patvirtino i mi
nėtąją komisiją šias ypatas:

Joku-

B. Serafiną, M. Kadzievskį, 
B. Vaišnorą ir Julę Stanke
vičiūtę. Maršalkomis aprin
ko K. Pakštą ir J. Valau- 
čiuną. Priimta mandatai ir 
atstovams inteikta kortelės, 
duodančios teisę dalyvauti 
Seime.

Užėmus delegatams vie
tas ir pašaukus juos var
dais, seka galutinas Seimo 
valdybos rinkimas. Seimo 
pirmininku patvirtinta dr. 
A. K. Rutkauskas. Vice-pir- 
mininkais išrinkta Juozas 
Elijošius (Elias), B. Vaiš
noras, p-lė J. Stankevičiūtė. 
Raštininkais: J. B. Kaupas 
ir J. S. Vasiliauskas. Presos 
komisija: adv. A. A. Šla- 
kis, adv. J. Gabrys, kun. 
Dr. V. Bartuška, Jonas Ka
rosas, kun. F. Serafinas, 
kun. F. Kemėšis, S. P. Ta
nanevičius.

Į rezoliucijų komisiją pa
skirta presos komisija ir da- 
rinkta šie asmenis: kun. M. 
Gustaitis, kun. V. Dargis, 
p. J. Elijošius, kun. K. Va
siliauskas, p-lė U.
bauskaitė ir kun. J. Jakai
tis.

Užbaigus Seimo valdybos 
rinkimus, įnešta klausimas 
aprubežiuoti kalbų laiką. 
Nutarta kiekvienam kalbė
tojui duoti 5 miliutas laiko 
ir tik susirinkusiems dele
gatams leidžiant, kalbėto
jas gali ilgiau kalbėti.

P-nas J. Elijošius patėmi- 
ja, kad, sekant kultūringų 
tautų pavyzdį, sesijas reikė
tų pradėti malda. Didžiumai 
pritariant, nutarta kiekvie
ną sesiją pradėti ir baigti 
malda “Tėve musų.”

Nutarta padaryti pertrau
ką iki 2 vai. po pietų.

Posėdis uždaryta pusiau 
pirmą dienovidžio valandą.

Iki pietų atstovų užsire
gistravo 186. Su vėliaus at
vykusiais pasirodė, kad i 
Seimą prisiuntė atstovus 
šios draugijos, kuopos, pa
rapijos, įstaigos, etc. .

1. Šv. Juozapo par., Har
risburg, Ilk,-atstov. kun. P. 
Vaitonis.

2. Šv. Petro ir Povilo pa
rapija, Rockford,' Ill, 
kun. V. Ta škuna s.

3. Šv. Kazimiero 
Chicago Heights, HL, 
kun. J. Klonauskas.

4. Labdaringa draugija, 
Cicero, Ilk, atst. Rozalija 
Valinčienė.

5. Šv. Pranciškaus dr-ja, 
Cicero, Ilk, atst. J. ..Vaičie
nė, Antanina Gircienė ir 
Jieva Rusteikienė.

atst.

pa, Cicero, Ui, atst. Naruše
vičius, A. Ogintiehė ir kun.
A. Ežerskis.

7. Vysk. Motiejaus Valan- 
čausko draugija, Chicago, 
Ilk, atst. Povilas Mažeika, 
Kaz. Žuraitis, Ant. Jonikas.

8. Nekalto Prasidėjimo 
par., East St. Louis, Ilk, at
stovavo kun. S. Petravičius.

9. Šv. Petro ir Povilo par., 
West Pullman, HL, atst. A. 
Vainauskas, Bern. Šimkus.

10. “Žvaigždė Liuosybės” 
dr-ja, Chicago, Ilk, atst. P. 
J. Lakaras.

11. BL Sus. Am. 21 kuo
pa, Chicago, Ilk, atst. Feli
cija Sukaitė, Kaz. Norvilai- 
tė, Juoz. Mockienė.

12. Aušros Vartų parap., 
Chicago, HL, atst. kun. K. 
Ambrozaitis.

13. Šv. Kryžiaus parap., 
Chicago, HL, kun. AL Skrip
ka, kun. Kaz. Skripka ir 
kun. P. Lapelis.

14. Visų Šventų parapija, 
Roseland, Ilk, atst. kun. F.
B. Serafinas, Jonas Valan- 
čiunas, Dom. Jasilionis.

15. Šv. Myk. Ark. parap., 
Chicago, Ilk, atst. J. Čepai
tis, Kasp. Repšys, J. Nau
jokas.

16. Liet. Pol. ir Paš. Kliu- 
bas, Kensington, Ilk, atst. 
F. Jagminas, Kaz. Klimavi
čius.

17. Šv. Jurgio draugija, 
East St. Louis, HL,- atst. Al. 
Raukas.

18. S. L. A. 77 kuopa.
19 Šv. Mykolo dr-ja,
20. Simano Daukanto dr- 

ja,
21. T. M. D. 117 kuopa,
22. S. L. R. K. A. 137 kp.,
23. Lietuvių Ukėsų Kliu- 

bas, Rockford, HL, atst. Jo
nas Petraitis ir Kaz. Stan
kevičius.

24. Dramos Draugija, E. 
St. Louis, HL, atst. Vikto
ras Vaitkus.

25. Šv. Mykolo Ark. drau
gija, Roseland., Ilk, atst. A. 
Kalnikas, J. Nazelskis.

26. Apšvietos dr-ja, Burn
side, Ilk, atst. F. Skrebutė- 
nas.

27. Šv. Izidoriaus dr-ja, 
So. Chicago, Ill., atst. Jonas 
Visockis, Jonas Buzas.

28. Šv. Kazimiero Knin- 
gyno dr-ja, Cicero, Ilk, atst. 
Barbora Šatkaitė.

29. Šv. Juozapo dr-ja, 
Waukegan, Ilk, atst. Tam- 
Baronas.

30. Šv. Baltramiejaus pa
rap., Waukegan, Ilk, atst. 
kun. Konst. Zaikauskis.

31. Šv. Antano dr-ja, 
Waukegan, Ilk, atst. AL 
Jankauskas.

32. Šv. Veronikos draugi
ja (moterių), West Pull
man, Ilk, atst. Agota Žie- 
gienė, Ona Mačiulskienė.

33. P. B. R. K. A. 37 kuo
pa, Cicero, III., atst. Vero
nika Stalilionytė.

34. Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja, Kensington, HL, atst. VI. 
Žlibinąs, 
Šimkus.

35. S.
Chicago,

Del gerų saldainių ir ledynės 
Smetonas eik pas

SISKIN
1916 South Halsted St

Tribi-

dr-ja, 
Jonas

Telefonas, Canal 2426

Smailingas, A.

par., 
atst.

L. A. 176 kuopą., 
Ilk, atst. M. Dudas.

36. “Lietuvos Vyčių” šv. 
Jurgio par. kuopa, Chicago, 
Ill., atst. J. B. Kaupas.

37 S. L. A. 47 kuopa, So. 
Chicago, Ilk, atst. Dr. A. K. 
Rutkauskas.

38. Labdarybės 
kuopa, Roseland, 
Ig. Stankus.

39. Labdarybės

dr-jos 2
111., atst.

dr-ja 4

Xilid. Got autas.
40. T. M. D. 142 kuopa, 

Chicago, Ill., atst. Jonas Sa- 
dunas.

41. S. L. R. K. A. 16 kuo
pa, Chicago, Ilk, atst. Kaz. 
Pakštas.

42. S. L. R. K. A. 101 kp., 
Chicago, Ilk, atst. kun. F. 
Kemėšis.

43. P. B. R. K. S. A. 38 
kuopa, Chicago, Ilk, atst. 
Urs. Freitikienė.

44. Dr. “Lietuvos Ūkinin
kas”, Chicago, Ilk, atst. J. 
Raugevičius, Mik. 
čius.

45. Šv. Dominiko 
Chicago, Ilk, atst.
Dymša, Kaz. Pranckunas.

46. Šv. Kazimiero draugi
ja (vyrų ir moterių), Chi
cago, Ilk, atst. Petras Ber- 
notavičius, Kaz. Firavičius.

47. Šv. Jono Evang., Chi
cago, Ilk, atst. Silv. Dargis.

48. S. Š. Jėzaus dr-ja (mo
terių ir merginų), Chicago, 
Ilk, atst. Domicėlė Gotau- 
tienė.

49. Šv. Stanislovo draugi
ja, Chicago, Ilk, atst. J. Vis- 
kontas, Tam. Norbutas, J. 
Klimas.

50. “Women’s Cath. Or
der of Forester’s” liet, sky
rius, Chicago, Ilk, atst. Ju
zefą Valterį enė.

51. Šv. Mykolo parap. 
kningynas, Chicago, Ilk, 
atst. kun. F. Kudirka, Liud. 
Navickas.

52. Šv. Kazimiero Vienuo
lija, Chicago, Ilk, atst. kun. 
A. Staniukynas.

53. Šv. Jono Krikšt. dr- 
ja, Burnside, Ilk, atst. Vla
das Kristopaitis.

54. D. L. K. Gedimino 
Taut, dr-ja, Chicago, Ilk, at
stov. Mat. Vabalas.

55. Šv. P. Marijos Ražanč. 
dr-ja (mot. ir merginų), 
Chicago, Hl., atst. Mar. Rėk- 
lienė, Ver. Skudienė.

56. Šv. Kryžiaus dr-ja, 
Chicago, Ilk, atst. A. Saldo
kas, Mikod. Grikšas.

57. D. L. K. Vytauto Gv., 
Chicago, Ilk, atst. Juk Skin- 
deris, Juoz. Letkus. VI. 
Daukšas.

58. Pietinės Chicagos 
Vertelgų dr-ja, Chicago, Ilk, 
atst. M. Šlikas, S. Vilimavi- 
čius.

59. Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja, Chicago, Ilk, atst. Fr. 
Stasiulis, Ant. Čėsna.

60. Šv. Juozapo Ap. dr- 
ja, Chicago, Ill. atst. Andr. 
Marcinkevičius.

61. Šv. Mykolo Ark. dr- 
ja No. II, Chicago, Ill., atst. 
J. Valaitis, Ant. Repšys, I. 
Kelečius.

62. Šv. Martyno Liet. Te
atrališka dr-ja, Chicago, Ilk, 
atst. Martynas Kadzievskis, 
S. A. Pileckas, S. P. Tana
nevičius, Ant. Bagdonas.

63. Šv. Juoz. Draugija, L. 
M., Chicago, Ilk, atst. St. 
Anučauskas, Juoz. Žalan- 
dauskas.

64. Šv. Onos dr-ja, Chi
cago, Ilk, atst. Ona Sima- 
nauskienė.

65. Šv. Ražančiaus dr-ja, 
Chicago, Ilk, atst. Paulina 
Dzicsulskienė.

66. “Lietuvos Vyčių” kp., 
Roseland, Ilk, atst. Ant. Po
cius, St. Kačinskaitč.

67. Šv. Antano par., Cice
ro, Ilk, atst. kun. A. Ežers- 
kis.

68. Brolių Marijonų dr-ja, 
Chicago; Ilk, atst. kun. J. 
Šazakas.

Keistučio Paskolinimo ir Budavojimo Draugija No. 1
ATSKAITA

Baigiant metus Rugpjūčio 1, 1914 m.

Parduoda po daug ir mažai
Pareikalavimai del balių, ves

tuvių ir vakarėlių greitai išpil
domi.

Męs galime pristatyti visokių 
saldaini!) ir po bile kiek kas 
reikalauja.

TURTAS:

Paskola ant Real Estate (namų) . .. $150,150.00
“ “ Akcijų........................ 14,550.00

Procentai ir Premijos ................. ........ 197.63
įnešimai............................................ .... 1,920.50
Rakandai ir įtaisymai ................. ........ 395.00
Bankoje pinigai ............................. .......... 71.50

Visas turtas $167,284.63

69. Apveizdos Dievo dr- 
ja, Chicago, Ill., atst. Jonas 
Kastėnas.

70. Atradimo šv. Kryžiaus 
dr-ja, West Pullman, HL, 
atst. Pr. Petrulis, Pr. Pozin- 
gis.

71. Šv. Antano iš Padvos 
dr-ja, Cicero, III., atst. Ign. 
Kutis, St. Petrošius, Kar. 
Skadauskis.

72. S. L. R. K. A. 100 kp., 
Chicago, Ill., atst. Jurgis 
Lobikis.

73. Apveizdos Dievo par., 
Chicago, Ill., atst. Andrius 
Bruožis, Pr. Bacevičius, 
kun. M. Krušas.

74. Šv. Juozapo ir Apiek. 
dr-ja, So. Chicago, Ill., atst. 
Fr. Aršauskis, Ad. Kegavi- 
čius.

75. Nekalto Prasidėjimo 
parap., Chicago, Ill, kun. 
A. Briška.

76. “Liet. Vyčių” 5 kuo
pa, Chicago, HL, atst. V. 
Niekus, K. Pakštaitė.

77. “Liet. Vyčių” kuopa, 
Chicago, Ilk, atst. Pr. Maci
jauskaitė, L. Šimutis, A. A- 
leksandravičius, Urs. Jaku
bauskaitė.

78. Said. Širdies V. Jė
zaus dr-ja, Cicero, Ilk, atst. 
Dom. Naruševičius.

79. Šv. Kazimiero Karai, 
dr-ja, Chicago, Ilk, atst. J. 
Pelekas, Juozas J. Elias, P. 
Pilitauskis.

80. Šv. Kazimiero dr-ja 
(šv. Mykolo par.), Chicago, 
Ilk, atst. Antanas Nausie- 
da.

81. Panų ir Moterių Ra- 
žančavos dr-ja, Chicago, Ilk, 
atstov. A. Galienė.

82. Šv. Kazimiero par., 
Pittsburgh, Pa., atst. Baltr. 
Vaišnoras.

83. Šv. Jono dr-ja,
84. Vardo Jėzaus dr-ja,
85. Šv. Antano dr-ja, Pitt

sburgh, Pa, atst. Andr. Bu- 
velskis.

86. Said. Šird. V. Jėzaus 
dr-ja,

87. S. L. R. K. A. 92 kuo
pa, Benteyville, Pa., atst. 
kun. J. Misius.

88. Šv. Petro ir Povilo dr- 
ja.

89. Šv. Petro ir Vov. par., 
Tamaqua, Pa., atst. Julė 
Stankevičiūtė.

90. Sūnų Liet. Draugija 
po globa šv. Juozapo.

91. Šv. Petro Labd. dr-ja.
92. Broliškos Pagelb. dr- 

ja,
93. Šv. Izidoriaus dr-ja, 

Mt. Cannel, Pa., atst. St. 
Petruškevičius.

95. Šv. Jurgio Kar. dr-ja,
96. Šv. Liudviko par., Ma- 

ziville, Pa.,
97. Šv. Vincento par., Gi

rardville, Pa.
98. Šv. Vincento dr-ja, Gi

rardville, Pa.

Gilberton. Pa.

IŠKAŠ6TAI: 
įnešimai inmokčti .................

įnešimai įmokėti iškalno .... 
įnešimai nedamokėti .............
Procentai permokėti .............
Bilos mokamas ..................... .
Procentai ..................................
Fondas rezervuotas .................
Pelnas išdalytas .......................
Pelnas neišdalytas .................

Visi iškaščiai

119,736.7M 
.. 878.501 

. 1,920.501 
... 11.011 
26,540.00 1

800.00 | 
... 925.00

16,445.13
... 27.74

167,284.63

Atskaita nuo 1 d. Rugpjūčio 1913 iki 1 d. Rugpjūčio 1914.

ĮPLAUKIMAI: 
Banko pinigai pradžioj metų 
įnešimų įplaukė per metus .., 
Procentų ” ” ” ........
Premijų ” ” ” ........
Instojimų ” ” ” ....
Perrašymų ” ” ” ....
Korų ” ” ” ....
Paskolas atmokėtas ir užsibaigė 
Bilos mokamas .........................
Fondo rezervuoto .....................

Visa įplauka

.. $358.55 
. 57,962.75 
. 8,384.33 
... 577.50 
.. 542.00 
.... 49.25 
.... 53.50 
. 27,224.00 

61,290.00 
.... 25.00

156,466.88

IŠMOKĖJIMAI: 
Paskolinta ant Real Estate .... 

Paskolinta ant akcijų .............
įnešimai užsibaigė ir ištraukti 
Procentai ....................................
Bilos mokamos (atmokėtos) ... 
Procentai ....................................
Generališki iškašeiai .................
Algos ............................................
Spauda Etc................. .................
Bankoje pinigai .........................
Fondas rezervuotas ...................

Viso Išmokėta

65,100.00 
12,014.00 
26,701.00 

2,850.08 
48,000.00 
. 744.50 
. 469.70 
. 416.00 
.. 75.10 
.. 71.50 
.. 25.00

156,466.88

SVARBIAUSIA INFORMACIJA.
Pinigų apsivertė per metus $156,466.88 — Akcijų veikmėje yra 4927 — Akcijų perduota 

per metus 2.168. Akcijų pasibaigė ir ištraukta per metus 1007. »
Akcijonieriai, kurie turi paskolas 199 — Akcijoneriai be paskolų 380 — viso 579.
Viršminėta atskaita yra pervieryta ir užtvirtinta per Inspektorių iš Springfield, Ill. Rugpjū

čio 8ta 1914. J. W. Zacharewicz,
[SEAL] , Notary Public.

1.
2.

3.
4.

6.

PASTABOS:
įnešimai yra mokami kas savaitė arba iškalno, kaipo už mėnesį arba už čvertį.
Naujas Serijos prasideda kas tris mėnesiai, tai yra: pirma Ketvergą šių mėnesių Va
sario, Gegužio, Rugpjūčio ir Lapkričio.
Akcija kainuoja 25c ir Akcijos užsibaigia po 6 metų ir 3 mėnesių.
Ši Draugija yra viena iš seniausių ir turtingiausių Dr-jų Chicagoje. Skolina pinigus 
ant pirkimo arba budavojimo namų su
Nauja 54 Serija atsidarys Ketverge, 
atsibuna Ketvergais 8ta vai. vakaro, 
3253 Lime St., kampas 33 gatvės.
Ši Draugija yra po priežiūra Valstijos
Dabar yra geriausia proga sutaupinti
tą mokant po keletą centų arba dolerių į savaitę, 
naudingos progos kaipo vyrai, moteris ir mergaitės.

Su pagarba,

lengviausiomis išlygomis.
Lapkričio (November) 5ta 1914. Susirinkimai 
Peter Wodman (Juoz. Ridiko) svetainėj, 3251-

Illinois s ir yra vedama pagal tiesas Valstijos, 
sau keletu dolerių savo senatvei arba įgyti tur- 

Todel nepamirškite šios geros ir

B. M. Butkus, Prezidentas
840 W. 33rd 

Phone: Drover 3241. 
Jonas Byanskas, Vice-Prez.

5053 S. Halsted 
Phone Drover 3709.

St.

St.

Juoz. Polyanskas 
Iz Pupauskis — 
St. Stonevičia —

VELTU LIETUVIAMS 
PRELEKCIJOS.

Prelecija apie Swigarto 
žemės plotus Michigane bu
vo laikoma ketvergo vaka
rą, spalio 15 d., Mark White 
Square Assembly saleje, 
prie 29 ir Halsted gatvių; 
Du šimtai lietuvių atlankė. 
Prelekcija buvo laikoma lie
tuvių; kalboje, aiškino p. 
Walenčius, lietuvis -repre- 
sentantas George W. Swi
garto, valdytojo Swigarto 
Plotų žemės Mason, Manis
tee, Lake ir Wexford pavie- 
tose, Michigane.

Prelekcija buvo iliustruo
ta su 175 stereoptiškais pa
veikslais naturališkoje par- 
voje. Tie reginiai buvo ro
domi ant didelės drobės pa
darant paveikslus 8 ketvir
tainių pėdų taip naturališ- 
kai, kad žiūrint į paveikslus 
išsivaizdina lig būtum te
nai ant žemės patsai. Pa
matyti šiuos reginius yra 
antras dalykas aktuališkai 
nuvažiuoti ir apvaikščioti 
ar apvažinėti ten esančius 
žemės plotus. Tą prelekcija 
buvo dykai ir dar bug visa' 
eilia jų įvairiose" vietose. 
Kurie nori atsilankyti, lai 
atsišaukia pas p. Swigarta, 
1247-48-49-50 First National 
Bank Building, deter iufor- 
maciiu ir datm tolesniu su-

IV. Zacliareviee, Notarijušas, 
901 AV. 33rd St.

Phone: Yards 5423.
DIREKTORIAI:

— R. S. I vaškevičia — A.
J. M. Tana nevičia, — M. Z.

■ Jonas A. Martinkus

J. P. Ewaldas, Sekretorius. 
3339 Emerald Ave.

Plione: Drover 6834.
Juoz. Ridikas, Kasierius. 

3354 So. Halsted St. 
Phone: Yards 2716.

J. Kasparas. 
Kadzievskis.

St. Smardakas.

Visiems gerai žinoma, 
kad p. Swigartas uždėjo di
džiausią lietuvių ūkininkų 
kolioniją Amerikoje. Jis už
laiko lietuvį Chicagos ofise 
ir Michi gano buveinėje Wel- 
stone. Jis yra išleidęs lietu
viškos literatūros ir, jeigu 
tu pasiusi savo vardą, pra
vardę ir adresą, jis prisius 
lietuviškas sąsiuvas be jo
kio mokesčio. Rašyk: Swi
gart Land Co., KI249 First 
National Bank Building, 
Chicago, Ill. (AdV.)

DVASIŠKIAI RŪPINASI 
APIE TAIKĄ.

Londonas, spalių 17. — 
Įvairių tikybų dvasiškiai 
daro pastangas, kad iki Ka
lėdų butų sustota kariauti 
ir kad Kalėdų dienoj jau ne
silietų kraujas. Tame judė
jime dalyvauja kardinolas 
Farley, rabinas Mendes ir 
kiti.

Telefonas Monroe 2408
Valandos: 

1—4 po pietų 
6—8 Vakaro 

Ned. 10 —12
PAING,

Neturtingiems 
patarnauju veltu 
Valandoms 10—12 

išskirus Nedeldienius
DR. T. F. VAN

Physician & Surgeon
Specialistas užsisenfjusius ligų vyrų 

į moterų. Lankimosi valandos kas
dien.

Adresas:
748 Blue Island Ave.

Kampas Polk St.

ŠOKIŲ RINKINYS.
Jau išėjo iš spaudos. Jame telpa 10 

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

Bašvkite šiuo antfušu:
V. NICKUS,

1723 N. Marshfield A v.,
Chicago, Ill.

(61-6)

* 
t TeL Drover T041

Dr. G. I. Vezel (Yazells)
LIETUVIŠKAS DENTISTAS

4 712 So. Ashland Ave. 
•rti 47toe fafrrta.

REIKALAUKITE KATALOGO.
Tik ką išėjo iš spaudos najuas “Grafofonų” ir re

kordų katalogas. Katalogas yra didelis ir jame rasite 
visokius aprašymus apie grojamas ir šnekamas maši
nas. Taipgi yra apstus surašąs visokių lietuviškų re
kordų.

Siunčiame dykai. Reikalaukite
TANANEVICZ PUBLISHING HOUSE, 

3249 So. Morgan st., Chicago, Hl.
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KATALIKAS

TELEGRAMOS
■Vokiečiai bėga 
Eš Portugalijos.

i ----------
9 Madridas, spaliu 17. —
■ Kaip tik Portugalija čuič
■ Rengtis karau, tai vokiečiai
■ ėmė apleidinėti Portugaliją 
į ir bėgti Hispanijou. Jie sa- 
I ko, kad maras apsireiškęs 
Į Portugalijoj.

t Užtrauks $2.- 
f 500.000.000 

paskolos.
' , Amsterdam, spaliu 17. — 

/ Iš Berlyno pranešama, kad 
valdžia prašys parlamento 
užtvirtinti $2.500.000.000 
paskolą.

Kadangi Vokietijoj prasi
platino bedarbė, tai busią 

į užvesti valdžios dideli dar- 
’ bai prie statymo geležinke-
■ liu, vieškelių, kad duoti be- 

darbiams uždirbti.

VOKIEČIAI KITU KE- 
LIU EIS PARYŽIUN.

Bordeaux, spaliu 17. —
Vokiečiai, užėmę Ostend, 

h pajūriu eina tolyn. Vokie- 
' čiams dabar artimiausias

Anglijos miestas yra Dover 
už 65 mylių. Londonas yra 
už 115 myliu. Pajūrin vo

lu kečiai eina, linkui Dunkirk, 
o paskui linkui Francijos 
miesto-Calais. Vokiečiai ma- 
ną eiti maždaug pajūriu vis 
tolyn ir tolyn iki pat Seinos 
upės, ant kurios guli. Pary
žius. Pasiekę Seiną vokie
čiai paupiu eisią Paryžiun.

Belgijoj Ypres apylinkėj 
ėjo smarkus susirėmimai. 
Vokiečiai norėjo susijungti 
su pajūrine armija ir darė 
smarkius antpuolius, kad 

b ., pasiekti tikslo. Bet vis bu
vo atmušti su dideliais sau 
nuostoliais.

Francijos Lille apylinkė- 
; se buvo susirėmimai ir vo

kiečiai liko pastumti. Pra
nešama, kad iš Lille Amkie- 

Y čia i išmušti.

ITALIJA TAIKOSI SU 
AUSTRIJA.

Stockholm, spalių 17. — 
Pranešama, kad Italija ve
dusi derybas sii Austrija už 
Italijos nesikišimą karau; 
žada užleisti jai keliatą. vie
tų.

CHOLERA VIS PLA
TINASI.

Roma, spalių 17. — Laik
raštis Giormale d’Italija 
skelbia iš Austrijos telegra
mą, kurioj pranešama apie 
baisų choleros platiniinąsi 
Vengrijoj ir Austrijoj.
/‘Trečiadienį dideliame 

šiaurinės Vengrijos mieste 
ir apskrity j apsirgusių cho
lera kareivių ir kitų asme- 
nii buvo 10.000. Liga bai
siai kerta žmones. Daugu
ma apsirgusių žmonių mir
šta į kelias valandas.

Tvirtinama, kad rusai pa
sitraukė iš Vengrijos “ne
norėdami išstatyti save cho
lerai”, taip skamba telegra
ma.

salinu minkąs vieną jų ant 
vietos nušovė, kitą pašovė, 
gi trečias pabėgo. Dabar pa
niški, kad jie visi tris bu
vo broliai: John, Roman ir 
Leo Neiman. John nušau
tas ant vietos, Roman mi
rė ligoninėje, gi pabėgusį 
policija suėmė. Visi tris bu
vo plačiai žinomi piktada
riai, kelis kartus sėdėjusie
ji kalėjime. Jų vyriausias 
John buvo vedęs.

SEVERAS
Gothard

Oil
(Severos Gothardiškas Aliejus)

SERBAI LAIMĖJO.
Londonas, spaliu 17. — 

Serbai susijungę su černo- 
gorais sumušė austrus kru
viname mušyj ant Glasinat- 
zo augštuinu. Augštumos 
yra netoli Sora j e vo.

VILKAI UŽPULDINĖJA 
ANT KAREIVIŲ.

Roma, spaliu 17. — Iš 
Cetin j e pranešama, kad kal
nuose pasnigus, vilkai ėmė 
leistis žemyn ir atakuoti 
kareivių buveines. Jie lak
sto po mūšio laukus ir dras
ko lavonus. Jei tu neranda, 
tai užpuldinėja ant gyvų. 
Kareiviai ne tik priešo, bet 
ir vilką turi saugo ties.

JAPONAI PAĖMĖ 
KALNĄ.

Londonas, spalių 17. — 
Iš Pekino pranešama, kad 
ties Tsing Tao japonai nu
mušė vokiečius nuo princo 
flemiko kalno ir užėmė jį. 
Ant kitų fortų atakos eina. 
Du fortu jau iš dalies su
daužytu. \

KAIZERIS TURI
10.000.000 KAREIVIŲ.

Londonas, spaliu 17. — 
Išviso kaizeris sumobiliza
vęs arti 10.000.000 kareivių. 
I'arp tą išlavintą yra 4.- 
450.000; nelavintą, atsargi
niu ir landsturmo — 3.750.- 
000, landsturmo nuo 17 ligi 
20 metą 1.500.000.

Vokiečiu oficierią žuvi
mas baisus esą. Bavarijos 
gvardija netekus 42% sa
vo kareiviu.

VOKIEČIAI LAIMĖS, 
SAKO JAPONAS.

New York, spaliu 17. — 
Dr. Mosac Kanus, Tokyo u- 
niversiteto profesorius, iš
sitarė, kad vokiečiai karą 
laimės. Tą padarysią dėlto, 
kad visi jų vyrai esą išla
vinti. Jam priminta, kad ir 
japonai įvelti karau su vo
kiečiais. Profesorius atsa
kė: “Taip, bet ir Europoj 
visvien bus vokiečių vir
šus.”

KARAS TĘSIS ILGAI.
Roma, spalių 17. — Laik

raštis Tribūna išrodinėja, 
kad šis karas tesis ilaai. Sa-i v ”

j ko, kad dabar ne valstybės 
kariauja, o tautos. Šis ka
ras nesąs iššauktas pana
šiomis priežastimis, kaip 
1866 m., arba 1870 m. Ita
lija taipgi busianti įvelta 
karau.

Iš Chicago.
“MAŽA PONIA NIE

KAS”.
Tekino antgalviu rytoj 

Meldažio salėj, 2242 W. 23 
g., bus atloštas veikalas. 
Atlos Liet. Teatr. Kliubo 
“Lietuva” nariai. Ant inė- 
jimo tikėtu bus lipinami 
“Tautos Tšdo” ženkleliai. 
Tatai tau vakaru atsilan
kiusieji galės pilnai pasi
gerėti ne tik lošimu, bet 
dar padarys ir auką musą 
tėkmės reikalams.

DU PLĖŠIKU NUŠAUTA.
Vakar minėjome, kaip 

trįs plėšikai užpuolė saliu- 
nininką po num. 2863 W. 
21 g. Taippat minėjome, kad

REIKALAUJA DAU
GIAU PINIGŲ.

Aldermanų komitetas, 
kuris tyrinėja piktadarybių 
prasiplatinimo priežastis, 
reikalauja savo tiems dar
bams dar nors $15,000 iš 
miesto iščlo, kadangi pir
miau paskirti tam tikslui 
$10.000 jau išleisti. Komite
tas tvirtina, kad jo tasai 
darbas esąs naudingas, nes 
išvelkąs aikštėn daug šel
mišku policijos darbu. Tie
sa, kad išvelka aikštėn, bet 
kokia naudą iš to apturi pi
liečiai? Aiškiai nurodoma 
nekuriu policijos nariu pra
sižengimai, bet argi tie pra
sižengėliai yra baudžiami? 
Jei ne, tai kokiam galui 
reikalingi dar tie tardymai 
ir lėšos?

CHICAGOS PIRKLYBA 
SU EUROPA.

Nuo karo pradžios iš Chi- 
cagos imta smarkiau gaben
ti Europon valgomieji pro
duktai ir kitokie daiktai. 
Per visą laikotarpį nuo ka
ro pradžios visokių daiktų 
Europon išgabenta iš Chi- 
cagos už $150.000.000. Išga
benimas vis didinasi.

ŽIEMOS DARBAI.
Šią žiemą bus dedamos 

vandens nuovados ir tam y- 
ra paskirta $175.000. Tas 
darbas buvo atidėtas iki pa
vasario. Bet darbams maži- 
nanties ir bedarbių skaitliui 
didinanties, nutarta neati
dėlioti to darbo iki pavasa
riui.

Z3SESSSSSE3

Teatras ir Balius.

s. Daukantas.

STMANO DAT’KANTO Dr-ja ap- 
vaikščioja JUBILIEJU 50 m. Mirimo 
SI MANO DAUKANTO Lietuvos Isto
riko Nedėlioj, Spalio (Oct.), 18 <1. 
1914 m. Saloj Par. šv. Jurgio, 32 PI. 
ir Auburn Ave. Pradžia !> vai. vaka
ro lužanga 25c., 35c., ir 50c. Ant pro- 
gramo bus vaidinta 3 reikšmių farsa 
“Audra Giedroje” Prakalbos, Dainos 
ir šokiai.

Nuoširdžiai Kviečiame visus Lietu
vius ir Lietuvaitės atsilankyti ant to 
Vakaro pagerbimui Garbingo Didvy
rio Simano Daukanto. Taipgi turėsite 
progą pasigerėti Įvairiu programų ir 
linksmai praleisti laiką.

Kviečia, KOMITETAS

K3KSSSESSSQSESKS5S53ES3S3

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 į

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 

S249-53 S. Morgan St., Chicago, m.

dūlio.
8 v. 
tu.
nes 
Už

m
 Yra rekomenduojamas,

kaipo veiklus tepalas be- Erl 
sigydymui nuo LH

reumatizmo, 
strėndieglių,

“sciatikos,” ne- P 
uralgijos, mes- B 
lu ngišku trati- ® 
kimų, tinimo, gi

kaklo, sąnarių ir raumenų stingumo irpana- Jįj 
šių dieglių ir skaudėjimų, kur tepalas pap= ; 1 
rastai vartojamas arba patariamas. - J
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje

SEVERAL TAB-LAX
Cukrinis vidurių suliuosuoto- 
jas vaikams if suaugusiems. 

Kaštuoja 10 ir 25 centus.

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

Vaikams ir suaugusiems.
Kaštuoja 25 centus.

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

reikalavimo, užsisakykite tiesiog nuo

’• CEDAR RAPIDS
^’’■lOWA- -

Tčmykit Nariai!
et. Teatr. Dr-stė šv. Martyno, tu
šavo bertainiuj susirinkimą. Ne- 
ij. 18 d. Spalio (Oct.), 1914 m. 
Jurgio K. svet., 1-mą.val. po pie- 
Kiek vienas narys privalo pribūti, 
bus daug dalyku ant apsvarstymo, 
nepribuvimii bausmė $1.00.

Su pagarba, 
A. J. Kasparas, Rast.

3416 Auburn Ave.

REIKALINGAS.
Reikalingas lietuvis pardavėjas 

Clothing Dept. Nuolatinis darbas: 
but patyręs.

.T. Oppenheimer & Co. 
4700 S. Ashland Avė. 

Chicago, Ill.

turi

REIKALAUJA.
Reikalauju gero cigarą dirbėjo (Ci

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

Atsišaukite pas:
Peter AValinczius,

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

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERI- 
RIKOJE TAUTIŠKAS

KLIUBAS.
Rengia Didelį iškilmingą Vakarą 

Spalio (Oct.) 18, 1914 Liberty Svet. 
3000 Union Avė. Kampas 30t.os gat. 
Pradžia 4 vai. po piet.

Bus savo lietuviškos ir amerikoniš
kos vėliavos šventinimas. Apart to, 
bus Spaudos atgavimo 10 metu sukak- 
tuviu paminėjimas. Kalbėtojum bus 
gerb. B. K. Balutis, “Lietuvos” re
daktorius.

Kliubo Choras sudainuos Įvairių 
svietišku, gamtišku ir meiliški) dainų. 
Apart Kliubo choro,' dalyvaus ir kiti 
chorai. Programas bus įvairus. Po pro
gramų! bus linksmas didelis balius su 
visokiais šokiais.

Nuoširdžiai kivečiame visos drau
gystes ir pavienis ypatas atsilankyti 
į tą didį vakarą. Inžanga 25c ypatai.

Pasarga: Svetaine yra Bridgeporte, 
tarp 30-tos ir 31-mos gatvių, ant U- 
uion Avė., prie kampo.

Su pagarba,
Kliubas.

PARSIDUODA.
Parsiduoda gera G>oeernė ir smulk

menos vaikams, nes priešai bažnyti
nę moksjaine. t 
toje.

nes prie:
'tai apgyventoje vie- 

Parsidnoda iš priežasties ligos. 
Atsišaukite po num.

4551 S. Hermitage Ave., Chicago, HI.

Parsiduoda Bučernė ir Grocernū la- 
i pigiai. Lietuviais pagyventa vie-

Atsišaukite adresu:
6-14 Pleasant St. Beloit, Wis.

Atydai Chicagos Draugijai 
Atstovų.

Nedėlioj, Spalio. 18 9 vai. iš ryto. 
Įvyks p. M. Meldažio svet.. 2242 W. 
23rd Place, visuotinas Chicagos Drau
giją atstovu susirinkimas šiame su
sirinkime išduos savo raportą iš vi
suotinos seimo partažiavę delegatai. 
Reto bus apkalbėjimas ir kitą svarbiu 
dienos klausimą.
vai taipgi ir tą draugiją, kurios dar 
nepriklauso prie Ch. ’ " 
bei pavienes ypatos 
lingai atsilank; 
kuriuos paskui 
vo draugystėse

Draugiją atsto-

kviečiami skait
lį ir išgirsti raportus, 
galėsite paaiškinti sa-

J. I įgauti as.
811 W. 19th St.

ANT PARDAVM0!
Pirmos klesos Saliunas lietuviu ap

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

840 W. 33rd St.

EXTRA!
Parsiduoda galiūnas 

gyventoje vietoj ant 
Parsiduoda pigiai iš 
Atsišaukite tuojaus: 
1701 W. 47th St.,

EXTRA!
lietuviais ap- 

Town of Lake, 
priežasties ligos.

Chicago, Ill.
Kampas Paulina St.

(59-64)

DIDELIS TEATRAS IR 
BALIUS!

Liet. T. K. Lietuva stato ant scenos 
triją veiksniu komediją Mažą Ponia

18 d.L. Dr. C. 2. Vežei Nedėlioję, 
Spalio (Oct.). 1914 m. Meldažio 
2242-44 W. 23rd Place Prasidės 
vak. Svet. ats. 5 vai. vak. Tikietą 25c 
ir augščiau ypatai.

Aut tikietą bus lipinami Tautos 
Fondo ženkleliai. Gerbiamieji Tautie
čiai ir Tautietės. Nepamirškite pui
kaus vakaro, šis veikalas vienas iš 
juokingiausią ir gražiausiu veikalą 
Lietuviu kalboje. Taipgi uepamirški- 
t , kad Tautos Fondo ženkleliai ir tai 
bus jusi) dovaną del Tėvynės kuri 
šiuo laiku suvarginta. Po teatrui Ba
lius. KOMITETAS.

ES8SKraBSSE3BSESSEK9DSSa
Tel. Yards 5946

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St., 
Chicago, Ill.

M. J. Mankowski,
Geros gyduolės tai sveikata kiekvie

name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manės.

Musų gyduolės geriausia sutaisytos 
ir gydytojų receptai yra išpildomi 
kuoteisingiausia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie priaėjus 
visuomet. pasirengę kuogeriausia par 
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoju, kokį Ju» patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolių, vi
sokias geriaus as kvepiančiai perfu- 
mas. Didžiausiame paširinkitne viso
kių aptiekoje parduodamų dalykų. Mel
džiame kreiptis pas mos augščiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam Hetuvižksd.

7 vai.
75c

sąsagą

Telephone Yards 5834
DR. P. G. WIEGNER

Gydytojas ir Chirurgas
3337 S. Morgan St., Chicago, IU.

Mnkykla Angliškos Kalbos
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

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

WA1TCHES BROS.
1741 Wed 47fh Street :: Chicago, III.

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, 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, kuria 
netinkančiai išpildydami muzikų daro gedą 
draugijoms. Todėl kad išvengus to, komitetai 
samdydami muzikantus visados privalo pa
klausti ar priguli prie unijos, ar turi uni- 

-jos kortų. Jei unijistas, tai beabejonSs yra 
atsakanti ypata prie muzikališkos užduo-

“AUŠROS” MOKYKLA.
Mokina Angliškos kalbos

’ ’ Lietuviškos kalbos
” Aritmetikos

Knygvedystės
” Stenografijos
” Typewriting 

Pirklybos Teisią
” A be Inos H i stori jos
” Suv. A'alst. Ilistorijes
” Geografijos
” Algebros 

Geometrijos
” Grigometrijos 

Braižymo
” Pilietystės

Politiškos Ekonomijos 
Dailu rašytos

MOKINIMO VALANDOS:
Nuo 9 iš ryto iki 5 po pietų;
A’akare nuo'7:39 iki 9:30.

3149 S. Halsted St., Chicago, tn

Szi krautuve geriausia lietuviams.
Suvirs 20 lįetuvių pardavėjų; męs turime didelį- 

namą ru 5 4-r i ai s skyriais pilnais gerų prekų, kokių 
jus tik reikalaunat, kainos yra žemiausios visoj Chi- 
cagoje sulyginant verte.

Jus visados jaučiaties namie, kada perkate pas 
mus, ir sutaupote pinigus.

Moterių Rudens Ap 
rsdalal.

ges, poplius, ar gabardines, turi 45 colius, la
bai stailiški, verti $30.00. specifiliš-ft J? ftft 
kai po ......................... ...............

Moterų Ploščiai puikiu plushes, broad 
cloth, ruožuoti, chinchillas ir t. t.ftft 
speciališkai po ................................. bUiUU

Moterų Dreses — Serge dreses, poplin, 
šilko ar gabarnines, puikiai pasiu- | ft ftft 
tos naujausiose madose po ......... IUiUU

Vyrų Siutai ir Overkotai
Stailes iš garsios ‘‘House of Kuppenhei- 

mer” ir ‘‘L System’’ pasaulės geriausiu dir
bėju vyru rūbų.

KUPPENHEIMER vyriški siutai ir over- 
kotai. Mes turime stebėtiną pasirinkimą šių 
madingų rūbų. Vėliausios stailės ir labiau
siai populeriškos audimo ir parvosftft ftft 
kletkuotų ir ruožuotų — $35.00 iki£U|UU

“L system” jau
niems vyrukams— 
siutai ir overko
tai kiekviename 
sailiškame audi
me ir parvoje a- 

teinaneio sezono. Tui ftfi? ftft 
kiausios vertės $20. ikiO^ibr U

su

Garsus Peninsular šildo
mieji pečiai §34.50 
Dideliai ir puikiai padirb 

moderniškais ir “self-feeding"
taisais. Turi du linkius, sunku nui
mamą ugnetrauki. šis yra vienas 
iš didžiausių anglių taupytojų, kaip 
žinoma. Kiekvienas pečius gvarali
tuotas. speciališkai po 34.SO

Nauja Rašomoji Mašinėlė “Bennett”
NEPIRKITE brangios rašomos mašinos nes ši už $18.00 

pilnai atstoja brangių mašinų vertę.
TYPEWRITER ‘‘BENNETT” yra paskiausiu technikos 

išleidimu, ši mašinėlė drukuoja taip gerai, dailiai ir taip spar
čiai, kad ant jos galima dirbti, kaip ant brangiausių mašinų. 
Jos visa konstrukcija susideda iš 180 dalelių ir tokia pat kaip 
šimtadorelinių arba brangesnių mašinų. “Keyboard” labai pa
prastas, tobuliausias nustatymas pcpieros, perkeičiama stučkelė 
ir yra visi reikalingi ženklai del visų kalbų. Rašant dar* aiš
kias “Carbon” kopijas.

7 ' n
Suvirs 

35.000 
vartojama.

$18.00

Rašainoji mašinėle “Bennett” 2x5x10 colių didumo. Gali
ma vartoti rašant popiera 9 colių platumo. Visa mašinėlė sve
ria 3į/> svarus. Ji yra sudedama Į tam tikrą labai gražią dėžutę 
su prietaisu nešioti rankoje arba galima įdėti kišenini). Labai 
paranki del keliaujančių agentų.

Kam leidžia laikas ir tolumas ateikite pas mus pasižiūrėti. 
Ofiso valandos: Utarninkais, Ketvertais ir subatomis nuo 8:00 
ryto lig 9:00 vakare. Kitomis dienomis lig 6:00 vakaro. Švento
mis dienomis nuo 9:00 ryta lig 1 :00 po pietų. Laiškus rašant a- 
dresuokite:

TANANEVICZ PUBLISHING HOUSE -
3249 S. MORGAN ST., CHICAGO. ILL.

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

J. G. KA WALLS
GERIAUSIAS LIETUI YS FOTOGRAFAS CHICAGO J E

1624 West 471h Street kaaipti Manblleld An. netoli Ashland Ava.
11 ............ 1 IJH mm imi ■
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