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Vokiečiai Veržiasi į 
Suvalkų Guberniją.

Rusija j Austrijos ir Vokietijos pasienius jau pasiuntė 2.500.000 kareivių. 
Kiti 3.000.000 atsarginių kuogreičiausia mobilizuojama. ......

Prancūzai tvirtina kad kaizeris esąs antrasis Neronas.
Naujausios Žinios iš 

Karo lauko.
TIRLEMONT, Belgija, 

rugp. 15. — Vokiečių armi
ja eina pirmyn visa linija 
nuo St. Trond iki Hasselt. 
Belgai tvirtai apsikasė ap
link Namur.

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Field Marshal Sir John 
French, Anglijos armijos 
vyriausias vadovas, pribu
vo pas gen. Joffre, vyriau, 
šią francuzų armijos vado
vą.

AMSTERDAM, rugp. 15. 
— Spėjama, kad per Aix-la- 
Chapelle nedėlioj pereis di
džiulė vokiečių armija.

BRUSELIS. rugp. 15. — 
Kariniai žvalgai spėja, kad 
vokiečiai stengiasi pereiti 
per pietinę Belgijos dali, 
kur tęsiasi Waterloo lygu
mos, ir paskui grūsties i 
Franci ją.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Austrų garlaivis Baron 
Gautsch užėjo ant minos ir 
nuskendo Adriatikoj, Dal
matijos pakrantėse. Nusken
do kartu 150 žmonių ir ar
ti tiek pat išgelbėta.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Danų garlaivio kapitonas 
ties West Hartlepool matęs 
kyšojant iš po vandens sep
tynių garlaivių stiebus. Ka
pitonas spėja, kad tai buvo 
karo garlaiviai.

JAPONIJA TALKON 
ANGLIJAI.

Londonas, rugp. 15. — 
Daily Telegraph sužinojęs 
nuo diplomatinio korespon
dento, kad Japonija ma
nanti pildyti savo prižadą 
eiti talkon Anglijai. Kores
pondentas sako, kad japonų 
laivynas jau išplaukęs į ju-

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Didelė francuzų kariuomenė 
traukianti iš Charleroi i 
Gembloux, 10 mylių i š.-va- 
karus nuo Namur.

BRUSELIS. rugp. 15. — 
Vokiečiai nustojo bombar
duoti Liege fortus ant de
šiniojo upės kranto. Visas 
spėkas sutraukė ant fortų iš 
vakarų pusės. Nei vienas 
fortas nepasidavė.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Francuzų kariuomenė užė
mė Saale Pass augštumas.

LONDONAS, rugp. 15. — 
Vokiečių kareiviai atmušė 
francuzus linkui Xures. 
Francuzų buvo du batalijo- 
nu ir jie buvo užėmę Lagar
de Lotaringijoj.

BRUSELIS, rugp. 15. — 
Du šimtu belgų motorciklis- 
tų apsuko 400 vokiečių ties 
Namur; daug jų iššaudė, o 
50 vokiečių paėmė nelais-f 
vėn.

PARYŽIUS, rugp. 15. — 
Francuzų ir belgų armijos 
susijungę ir daug belgų o- 
ficierių ėmė komanduoti 
francuzų burius, o francuzų 
oficieriai belgus.

BRUSELIS, rugp. 15. — 
vokiečių krito mušyj prie 
Healen 3.000. Bruseliui da
bar nėra pavojaus.

rę ir prigelbės Anglijos lai
vynui veikti ant Pacifiko 
prieš vokiečius.

ALBANIJOJ NERAMU.
Roma, rugp. 15. — Alba

nijoj verda revoliucija. Su
kilėliai grasina miestams 
Durazzo ir Valona.

Parubežiais Ca
ras turis l- 
500.000 ka

reivių.
LONDONAS, rugp. 15. — 

Iš Romos pranešama, kad 
iš pasitikėtinų šaltiniij su
žinota, jogei Rusija su
traukus ant Austrijos ir 
Vokietijos rubežių 2.000- 
000 kareivių ir ant Turkijos 
rubežių 500.000. Atsargoj 
gi turinti 3.000.000 kareivių.

Taipgi iš Romos praneša
ma, kad černogorai, herzo- 
goviniečiams padedant,- ge
rai darbuojasi Adriatikos 
pakrantėmis.

Iš Cetinje atėjo žinia, už
ginčijanti paskalą apie Scu- 
tario užėmimą; sako, kad 
černogorai visai nemano 
kibti Į Albaniją.

Roma, rugp. 15. — Čionai 
parkeliauja tūkstančiai ita-

FRANCUOS GRAŽUOLIS MIESTAS NANCY, KURĮ VOKIEČIAI MĖGINA 
UŽIMTI. PER ŠĮ MIESTĄ EINA GELEŽINKELIS Iš BTRASBURGO Į PA

RYŽIŲ.

Kaizeris esųs 
antras Ne

ronas.
PARYŽIUI rugp. 15. — 

Daug pašnekos sukėlė ypa
tingas M. Clemenceau strai
psnis apie kaizerį, kurį šis 
pavadino antru Neronu.

“Bet degančios Romos 
jam negana”, sako Clemen
ceau, “jis geidžia, kad vi
sas pasaulis butu suardy
tas.”

“Per 25 metus”, taip pra
deda Clemenceau, “Vilius 
II privertė Europą gyventi 
su baisiu slogučiu ant kruti
nės. Jam buvo linksma žiū
rėti, kaip jis savo pagiri- 
niška kalba apie savo galy
bę ir aštrų kardą laikė visą

lų iš visų tų valstybių, ku
rios intraukta europiniu ka
rau. Daug italų sugrįsta la
bai suvargusių.

Europą nuolatiniame neri
masty j.

“Nuo 1875 metų jis pen
kis kartus grūmojo mums 
savo kardu ir grasino karu. 
Šeštu kartu jis pats papuo
lė į tą duobę, kurią mums 
kasė. Jisai grūmojo Angli
jos galybei, kuomet pasta
roji visai ramiai tarėsi su 
juo.

“Per daugelį metų jo dė
ka visos valstybės galva
trūkčiais turėjo ginkluoties. 
Tas vedė prie iščiulpimo 
mus medžiaginių spėkų ir 
prie finansinio krizio, apie 
kurį baugu buvo ir kalbą 
užvesti.

“Mes turėjome atsikraty
ti nuo to vainikuoto kome
dianto, poeto, muzikanto, 
jurininko, kareivio, pasto
riaus; nuo to komentato
riaus, besistengiančio sutai
kinti Hammurabi su Bibli
ja, išreiškiančio savo nuo
monę ant kiekvieno klausi
mo filosofijos, šnekančio a- 
pie viską ir nieko nepasa
kančio.”

Talkininkai su
sivienijo su 

belgais.
Londonas, rugp. 15. — 

Vėliausieji pranešimai nu
rodo, kad vokiečiai visa li
nija eina pirmyn. Eina kar
tu pėstininkai, kavalerija ir 
artilerija.

Talkininkai sparčiai ruo
šiasi pasitikti priešininkus. 
Iš Londono ir Paryžiaus a- 
tėjo žinia, kad Anglijos vy
riausias armijos vadas, mar
šalas J. French, pribuvo pas 
Francijos vyriausią vadą, 
gen. J. Joffre. Bet niekas 
nežino, kur yra jų buveinė.

Iš Bruselio pranešama, 
kad Francijos kariuomenės 
transportacija jau pasibai
gė ii- visa armija esanti 
tvarkoj, ir visi kareiviai sa
vo vietose.

Žvalgų susirėmimai buna 
nuolatai.

Vokiečiai Belgijoj, nors 
buvo sulaikomi daugelyje 
vietų, visgi ėjo pirmyn ir 
prisiartino prie didžiosios 
armijos linijos, kuri tęsiasi 
nuo Diest iki Louvain. Spė
jama, kad čia bus pirmas 
svarbiausių mušiu.

Vokiečiams Belgijoj pri
siėjo kiekvieną žingsnį kar
du prasivalyti ir tas jiems 
užėmė daugiau laiko, negu 
jie tikėjosi. Jau rusų armija 
sumobilizuota ir sutraukta 
į parubežius, o vokiečiai dar 
neapsidirbo su belgais ir 
francuzais. Dabar rusams y- 
ra atviras kelias į Berlyną. 
Vokiečiai tikėjo vienu smū
giu sumušti francuzus ir 
belgus ii’ paskui savo ka
riuomenės dalį nugabenti 
prieš rusus. Dabar jau ru
sai gatavi mūšiui, o vokie
čiai dar francuzų nesumušė.

Taigi rusai tuoj vokie
čiams ims lipti ant kulnų.

Suvalkijoj žuvo 
keturi vokie
čių lakūnai.

LONDONAS, rugp. 15 -- 
Reuterio telegrama prane 
šama, kad vokiečių aeropla
nas skraidęs Suvalkų gub. 
padangėse ir tėmijęs apie 
rusų armijos sustatymą ir 
didumą. Rusai ėmė šaudyti 
į aeroplaną ir pataikė. Ae
roplanas nukrito ir rasta už- 
simušę keturi vokiečių ofi
cieriai. Ta žinia atėjo Reu- 
teriui iš Vilniaus.

Iš Paryžiaus pranešama 
apie tai, kaip du vokiečių 
orlaiviu gaudė vieną fran
cuzų orlaivį Lotaringijoj. 
Vokiečiai skrajoję greičiau, 
negu francuzas ir jie turė
ję po tris ginkluotus vyrus. 
Po labai trukšmingo skrai
dymo francuzui pasisekė iš
trukti ir nulėkti pas savuo
sius.

Iš Bruselio pranešama, 
kad šūviai iš kanuolių nudė
ję tris vokiečių aeroplanus 
ties Diest.

Nori įgyti Len
kų prielan

kumų.
PETERBURGAS, rugp. 

15. — Rusai nori Įgyti len
kų prielankumą visose daly
se — Austrijoj, Vokietijoj 
ir namie. Vyriausias rusų 
armijos vadovas, didysis ku
nigaikštis Nikalojus Niko- 
lajevič, išleido tam tikrą 
proklemaciją, kurioj sako
ma, kad tie lenkai, kurie pa
rodys ištikimumą slavių rei
kalams, busią ypač globoja
mi rusų armijos.

DAUGIAU ŽINIŲ SEKA 
ANT 4-to PUSLAPIO.
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Nlusy pastabos.
APIE LIETUVIŲ SUVA

ŽIAVIMĄ.

Gal dar daug sykių mums 
prisieis rašyti apie visuoti
ną Amerikos lietuvių suva
žiavimą, kokį sumanė “Lie
tuva” 32 num., kilus bai
siam karui Europoje. Andai 
rašėme, kam tas suvažiavi
mas reikalingas ir kokios 

- "pakraipvs lietuviai jiir galė; 
tų susirinkti. Bet dabar mu
sų laikraštijoj atsirado rim
tesnių balsų kas link to lie
tuvių suvažiavimo. Tatai 
neprošalį bus čionai pami
nėti ir keli žodžiai pasakyti.

Į paskelbtą suvažiavimą 
visi laikraščiai prielankiai 
atsiliepia ir reikalauja, kad 
tasai suvažiavimas yra bū
tinai reikalingas ir kad tok
sai atsibūtų kuogreičiausia, 
kadangi Europoje įsivyra
vęs karas labai greitai ga
li pragaišinti musų tėvynės 
sodžius, miestelius ir mies
tus, gi musų brolius palik
ti net be pastogės ir maisto. 
Lietuvių suvažiavimui turi 
svarbiausia rūpėti lietuvių 
vargdienių Lietuvoje šelpi
mas, kurie, be abejonės, 
daug nukentės nuo to karo. 
Pol.itikiniai reikalai, mano
me, geriaus butų palikti pa
šalėj, kadangi iš tų kalbų- 
pasikalbėjimų visgi 
tuo tarpu nebūtų 
naudos.

Svarbiausias dalykas kur 
lietuviams suvažiuoti ir ka
da.

“Draugas” pataria suva
žiuoti į Chicago ir tai Lie
tuvių Federacijos kongreso 
metu. Federacijos kongre
sas atsibusiąs Chicagoj rug
sėjo 22, 23, *24 ir 25 d. Bet 
kadangi visuotinas lietuvių 
suvažiavimas yra labai svar
bus reikalas, tatai “Dran
gas” sako, kad Federacija 
galėtų savo darbus pasku
binti ii' visa pabaigti per 
pirmąsias tris dienas, gi 
rugsėjo 25 diena butų pa
švęsta abelnam suvažiavu
sių lietuvių pasitarimui apie 
šelpimą savo teviilainių, nu
kentėjusių nuo karo.

mums 
reales

Musų nuomone, tasai 
“Draugo” sumanymas irgi 
geras, bet, deja, kad patsai 
suvažiavimas atidedama la
bai toli, kur kraštai! svie
to. .. Tuo tarpu, kiek mums 
žinoma, kiekvienam rupi ne 
vieta tam suvažiavimui, bet 
jo skubinumas, greitumas, 
kadangi nežinia, kas gali į 
vieną-antrą savaitę Lietu
voje atsitikti.

Tatai, jei tasai reikalas 
taip daug yra artimas ir 
Lietuvių Federacijai, ar pa
staroji negalėtų atlaikyti 
savo kongreso anksčiau, ar 
negalėtų, pav., suvažiuoti 
kadir, sakysime, šio rugpjū
čio paskutinėmis dienomis. 
Greičiau visas reikalas bu
tų apkalbėtas, prideramai 
prisiruošta prie aukų rinki
mo. Gi Federacijos valdyba 
labai lengvai savo kongre
sui dienas galėtų pakeisti ir 
neprisieitų taip ilgai lauk
ti, kol... lietuvių širdis at
šals. Ir turėtų taip padary
ti.

Kas link to suvažiavimo 
nekuriuose musų laikraš
čiuose pakelia savo balsą ir 
p. Gabrys, Liet. Informaci
jos Biuro Paryžiuje vedė
jas. Jis, žinoma, rašo taip
pat, kad Amerikos lietu
viams esąs tuojaus reikalin
gas visuotinas bepartijinis 
seimas. Toksai lietuvių sei
mas, kuriame turėtų daly
vauti visų pakraipų lietuvių 
atstovai, turėtų atsibūti 
Chicagoj pirmomis rugsėjo 
dienomis.

P-nas Gabrys reikalauja 
seimo politikiniu žvilgsniu. 
Seime turėtų būti apsvars- 
toini sekanti klausimai: 1) 
Lietuvos padėjimas Rusi
jai pergalėjus Vokietiją;
2) Lietuvos padėjimas Vo
kietijai nugalėjus Rusiją ir
3) Lietuvos padėjimas Aus
triją suardžius.

Sulyg p. Gabrio nuomo
nės, jei visa Lietuva atsiras
tų Rusijos globoje, tai butų 
laimingiausia. Paliktų ne
laiminga patekus Vokieti
jos naguosna, arba, susiar- 
džius Austrijai, lenkų ža- 
banguosna.

Visa tai esą reikia apkal
bėti, pasitarti, nes be to mes 
tegalime labai daug ko pra
rasti, kadangi visai Euro
pai šiandie prisiartinusi 
teismo diena.. .

P-nas Gabrys turi tiesą 
sakydamas, kad mes labai 
daug ko šiame kare galime 
prastoti, bet kad lietuvių 
suvažiavime apie tuos daly
kus pasikalbėjimai ką nors 
naudingo musų tautai galė
tų suteikti, tai jau kiekvie
nam suprantama, kad iš to 
nieko gero negali išeiti. Mu
sų tauta Europos valstybių 
politikoje yra kaipir zero. 
Ką mes čia, Amerikoj, bū
dami neveiktumėm, ką ne- 
darytiunėm, kovojančios 
valstybės musų balso neiš
girs. Musų visuomenė, de
ja, dar tiek nepribrendus, 
kad 
lais 
mes 
me, 
tėvynės likimą, kol karas 

• tęsis, musų sielvartų niekas 
! neišgirs, kaip kad mes da- 
i bar nežinome, kas dedasi tė
vynėje, gi musų broliai, Lie- 

| tūtoj gyvenanti, iiė'žiliO, kas 
dėdasi pas iniuhis, Ameriko
je-

tokiais politikos reika- 
galėtn užsiimti. Tegu 
čia ir perdaug alasuosi- 
togu mes apraudosime

Taigi lieka mums alterna- 
tiva: kuogreičiausia sušauk
ti lietuvių visuotinas suva
žiavimas, išanksto pasirū
pinti šelpti savo brolius, nuo 
karo nukentėjusius, pasi
kalbėti apie pasekmingesnį 
lietuvių apšvietimą ir iš
reikšti viltį, kad dabartinis 
karas sugriaus visus Euro
poje sostus. Išnykus monar
chijoms, lietuvių tauta su 
savo sūnų pagelba veikiai 
pasiliuosuos iš po sunkiau
sio vergijos jungo.

MUSŲ ŽMONĖS IR 
KARAS.

Kilus karui Europoje, 
laikraščiai kasdien prirašo 
visokių butų ir nebūtų daik
tų apie karą, apie susivai
dijusias valstybes ir apie 
kitką. Bet musų žmonės i- 
ma “išmintingiau” apie ka
rą pasakoties už pačius laik
raščius. Pav., tenka nuo lie
tuvių išgirsti, kad caro ka
riuomenė kad jau pliekian
ti, tai pliekianti austrus ir 
vokiečius. Taippat tarp lie
tuvių pasklydęs plačiai gan
das, kad šv. Tėvas esąs la
bai užsirūstinęs ant vokie
čių. Mat, jie nėra katalikai. 
Jis pataręs Italijos valdžiai 
apginkluoti savo kareivius 
ir eiti mušti vokiečius. Net 
Italijos valdžiai pasiūlęs 
daug pinigų, bi tik ji stotų 
prieš vokiečius, bet kad aus
trų nepalytėtų. Dar ir kito
kie paskalai apie dabartinį 
karą tarp lietuvių prasipla
tinę.

Reikia pasakyti, kad to
kie paskalai yra neteisingi, 
grvnas išmistas. Iš karo lau- 
ko ir apie karą juk ir pa
tiems laikraščiams yra sun
ku gauti teisingas žinias. Iš 
daugybės parėjusių telegra
mų su atsidėjimu reikia 
rinkti, kad bile kokiomis ži
niomis nesuklaidinus skai
tytojų.

Pridera žinoti, kad dau
giausia telegramų apie karo 
bėgį į Ameriką prisiunčia
ma iš Anglijos, per Londo
ną, kur jos yra cenzūruoja
mos. Kadangi Anglija eina 
išvien su Francija, Belgija 
ir Rusija prieš Vokietiją ir 
Austriją, tatai per Londo
ną telegramai praleidžiami 
tik prielankus pirmoms ke
turioms valstybėms, gi apie 
Vokietiją ir Austriją prane
šama tiesiog nebutniekiai. 
Vokietija visokiems Londo
no ar Paryžiaus melams ne
gali užbėgti, kadangi ji at
kirsta nuo viso pasaulio. 'Pe
čiau pasitaiko kartais Vo
kietijai bevieliu telegrafu 
pranešti pasauliui kelias ži
nias ir tuomet susekama, 
kad jos priešininkės meluo
ja.

Štai tomis dienomis iš 
Londono paskelbta, kad 
Viennoj buvę pasikėsinta 
ant Austrijos imperatoriaus 
gyvasties. Paskui vėl pra
nešta, kad vokiečių kaizeris 
apleidęs Berlyną ir iškelia
vęs karo laukan.

Kiek vėliau paaiškėjo, 
kad tos žinios nėra teisin
gos, nes kaip ant Austrijos 
imperatoriaus niekas nesi
kėsino, taip ir vokiečių kai
zeris nemanė Berlyno ap
leisti.

Antai vėl aną dieną buvo 
Londone paskelbta, kad kai
zeris karo lauke, net ties 
Belgijos pasieniu likęs ku- 

lipka sužeistas. Tuo tarpu 
kaizeris visas laikas esti 
Berlyne ir niekas jo nežei
džia.

Priešininkai tais prasima
nymais nori klaidinti visuo
menę, kad tuo budu bile 
katrai kariaujančiai pusei 
pakenkus.

Taigi panašus išmistus a- 
pie karą ir musų žmonės iš
galvoja ir neužilgo visokie 
nebutniekiai žaibo greitu
mu tarp visuomenės plati
nasi.

“Katalikas” žinių-tele- 
gramų parinkime yra labai 
atsargus. Jame visuomet 
spauzdinama teisingiausios 
žinios iš karo lauko ir kitos. 
Bet jei kartais pasitaiko į- 
velti kokią nors netikrą ži
nią, tai tokia tuojaus at
šaukiama, kad neklaidinus 
savo skaitytojų.

DIPLOMATAI APIE EU
ROPINĮ KARĄ.

Trumpu laiku visa Euro
pa, išėmus Hispaniją, bus 
užimta dabartiniu europiniu 
karu. Diplomatai Washing
tone apturėję iš Europos ži
nias ir remdamies tuo spė-i 
ja, kad neužilgo prie to ka
ro prisijungsią Rumunija ir! 
Italija. Turkija suteikė 
progą kitoms valstybėms 
protestuoti, kuomet per 
Dardanelius praleido besi
slapstančiu du vokiečių 
skraiduoliu. Gi pirmiau toji1 
pati Turkija buvo paskel
bus, kad Dardaneliai esanti 
kariaujančių valstybių lai
vams uždaryti. Tiesa, va
kar buvo skelbiama, kad 
Turkija tuodu vokiečių 
skraiduoliu per Dardanelius 
praleidžius ir nupirkus, tė
čiai! toji žinia nėra dar ofi
cialiai patvirtinta. Jei Tur
kija butų nupirkus, žinoma, 
valstybėms nebūtų nei pa
mato protestuoti. Bet jei 
ne, už tai karau liktų iu- 
traukta ir Turkija, gi pas
kui aną Graikija. Bulgarija 
piktai statosi priešais Ser
biją. Rumunija ir Graikija 
stosiančios Rusijos pusėn.

Tik dvi vaistyki tokiuo 
budu neimtų dalyviniu) da
bartiniame kare: Šveicari
ja ir Hispanija. Kas link 
Šveicarijos — reikia pasa
kyti tas, kad, rasi, jai pri
sieis su austrais susiremti, 
kadangi pastarieji grasina 
jos neutralybei.

Europos diplomatai Wa
shingtone karo vaizdą pie
šia juodžiausiomis spalvo
mis. Jie visi tvirtina, kad 
uinu laiku ir visos Europos 
valstybėlės sukils prieš Aus
triją ir Vokietiją.

Italijos pasielgimas nepa
lieka be reikšmės. Italija 
gali atlošti labai svarbią ro
lę dabartiniame kare. Vokie
tija, neįstengdama patrauk
ti Italijos savo pusėn, pa
taisė taip, kad ji paliktų 
neutralybėje. Jei kartais I- 
talija stotų vokiečių pusėn, 
Francija atsirastą sunkia
me padėjime, nes turėtų bū
tinai ginkluoti savo pieti
nius rubežius, gi dabar visą 
savo kariuomenę gali pasta
tyti prieš vokiečius ir aus
trus.

Bet Italijai stoti Austri
jos ir Vokietijos pusėn nė
ra galima, nes tuomet An
glija su Francija iš jos ga
lėtų atimti visas teritorijas 
Afrikoje ir galėtų užblokuo
ti jai visus uostus.

Priešingai, jei Italija per
eitu Francijos ir Anglijos 
pusėn, tuomet tu valstybių 
karo laivynai galėtų liuesai 
veikti Austrijos pakraščiais 
ir net pamėgintų išsodinti 
savas armijas i Austrijos te
ritorijas.

Suv. Valstijos sumanusios 
vis dar stumti priekyn sa
vo santaikos pienus. Ka
riaujančioms valstybėms iš
naujo pasiųsta susitaikymo 
pasiūlijamas. Bet nekurie 
diplomatai W ashingtone 
tvirtina, kad dabar apie 
santaiką nesą galima ir už
siminti. Pirmiau turi atsilik
ti kruviniausi mūšiai, gi, ra
si, paskui busią galima ir 
apie santaiką pakalbėti.

Ne savo darbe.
Nėra jokio pavienio daik

to, kurs labai užtikrintų 
žmonijos laime, jos išnašu- 
iną ir pažangą, kaip tokis 
surėdymas, kur kiekvienas 
žmogus galės pakliūti į to
kias aplinkybes, kurios jam 
geriausia atsako. O

Dabartės yra, taip sa
kant, daug ketvirtainių vi
nių apvaliose skylėse ir ap
valių vinių ketvirtainėse 
skylėse. Todėl ir matome 
taip daug sudarkytų, netin
kamai išpildytų darbų, taip 
daug nepasitenkintų žmo
nių ir taip daug nuobodu
mo.

Nebūkime nedėkingi p. 
Carnegie už jo kningynus ir 
taikos fondus, Rockefelle- 
rini už universitetą ir vi
siems krūvoj, ir kiekvie
nam skyriuj, kurie gyven
dami ar mirdami; paskiria 
dideles sumas mokykloms, 
ligoninėms, muziejams, baž
nyčioms ir labdaringiems 
tikslams. Kaip andai vie
name mieste teatro vedėjas 
išėjo ant estrados ir prašė 
nušvilpti pianistui, kurs 
stengėsi kuogeriausia pa
skambinti, taip ir mums iš
puola nepajuokti labdarių, 
nebent mes galime atlikti 
tą darbą geriau.

Bet kuomet mes pavaikš
čiosime skersai ir išilgai že
mės, tai mes tik imsime ste- 
bėties, kodėl neatsiranda 
gudruolio, kurs imtųsi tai
syti žmonijos stovį iš pama
to; o tą galima padaryti 
pristatant žmones prie to
kio darbo, kurį jie geriau
sia galėtų atlikti, negu bile 
kokį kitą darbą.

Dabartės, paprastai, tėvai 
verčia vaikus būti tuo, kuo 
patiems tėvams tiktų. Tė
vai vietoj žiūrėti, prie ko 
Sutvertojas paskyrė jo vai
ką, kreipia iš kilio ir ver
čia jį būti tuo, kaip jam, tė
vui, tinka.

Mokyklos paprastai turi 
paskirtus tam tikrus daly
kus mokinimui. Jos, taip sa
kant, turi kvapnią, į kurią 
įspaudžia jaunus protus.

Be ginčų turime pripažin
ti, kad svarbiausioji vaiko 
dalis yra jo individualybė. 
Jei jis kada pasižymės, tai 
tą padarys vystydamas ir 
tobulindamas savo indivi
dualybę. Vienok, išrodo, kad 
inėjo jaunikaičių globėjų 
paprotin vadinti jo savišką 
ypatybę nuodėme, užsispy
rimu ir kitokiais ir kitokiais 
aršesniais vardais, ii1, iš an
tros pusės, jo pagataviimą
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gis paveikslas parodo, kaip naktį lakūnai suranda ka
riuomenę priešininko. Iš didžiulio orlaivio yra nulei
džiama skėtis į bile kokią nuo orlaivio pusę. Po skė
čiu yra šviturys, kurį galima kiekvieną sekundą iš or
laivio uždegti arba užgesinti. Kaip tik blykstelėja švie
sa, tai tuoj iš orlaivio pamatoma, ar yra kas, ar ne, ir 
tuoj užgesinama. Jei nušviečiama žemai kariuomenė, 
tai metama bombos iš orlaivio.

Skėtis su švyturiu yra nuleidžiamas žemyn, kad 
suklaidinti žemai esančius ir nenurodyti savo vietą, 

kad išvengti kulipkų.

išsižadėti savo įgimto pa-] 
linkimo, vadinti gerumu.

IKaip daug apsigimusių 
ūkininką veda kuingas ban
kuose, kaip daug apsigimu
sių muzikantų laiko mėsinę 
arba tarnauja kiemsargiu, 
kaip daug apsigimusių filo
sofų, rašytojų, dramaturgų 
yra biznyj ir kai]) daug ap
sigimusių biznierių yra ku
nigais, mokintojais arba 
bando savo jėgas rašyme.

Yra maliorių,. kurie turi 
būti rubsinviais, yra šalta- 
kalvių, kurie turi būti sod- 
nininkais, yra bankininkų, 
kurie turėtų būti plytnin- 
kais. Ir kai]) retai apsigi
męs diplomatas patenka se
natai!!

Žmonės nėra tinginiai, nei 
jokis žmogus netingi, kuo
met jis atranda sau pašird- 
ną darbą. Jani maloniau 
dirbti savo darbą, negu val
gyti. Visa bėda yra ta, kad 
mes esame ne savo darbe.

Neklausk manęs, kai]) tą 
galima ištaisyti. Aš nežinau.

Bet aš spėjau, kad ilgai
niui mes išdirbsime kitokį 
surėdymą, geresnį, negu ši

SUSI VIENI IMA S
ĮSTEIGTAS 1886 M.

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

$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$600

$1000

Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18.
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

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

LIETUVIŲ APDRAUDOS DRAUGIJA

tas. Ateis diena, kuomet bus 
nušluotos privilegijos, bus 
panaikintas parsisamdymo 
surėdymas, luomai ir prie
tarai, ir kuomet bus vaduo
jamas! teisybe, išmintim ir 
sveiku protu. Tuomet tai 
gal būti nors iš dalies prisi- 
artinsim prie to, kad ketur
kampės vinįs pateks į ke
turkampes skyles, o apva- 
lios vinįs į apvalias skyles. 
Gali būti.

Frank Crane.

“Laisvė” rašo, kad Ame
rikos lietuviai socialistai su-, 
skatę visur rengti prakiil- 
bas prieš karą. Jie, mat, lie
tuviams paaiškįsią karų 
kenksmingumus. Tikri juok
dariai. Jie taip augštai sta
tosi, kad, tarytum, turėtų 
šį-tą reikšti šiame pasaulyj. 
Nieks jų nepagiria, tai nors 
patįs apie save šūkauja.

S3SSSSS53SSSSSSK5SSS3KI
Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER 
Gydytojas ir Chirurgas

3337 S. Morgan St. Chicago, 11
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Ii AT A LIRAS

Japonų pamė
gimai.

Vienas geras “tekančio
sios saulės šalies’’ žinovas 
ir jos gyventojas perstatų 
sekančiai šiais laikais tarp 
japonų viešpataujantį ūpą:

Tuoj po. paskutiniam ja- 
ponų-rusų karui vienas rim
tas Rusijos dienraštis rašė 
taip: “Mes negalime per
daug rūstauti aut japonie- 
čiit, nes jaučiamės jiems ly
gus. Kiekviename musų šis- 
tas randasi iš japono.” Ir 
išteisybės, abi tauti greitai 
po susipešimui susitaikė ir 
padarė sutartį labai daug 
artimą sandorai. Japonų 
spaudoje nesutinkama nei 
vieno negražaus arba įžei
džiančio rusus žodžio, bet 
tankiai užsipuolama ant 
Vokietijos už tai, kad buvu
sio karo metu Vokietija sto
vėjusi Rusijos pusėje. Yra 
tai kas tokio nelogiško, nes 
jei jau jie atleido rusams, 
tai kokiam galui jie nuolat 
kartoja frazą: “Rusijos gė- 
dulybė yra Vokietijos gėdu- 
lybė”. : ’j*

Amerikonai paskutinio 
karo metu užėmę visai prie
šingą stovį, negu oficialė 
Vokietija. Visa Amerikos 
spauda išreikšdavo karš
tus velijimus pergalėti ja
ponams rusus, kad tuo bil
du panaikinus caro val
džios “barbariškumą”. Ja
ponai tečiau už tai ameri
konams jouduoju dėkingu
mu atsidėkojo ir šiandie 
jankius vadina “rytdienos 
priešininkais”.

Tečiau reikia pripažinti, 
kad ir Šiaurės Amerikoj 
pranyko senobinės simpati
jos del “chrizantemų ša
lies” gyventojų. Šiais lai
kais amerikonai labiaus ne
apkenčia priešininkų iš 19-

1 CORNELIUS VANDER6UT 
pg John H.Fim.cy

C. Vanderbilt (1) išvažia
vo iš Paryžiaus i Genevą ir 
teiks pagelba Europoj užsi- 
likusiems amerikonams. Dr. 
Finley (2) yra išvažiavęs 
Europon tais pat reikalais. 
Kuomet karas prasidėjo, tai 
Europoj buvo arti 400.000 
amerikonų.

04 metų: rusu ir japonų. 
Taip tai viskas pasaulyj at
simaino !

Amerikonas mokslinin
kas, dr. Lisser, buvęs uni
versiteto San Francisco de
kanas, kuris nesenai atliko 
poros metų kelionę po Japo
nija, persitikrino, kad Ja
ponija neužilgo paskelb
sianti karą Suv. Valsti
joms. Jo nuomone, reikia 
saugoties japonų švelnumo 
ir nuolankumo, nes tuo bil
du jie savo priešininkus no
ri tik suklaidinti. Japonas 
kadangi nekuomet neišreiš
kia savo nuomones ir tuo
met esti labiausiai priete- 
lingajS, kuomet mano ką 
nors nustverti už gerklės. 
Ir jei ligšiol jie nepaskelliė 
karo, tai tik todėl, kad jų 
finansai esą persilpni.

Su tuo reikalu jungiasi 
taippat japonų ateivystės 
reikalas, kuris nesenai pa
gimdė aštrus susikirtimus 
Japonijos su Suv. Valsti
jomis, nes šalyj, kur tik 
nors sykį japonai Įkėlė ko
ją, baltoji rasė tuojaus ne
tenka po kojomis pastovo. 
Japonas ateina su visai ki
tokiais siekimais ten, kur 
apsigyvena chinietis, kuris 
nori būti ir palieka ištiki
muoju tarnu. Japonas, kas 
tiesa, išpradžių lošia tarno 
rolę, bet tiktai tuo tikslu, i- 
dant — jei jam nebus išlai
ko pastatyta užtvanka — 
palikti ponu, ką paprastai 
trumpu laiku ir atsiekia.

Tūkstančiai pavyzdžių, 
paimtu iš Kalifornijos, tą 
faktą patvirtina. Japonai 
tonai persisamdo ištisais 
būriais, kaipo darbininkai 
ant pavienių farmų, kur 
plačiai auginama vaisiai 
arba daržovės. Paskui jie 
tokią f urmą paima nuoman, 
pagaliau šiokiuo ar kito- 
kiuo bildu palieka jos savi
ninkais. Įgiję vieną farmą 
japonai savo konkurencija 
taip apsunkina kaimynams 
fa rmeri a ms egzistenci j ą, 
kad pastarieji trumpu lai
ku atsižada farmų ir šios, 
žinoma, patenka į japonų 
rankas. Tokiuo badu visos 
Kalifornijos apylinkės pa
teko į japonų rankas, taip 
kad valdžiai daugiau nieko 
neliko, kaip tik ginti savo 
šalį nuo tų negeistinų žmo
nių užgi riant tam tikrus į- 
sta tymus.

Europoje niekas neturi 
supratimo — profesoriaus 
Lissero nuomone — apie 
tai, kokia svarbą turi japo
nų imigracijos reikalas del 
vakarinių valstijų. Japonai 
gi tą reikalą tyčiomis nuty
li. — Viešai apie tai gin- 
čyties, butų kas tokio prie
šingo jų pobūdžiui, kadan
gi jie įpratę su visu pasi
šventimu ir išlaikomybe 
darbuoties, bet ne tuščiomis 
kalbomis užsiminėti. Tas 
kalbas jie palieka kitiems.

Taippat delei augančio 
kaip ant mielių japonų į 
meksikonus prielankumo 
dar labiau pasidino nesą 
tarvė tarp japonų ir jankių. 
Antriipologai pasta ra i-
siais laikais susekė, kad ja
ponų ir meksikouų tautos 
paeina iš vieno kamieno. 
Meksikonai turi savyj dau
giau kraujo indiouų, negu 
liispanų. Gi mokslo vyrai 
išrodė, kad Amerikos indio- 
nai paeina iš Azijos, iš mon

golų lopšio, iš kur yra ki
lę ir japonai. Todėl japonai 
su meksikonais kuomet nors 
gali sueiti į labai artimą 
pažintį ir giminingumą ir 
ne juokais pagarsinti jan
kiams.

Tokie tai yra japonai su 
savo pamėgimais.

Korespondencijos.
HUDSON, N. Y.

Dabartės čia oras atvėso 
ir smagu gyventi; miestas 
dailus. Lietuvių yra 63 šei
mynos ir dar tiek pavienių.

Darbai eina pusėtinai. 
Tik vienoj marškininėj 
dirbtuvėj 4 dienas tedirba
ma. Bedarbiu visgi netruk- c O
sta.

Lietuvių apšvietimas ir 
susipratimas nelabai augš- 
tai pakilęs. Nelabai tesirū
pina prigulėti prie dr-jų. 
Štai kaip stovi šv. Antano 
dr-ja. Iš pradžios prisirašė 
prie jos 77 nariai. Dabar 
pilną narių teturi 42, sus
penduotu turi 6, išbrauktų 
29. Iš to aišku, kaip supran
ta čionykščiai dr-jų naudą.

Minėta dr-ja rugp. 2 d. 
turėjo susirinkimą. Nutarė 
įsitaisyti šalikas (šarpas) 
lietuviškos spalvos. Toliau 
nutarta surengti balių ir be 
svaigalų. Kilo nesusiprati
mas, nes kiti norėjo turėti 
balių su svaigalais. Tik ste
bėtis reikia, kad net vedu
sieji vyrai, auginanti vai
kus, balsavo už neblaivų ba
lių. Bet visgi daugiau buvo 
balsų už blaivų balių.

Liepos 13 d. P. Smaižu- 
nas apsivedė su J. Jermoš- 
kiene, lietelio savininke. 
Toliau, apsivedė J. Bubulas 
su p-le A. Simaitike. Ši nuo
taka prigulėjo prie choro ir 
buvo darbšti mergelė. A- 
biejų porų vestuvės gražiai 
atsibuvo. Gero sugvvenimo 
naujoms poroms.

Rugp. 1 d. vienoj smuk
lėj buvo šokiai. Kai kurie 
gerokai apkvaišino svaiga
lais galvas, kad paskui su
sipešė ir keliatas su pra
muštomis galvomis nuga
benta šaltojon. Tris užsimo
kėjo po $10, o vienas advo
katui prikišo $25. Tai vis 
neblaivumo vaisiai.

Akmeninis Matas.

atsisakė, nes, girdi, p. Gri
gaitis pripažinęs Grikštą 
bepročiu ir todėl nedeba- 
tuosiąs su juo. Taigi minė
tą dieną vienas sakė prakal
bą, kritikuodamas socialis
tus. Galop buvo klausimų 
išrišimai. Bet klausimus 
duodant, socialistai tik Im
liojo kalbėtoją.

Rugp. 9 d. buvo užside
gus Mažeikos krautuvė. 
Spėjama, kad žiurkės nu
mėlusios degtukų krebutę 
nuo lentynos ir taip užside
gus krautuvė. Kol gaisrinin
kai pribuvo, tai krautuvė 
gerai apdegė,

A. Kurilaitis.

SO. MILWAUKEE. WIS.
Rugp. 11 d. liko palaido

tas jaunas lietuvis Jonas 
Lenkevičius. Amerikoj iš
buvo tik keturis metus. Bu
vo Dievą mylįs, doras vyras. 
Paliko čia brolį ir seserį. 
Kilęs iš Kauno g., Panevė
žio p., Vabalninku p.

V. Jesunas.

DETROIT, MICH.
Rugp. 2 d., žmonėms e- 

sant bažnyčioj, užėjo smar
kus lietus. Perkūnija buvo 
smarki ir trenkė keliose vie
tose, kur lietuviai gyveno 
arti bažnyčios. Blėdies ne
pridarė, tik vieno namo, kur 
lietuviai gyveno, nubloškė 
kaminą. Žmonėms išėjus iš 
bažnyčios, daug buvo pa
šnekos apie trenkimą.

M. R.

BALTIMORE, MD.
Industrialistai rengė de

batus rugp. 9 d. ir statė iš 
savo pusės p. L. Grikštą, o 
iš socialistų pusės kvietė p. 
Smelstorių. Bet pastarasis

TEGYVUOJA LIETUVIŲ 
DIENRAŠTIS!

Šitai jau kelinta diena, 
kaip “Katalikas” ėmė ma
ne kasdien lankyti. Jau nuo 
senai lietuviai, skaitymą 
mylintieji, laukė prasimu- 
šant žinių šaltinio, naujie
nų nešėjo. Ir sulaukėme. 
Džiaugtis tuomi turime mes, 
lietuviai katalikai. Aš, kai
po mažas tautos narys, svei
kinu “Kataliką” — dienraš
tį ir siunčiu jam širdingus 
velijimus gyvuoti, tobulin
tis ir platintis.

Su godone
M. A. Norkūnas.

Keli žodžiai apie 
pasaulį ir jo 

sudėjimą.
Svarbiausia ir žymiausia 

didžiojo pasaulio dalimi y- 
ra saulė. Saulė yra 1,434,- 
867 kartus didesnė už mu
sų žemę, Ąrba kitais žo
džiais tariant, iš saules ga
lima butų padaryti i mili
joną tokių žemių, kaip mu
sų žemė. Saulė dėlto mums 
taip atrodo maža, kad. jos 
tolis nuo musų žemes sie
kia 20 milijonų mylių ( jun
gių), arba 40 milijonu va
landų kelionės. Yra išskai- 
tliuota, kad kanuolės šūvis, 
paleistas nuo saulės, nu
pultų nat musų žemės tik 
per 25 metu^; o kanuolės 
šūvis per vieną sekundą pe
reina 600 pėdų. Saule guli 
pačiam viduryj planetų si
stemos ir yra valdytoja 
daugumo kitų dangiškų kū
nų, kurie vadinasi planeto
mis, klejojančiomis suka
momis žvaigždėmis. Visos 
planetos yra tamsios, ima 
šviesą iš saulės ir aplink ją 
sukasi. Yra suskaityta 41 
iš didesniųjų planetų, tarp 
kurių priskaityta ir musų 
žemė. Į skaičių svarbesnių 
planetų priguli: Merkuri
jus, Venus, Žemė, Marsas, 
Pallas, Ceres, Juro, Vesta, 
Jovis arba Jupiteris, Satur
nas, Urapas ir Neptūnas. 
Iš šių planetų Saturnas 4.- 
000 didesnis už musų žemę, 
o Jupiteris — 8,000 kartų. 
Apart šių didžiųjų planetų 
yra dar mažesnės, kitos ei
lės, kurios vadinasi mėnu
liais arba planetų pasekė
jais; jų yra išviso 21 ir visi 
sukasi apie savo planetas, 
pavyzdžiui, 4 mėnuliai apie 
Jupiterį, 7 apie Saturną, 6 
apie Uraną, o vienas, tai y- 
ra Mėnulis, apie musų že
mę. Mėnulis 50 kartų ma
žesnis už musų žemę ir at
sitolinęs nuo jos ant 60,000 
mylių.

Kitos rūšies žvaigždės 
vadinasi kometomis arba 
žvaigždėmis su uodegomis, 
kurių atrasta išviso 65. Jos 
perlekia per dangų su ne
paprasta šviesa ir greitu
mu, ir ligšiol dar menkai 
tėra ištirtos. Labai uži
mančios yra stovinčios 
žvaigždės, kurios visos, taip 
kaip musų saulė, turi savo 
šviesą ir laikosi vienos vie
tos. Tokių saulių yra pris
kaityta 75 milijonai; bet jų 
yra taip daug, kad sulig 
liudijimo astronomų arba 
žvaigždžių žinovų, kurie su 
pagelba teleskopų (padidi
nančių stiklų) atrado dau
giau naujų žvaigždžių sau
lių, kad negali būti suskai
tytos. Yra žvaigždžių kul 
kas didesniu už musu sau
lę, bet jos mums atrodo ma
žulėlėmis dėlto, kad arti
miausia nuo musų žemės 
žvaigždė pasiekia tolumo į 
550.000 milijonų vokiškų 
mylių. Taip vadinamas pau
kščių kelias iš tokių žvaigž
džių susideda.

Net ir musų dangiškas 
kūnas, ant kurio gyvename, 
tai yra žemė, turi nepapra
stą didumą; visas jos pa
viršius apima 9 milijonus 
282 tukst. kvadratinių (ke
turkampių) mylių, taip kad 
einant kasdien po 10 valan
dų, reikėtų trijų metų lai
ko, kad apeiti aplinkui vi
są žemę. Du trečdaliu (2/3) 
musų žemės aplieta vande
niu, ir tiktai vienas trečda
lis (.1/3) yra sausumos. Ant 
sausumos gyvena 15.000 su 
viršum milijonų žmonių.

Telephone Yards 8870

K. J. FILLIPOVICIUS
Parduoda už labai ie- 

mas kainas (prekes) 
/MtflWSWMBBk namus, lotus ir far- 

mas, kurių turi di- 
ISsKL JS- džiausi pasirinkimo. Ap-

saugoja nuog ugnies 
■: ' namus, biznius ir fur-IRSuir* ničius geriausiose kom-

Pan’j°s0- Perkantiems 
Property dirba visokias 
reikalingas popintas ir 

vHn parūpina paskolas įnori-
tėčius. Parduoda lo- NK* *us visose Chioagos
miesto dalyse nuog $5- 
00 ir aukščiaus. Taip

gi turi ant pardavimo bizniu ir biznierių 
namų su bizniais, arba be jų. Apsaugoja 
žmonių gyvastis pašalpa ligos ir nelaimės 
atsitikimuose. Reikalaujantieji, atsišaukite 
sekančių antrašu:

838 W. 3Srd St., Chicago, Ill. Telefonas 
Drover 2250. arba Tananevicz Savings 
Bank.

K ************************
* Tel. Canal 2118 J

J Dr. A. L. JUŠKA J
* Lietuvis Gydytojas. *
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. Ž
įf Kampas 18-os gtv. *
**************************

REIKALAVIMAS.
REIKALINGA:— Lietuvaite stono- 

grafe ir typewriterc, kuri gali gerai 
užrašinėti, kuomet angliškai diktuoja
ma ir versti lietuviškai. Kreipkis.

Swigart Land Co.
1219 First National Bank Bldg.

Chicago, Ill.
(8-9-10-11)

ANT PARDAVIMO.

GERA VIETA DEL KAR
ČEMOS IR RESTORANO.

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINGS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
ČIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJĄU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Margan st., Chicago.

Parsiduoda, barber shop labai ge
romis sąlygomis. Biznis išdirbtas per 
5 metų. Barber Shop yra geras pia
nas. Norintieji pirkti kreipkitės: 

Petras Gražulis
Box 51

5508 Archer Ave., Summit, Ill.

ANT PARDAVIMO:—> Geras medi
nis ant keturiu familiju namas, geroj 
Lietuviais apgyVentoj. Apygardoj, aut 
Paulina gatves, ant Town of Lake, ne 
toli lietuviškos bažnyčios, parsiduos 
už pigę prekę.

Atsišaukit į:—<
M. J. TANANEVIčlO Banka,

670 W. 18th St., .__ Chicago, Ill.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVICIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių Su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Sto

rus ant lenvų išmokeseių.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Boudsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yija 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų bizn/ją, 
Jokis biznierius be bankos čekių 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šių Bankų.

negali šiųdien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai įreng

tos
BANKOS VALANDOS:

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vat.
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak< 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

“Kataliko” dienraščio 
generalės agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.

BALTIMORE, MD.
Kaz. žalinas, 

628 Portland St.
NORWOOD, MASS.

Jonas Jar ošė vice 
1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalausku 

248 W. 4th St.

t *

CHICAGO, ILL. 
S. Bartkus 

922 W. 33rd St.

Mrs. A. Brazauckieuo,
5957 So. State St.

M. J. Damijonaitis
901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
' 4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kcdzio Avė.
dagelio's Pharmacy 

4559 So. Hermitage Ave.
P. Kcuutis, 

3238 S. Halstod S.

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičių 
15 Millbury St. 

•“BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 
119 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičiui 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St.
A. J. Plochocki 

87 Grand St.

■ 1

J. J. Polekas 
1802 W. 46th St.

A. S. Prcčinauskas, 
2415 W. 46th St.

J. Raslavičius 
3308 Wallace St.,

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

Petrošius, 
139 E. 107th St.

M. šilkas, 
135 E. 107th St.
M. J. Tananevicz 
670 W. 18th St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškaugkis, 

26 Washington st.

S. L. Zapenas 
28 Washington St.

ELIZABETHPORT, N.
D. BoczEus 

211 First St.
NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

rari
■yF i

J.

M. G. Valaskaa 
349 Kensington Av.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevičla 

2336 S. Oakley Ave.
SOUTH CHICAGO, ILL.

T. Trijonis 
8756 Houston Av.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika 

320 E. 14th St.
BOCKFORD, ILL.

K. Masalskis 
1202 S. Main St.

WAUKEGAN, ILL.
Juozas Matulenu 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskaa 

23 Sheldon St.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulcvičia, 

201 John St.
CLEVELAND, OHIO.

M. Šimonis 
1383 E. 30th St.

P. A. Szukys, 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, 

28 Murdock St.
PITTSTON, PA.

P. Bataitis, 
18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos Dzikas,

BENTLEYVILLE, PA.
6. P? Mažetis

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotu 

46 S. 22nd St.
SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauekas 

102 E. Centre St.

ui! J
1

LAWRENCE, MASK 
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St.

WATERBURY,. CONN.
K. Ch. Kazemeku 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD. 

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskai 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Meiimack St.

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškinis 
35 .Arthur St.

Vyčių 1 Kuopa

SCRANTON, PA. 
J. Petri kys 

1514 Ross Av.
PHILADELPHIA, PA 

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND. 
M. Narvalaitie,

71 Mansfield St., Kingsland
ORAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND.

A. Šimanskis, 
2 Etna St..

J U

Bd.

Amerikos “LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO” (“Katali
ko”) važinėjantis agentas 
Stanislovas Smardakas lan
kysis šią savaitę po Spring 
Valley, Ill. Visų meldžia su 
reikalais Į dienraščio admi
nistraciją kreipties prie jo.

“L. D.” ADMINTSTR.

3
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Laimes žvaigžde

i-

Į?

Įžanga

Pilni Namai Linksmybes

Kada juose yra GRAFOFONAS

E — UGI

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

visose 
tokias

E — 1163
E — 1164
E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 1169

Du vokiečių skraiduoliu 
Breslau ir Goeben tebeslap- 
stosi Dardaneliuose. Buvo

Jos šviesa visus ramina, 
Užžavi jausmus, 
Linksmą ateiti gamina, 
Gydo mus skausmus.

E —

E —

Prancūzai Vogezų kal
nuose tebsilaiko. Tebelaiko 
svarbius praėjimus Le Bon- 
liomme ir Ste. Marie.

Lord Kitchener išsitarė, 
kad karas tęsis pusantrų 
metu.

■
& 

K*

An-
Ita-

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

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

1247
1248
1249

E — 1250

ašE — 1170
E — 1245
E — 1246

re."&

Vokiečiai sako, kad jiems 
pasisekę paimti ties Liege 
drutvietę Pontisse. Brnse- 
lyj ta žinia užginama.

Štai žvaigždelė j an nušvito 
Laimės ir šviesos,
Ji sau ieško draugo kito •— 
Meilės bei tiesos.

paskelbti 
ir kad iš 
atakuosią

d. Jis sako: 
aš išangsto 

savaitės

Atgavink tėvynės sūnus
Meile Lietuvos ’
Ir suteik sielos galiūnus
Labui mus tautos...

-y:

Vilija ir Sudiev Lietuva 
20c 
15c 
kur 
25c 
50c

NEDELIOJ, 23 d. RUGPIUČIO L AUG.], 1914 m.
NATIONAL GROVE (REISSIG’S), : : RIVERSIDE, ILL.

Pikninkas prasidės 9-tą valandą ryte

25c. Porai

■’'■■““jn- ■’j’--;; i

AntH

baro

tanti vertę geros

se ir Saliunuose. Yra

Reikalauk S-O-

VOKIEČIAI IEŠKO AME 
RIKONŲ PRIELAN

KUMO.
Londonas, rugp. 15. — 

Vokiečiai, netekę prietelių 
visame pasaulyj, ieško ame
rikonų prielankumo.

Vokietijos kanclieris von 
Bethmami-Holhveg ]įasakė, 
kad šis karas yra žut-but 
kova tarp vokiečių ir mas
kolių tautų Rusijos”.

Kanclierio žvilgsniu ka
ras kilęs del žmogžudystės 
Sarajeve. Jis apgailestauja, 
kad Francija ir Anglija, bū
damos sąryšyj su Rusija, 
turėjo būti Įveltos tau ka
rau.

Galop sako:
“Mes tikimės, kad teisy

bės jausmas prigelbės ame
rikonams suprasti musų pa
dėjimą.

“Amerikonų prielanku
mas bus prie vokiečių kul
tūros ir civilizacijos, ka
riaujančios prieš pusiau a- 
ziatišką ir tik truputį kultū
rini barbarizma.” *. c

Kas vakar dėjosi 
ant karo lauko.

Vokiečiai smarkiausia vei
kia Belgijoj. Jų dešinysis 
armijos sparnas, nors ant 
kiekvieno žingsnio sutinka 
pasipriešinimus ir kenčia 
nuostolius, visgi eina pir
myn. Vokiečiai veržiasi ant 
Bruselio, Belgijos sostinės. 
Dabai* jau jie yra nuo sos-' 
tinės tik už 16 mylių. Bet 
visas plotas yra nustatytas 
suvienytos armijos Belgijos, 
Anglijos ir Francijos. Ke
lyj yra apdrutintas miestas 
Louvain. Šitame mieste y- 
ra taipgi Belgijos karalius 
Albertas. Taigi Belgijoj 
smulkiųjų burių ir žvalgų 
susirėmimai jau pasibaigė ir 
dabar prasidės armijų mū
šiai.

Liege fortai tebesilaiko. 
Pasklydo gandas, kad gen. 
von Emmich nusižudęs iš 
nusiminimo, kad jam taip 
nepasisekė.

Bruselyj belgai džiaugia
si, kad Liege fortai su 3.- 
000 kareivių sulaiko 250.- 
000 vokiečių kareivių. Bel
gams fortuose esą Įsakyta 
laikytis, kol galės. Jei jau 
negalės, tai nepasiduoti, bet 
suspraginti fortus.

Amerikos agentai iš To
kio praneša, kad kas valan
da japonai gali 
karą vokiečiams 
pat pradžios 
Tsing-Tau.

Iš Romos pranešama, kad 
Rusijos armija jau pasiren
gus eiti per Vokietijos ru- 
bežius. Rusija Austrijos ir 
Vokietijos parubežiais su
stačiusi 2.000.000 kareivių. 
Ta mūšio linija tęsiasi nuo 
Palangos iki Dunojaus inta
kes į Juodąsias jūres. Taigi 
armija tęsiasi nuo jūrės per 
1.500 mylių. Priegtam rusai 
atsargoj turi 3.000.000.

FINAI ESĄ IŠTIKIMI.
Helsingforsas, rugp. 15. 

— Finland ijoj esą visur ra
mu. Paskalos apie čionykš
tę revoliuciją yra visai ne
teisingos. Finai esą visai iš
tikimi Rusijai. Carienė vi
sur buvus sveikinama, kuo
met ji važiavo per Finlan- 
diją į Peterburgą.

Williamson, W. Va., rugp. 
15. — Kompanijos Glem A- 
luni Coal and Coke Compa
ny kasininkas, dr. W. D. 
Amick, tos kompanijos gy
dytojas, ir F. D. Johnson, 
kompanijos eleki rotechni- 
kas, visi tris vakar Glem A- 
hime banditų nužudyti ir iš 
kasininko paimta $15.000, 
kurie norėta išmokėti darbi
ninkams.

Washington, D. C., rugp. 
15. — Prezidentas Wilson 
visai suvargęs po savo ne
laimių palaidojus žmoną. 
Jam patariama garlaiviu pa
važinėti ir tuo bndu susi- 
drutinti. Po nedėliai jis ma
nąs taip ir padaryti.

pasklydęs gandas, kad tuo
du skraiduoliu bus parduo
tu Turkijai, bet gandas ne
patvirtinta. Turkija, kaipo 
neutralu valstybė, m-turi tei
sės pirkti.

Tebeina gandas, kad 
glija veda derybas su 
lija kas link pastarosios Į- 
sikišimo karam Italijos am
basadorius Londone dažnai 
lankosi į ofisą užsienio rei
kalų. Spėjama, kad Italija 
pakryps į talkininkų pusę 
ir apšauks Austrijai karą.

Tš Rotterdam pranešama, 
kad per upę Meuse ties Vi
se didelės daugybės vokie
čių kareiviu pergabenta Bet
gi j on.

. ... .£

Iš Chicago.
Prieš augštas kainas.

Savo reikalavimą numa
žinti kainas ant valgomųjų 
daiktų Chicagos moteris’iš
reiškė tuo, kad apšaukė boy- 
kotą daugeliui iš 5.000 val
gomųjų daiktų krautuvių. 
Visose tose krautuvėse bus 
ištirta, už kokias kainas par
duoda, ir jei už paaugštin- 
tas, tai bus kiekvienai to
kiai krautuvei apšauktas 
boykotas.

East Chicagos gyvento
jams nereikia rupiu ties apie 
augštas kainas, nes ten yra 
kooperativė krautuvė. Ją 
valdo 300 stockholderių. Toj 
krautuvėj kainos nepakel
ta.

Ar nebūtų galima 
Chicagos dalyse 
krautuves Įsteigti.

Pramoga Davis Square.
Šiandie, rugp. 15 d., pra

dedant nuo antros valandos 
po pietų, prasidės pramoga 
Davis Square mankštinimo- 
si salėj. Bus merginų ir vai- 
k i nu man kšt inimaisi.

Vakare 7:30 valandoj duos 
koncertą ukrainiečių benas. 
Dainuos vaikų choras. Bus 
žaismės.

Tnėjimas veltui.

Chicagietis sako, kad vokie
čiai laimėsią karą.

Tik ką pagrįžęs iš Euro
pos Chicagon Max Aiiiien- 
berg išrodinėja, kad šitame 
kare vokiečiai turėsią lai
mėti. Paryžiuj jis buvo lie
pos 16 d. ir iš Anglijos iš
plaukė rugp.

“Dabar čia 
pasakau, kad už 
nuo šio sekmadienio Fran
cija ir Belgija bus Vokieti
jos Įveiktos, Anglija stengu
sis susitaikinti, o Rusija nei 
nebus pradėjus innšties.”

Toliau sako:
“Prancūzai yra sugedusi 

ir nedora tauta. Už kelintos 
metų ji ir taip butų užge
sus. Belgija negeresnė. Bet 
Vokietija pilna klestėjimo, 
sveikatos ir galybės.”

“Paryžiun, Paryžiun!” — 
vokiečiai šaukią.
Pikietninkę nubaudė $5.
K. Jacob, pikietninkė 

prie restorano, nubausta $5 
už tai, kad ji stovėjo ant ša
ligatvio ir trukdė praeivius. 
Unijos advokatas reikalau
ja bylos atnaujinimo.

Antras revolverių pardavi
nėtojas nubausta.

Dar visai nesenai išleista 

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina S 15.00
Šis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

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

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

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

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

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

Įstatymas, draudžiantis par
davinėti revolverius, o jau 
du liko nubausta už Įstaty
mo laužymą.

Liko dar nubaustas neko
kia Meyers $50 ir bylos iš
laidas turėjo užsimokėti.

Tu, žvaigždele gintarine, 
Kilkie vis augštyn, 
Savo šviesą sidabrinę 
Skleisk tarp mus platyn.

Tu užgaukie mano dvasią 
Laimės spinduliais
Ir suteik jai jėgą drąsią - 
Ji man žūt neleis...,

Visą tu vaduok žmoniją. 
Vargui iš nagų;
Panaikink sielos vergiją 
Tarp Jievos vaikų...

Tada laimės kibirkštėle 
Šildys mus visus, 
Karti skausmo ašarėlė 
Nuo skruostų nudžius...

Tad, žvaigždele gintarine, 
Kilkie vis augštvn, 
Savo šviesą sidabrinę 
Skleisk tarp mus platyn.

A. Jaunutis.

Kur bakužį samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau* 
šią.
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė per Nemunėlį.

KNINGYNE
Amer. Liet. Varpui. Sąjungos
L Skambančios stygos, M. Petraus- 

kio ......................................... 50c
Graži gamta, M. Petrauskio .. 50c 
Lopšinė daina, J. Naujalio .. 40c 
Barkarolė, J. Naujalio ............. 50c

5. Kur bakūžė samanota, S. Šim
kaus ..................................... 30e

6. Dvi daini, S. Šimkaus ............. 30c
7. Apleistas, Kosehat ....................  30c
8. šarka. J. Naujalio ....................  40e
9. Baimė, versta iš rusi; kalbos.. 30c

P. S. Hektografu atspauzdintos že
miau minėtos įvairios tautiškos dai
nos . —

Biruta,
PO.........

Juodas varnas, Tolima šalis po 
Vaikštinėjo meška. Malūnėlis, 

namas mus po ...............................
Maršas dainoriu. Clark .............
Meldžiame kreipties šiuo adresu

J. HODELL, Knygius
4O3Wharton St., Philadelphia, Pa.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuviu yra žinomas puikus 

daržas pikninkams REISIG’Š GROVE, RIVERSIDE. 
Dabar ta vieta vadinsis TAUTIŠKAS DARŽAS arba 
“NATIONAL GROVE”, šitas daržas yra patogiausia 
vieta lietuvių pikninkams. Gerbiamos draugijos teturį 
tą vietą savo domoj. Daržan pasiekiama LaGrange gat- 
vekariais važiuojant Desplaines Av.

Sulyg daržo išrandavojimo ir visas informacijas su
teikiama :

“KATALIKO” Redakcijoje
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL'.

padaryta degtinė išnepaprastai puikaus mišinioPer daugeli metų sendintabaito ąžuolo bačkose pirmsuteikimo publikai.
“Aušros” Mokykla

Mokina Anglu kalbos
” Lietuviu kalbos
” Rokundų
’ ’ Knygvedystės
’ ’ Stenografijos
” Typewriting
” Pirklybos Teisiu
” Abelnos Misterijos
” Suvienyti; Valst. Historijos
” Geografijos
’ ’ Algebros
’ ’ Geometrijos
” Trigonometrijos
” Braižymo

MOKINIMO VALANDOS: 
nuo 9 išryto iki 5 po pietį;. Vakare 
nuo 7:30 iki 9:30.

3149 S. Halsted st., Chicago.

miniai švelnios

geriausia prieprovos daro
Žmones supranr?

šeimyną
ruginės degtinės
orderiuoia SOLO
Kliubuose, Moteliuo

tai geriausias gėrymas. Už
ganėdina kiekvieną žmogų.
Nusipirk bonką savo šeimynai.

STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago,
216 w. Madison St A. Chiposle irlT. Podlaskis, Lietuv. Ateitai

Antras Didelis Piknikas
Parengtas

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS

Nuoširdžiai užkvieciame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tų musų puikų 
Pikninką, kur galCsite pasilinksminti ir pakviepuoti tyru oru. Bus skanios užkandos, 
gardžių gSrymų, kvepiančių cigarų ir puikaus pasilinksminimo iki sočiai. Užtikrina
me, kad visi buvę busite užganėdinti. Kas nebus, tai gailusis.
PASARGA: Važiuodami imkite 22 karus iki 40 Avė., nuo ten La Grange karus, kurie priveža iki 
daržo.

VISI UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

KATALIKĄ
Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; i visus pajudin

tus musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kultūri

nio darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o 

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuvių kultūrinis kilimas 
ir jų gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko’’tikslas — kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienrašti “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00.
pusei metų $4.00.

“KATALIKAS”
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL
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