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BRUSELIS PAIMTA
LONDONAS, rugp. 21. — Vokiečių kavalerija pagaliau užėmė Belgijos sostinę Bruselį. Tas skelbiama oficialiai. 

Belgijos kariuomene pasitraukė Antwerpo linkon.

Austrai užklupę ant miegančių kazokų ir jų 400 užmušę
Rusai užėmė Gumbinę Mažojoj Lietuvoj. EXTRA!

Vokiečių sočia 
Ilsiai nesušau 

dyla.
Washington, D. C., rugp. 

21.—Kuomet pasklydo gan
das, buk kaizerio paliepi
mu buvo sušaudyta 100 vo
kiečių socialistų ir jų vadas 
Liebknecht, tai Amerikos 
socialistai prašė Bryano su
žinoti, ar tai tiesa. Iš Ame
rikos ambasadoriaus Berly
ne gauta šitokia telegrama:

“Liebknecht tik ką išėjo 
iš mano buto. Pasakiškieji 
gandai visai yra be pama
to.”

Gandas ėjo, kad Lieb
knecht buvo sušaudytas už 
neklausymą, kuomet buvo 
pašauktas kaipo atsarginis. 
Jis buvo leitenantas kava
lerijos atsargoj.

Už dviejų sa 
valčių Holandi 
joj bus badas
Haaga, rugp. 21 — Ūkio 

reikalu ministeris paskelbė, 
kad Holandijoj esamu miltu 
pakaks duonai tik dviem sa
vaitėm. Rugiapjūtė dar da
bar tik prasidėjus. Bet Ho- 
landija tik tiek teužaugina 
rugių ir kviečiu, kad tii ja
vu jai pakanka tik 2įZ> mė
nesiams. Kitą dalį reikia į- 
gabenti. O įgabenimas visai 
apsistojęs. Daug javų buvo 
beatgabenama anglų garlai
viais, bet tie javai sulaikyti 
Londone.

Ministeris todėl liepia už
laikyti didžiausią taupumą, 
nenaikinti nei duonos trupi
nių.

Anglių irgi nedaug tesą.
Dirbtuvės sustojo. Dau

guma vyrų yra po ginklu. 
Kiti bedarbiauja.

Kovos iki pa
skutinio kraujo 

lašo.
Londonas, rugp. 21. — 

Bevieliu telegrafu praneša
ma, kaip kaizeris atsisvei
kino su savo gvardija, išva
žiuodamas karo laukan. Pa-j 
sakė gvardijai, kad kardas, 
kurs per dešimtmečius bu
vo makštyje ir kurs dabar 
yra ištrauktas, turįs nus
pręsti, kieno bus viršus. Jis 
negalįs būti indė tas atgal 
be pergalės ir be šlovės. Rei
kėsią kovoti ir kovoti, net 
jei ir paskutinį vokiško 
kraujo lašą reikėsią paauko
ti. ‘________

Caro armija ei
na j kaizerio 

žemę.
Londonas, rugp. 21. — 

Standard ’o korespondentas 
iš Paryžiaus praneša, kad 
rusų armija įsiveržė į Vo
kietiją anksčiau, negu buvo 
galima tikėties.

Iš Peterburgo pranešama, 
kad rusų armija šešiomis 
kolonomis perėjo į kaizerio 
žemę ant sykio. Mažojoj 
Lietuvoj rusai užėmę Gum
binę ir Islyką.

Išviso per rubežių persiri
to jau 400.000 rusų karei
vių. Rusai sako, kad reika
lui esant, galėsią kas savai
tė versti per rubežių po 
400.000 kareivių.

Išrodo, kad Didžioji Lie
tuva nebus mūšio lauku.

Septyni rusų 
laimėjimai.

“r —-
Paryžius, rugpJ 31.— O- 

ficialiai pranešama, kad vi
soj mūšio linijoj, nuo Pa
langos iki Balkanų, rusai 
laimėję septynis mušius. 
Rusų armijos dalis, iš Eit
kūnų pradėdama, ėjo gilyn, 
užėmė Stalupėnus ir paskui 
Gumbinę, kuri yra už 20 
mylių nuo rubežiaus. Tuose 
mūšiuose rusai paėmė 12 
vokiečių kanuolių ir daug 
nelaisvių.

Kazokai atmušė austrus, 
ėjusius į Kielcą. Nuvijo at
gal austrus nuo Rybnico, 
Krassinako ir Lyko. Taipgi 
austrai nukentėjo ties Gu- 
siatin, Stojanov ir Carukov.

KAISER WILHELM AND HIS SIX SONS T
VOKIETIJOS KAIZERIS WILHELM IR ŠEŠI JO SŪNUS. FOTOGRAFIJA

NUIMTA ANT VIENOS GATVIŲ BERLYNE.

Kaizeris mobi
lizuoja moteris.

Londonas, r^gp. 21. — Iš 
Berlyno į Rotterdamą su
grįžo vienas chinų daktaras. 
Pasakoja, kad ten belikę 
tik moterįs, seniai ir vaikai. 
Visi tiltai esą vaikų, aplink 
14 metų amžiaus, saugojami. 
Ant Fridrichstrasse buvęs 
sunaikintas vienas tiltas ru
sų bomba.

Dabar mėtoma lapeliai, 
kuriuose kviečiama moterįs 
prie ginklo. Norima sutai
syti čielą korpusą iš mote
rių.

Didis sujudimas 
Trieste.

Venecija, rugp. 21. — 
Kaip tik pasirodė Anglijos 

ir Francijos laivynai Adria- 
tikoj ir ėmė gaudyti austrų 
garlaivius, tai Trieste kilo 
pasiauba. Trieste yra svar
biausias Austrijos uostas 
Adriatikos pakrantėj.

Gubernatorius, princas 
Hohenlohe, pasirengęs dum
ti laukan specialiu trauki
niu.

Majorui liepta pasiduoti, 
jei anglai ir francuzai at
plauktų, kad išgelbėti pui
kius rumus ir ypač dokus 
nuo kanuolių šūvių.

Italai būriais plaukia į 
Veneciją. Vienu botu atva
žiavo 250 italų.

PLĖŠIKAI UŽMUŠĖ 
ŠEŠIS.

Ray, Arizona, rugp. 21. — 
Keturi meksikonai plėšikai 
susirėmė su policija. Krito 
keturi amerikonai ir du 
meksikonai.

Vėliausios Žinios iš 
Karo lauko.

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Belgijos kavalerija įjojo į 
Bruselį, Belgijos sostinę. 
Belgų armija atsitraukė 
Antwerpo link.

WASHINGTON, D. C., 
rugp. 21. — Anglijos amba
sada paskelbė, kad vokiečių 
laivynas yra dalimis Balti
kėj ir Įvairiuose uostuose 
namie.

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
francuzai užėmė Muelhau- 
sen, Alzacijoj. Buvo smar
kus susirėmimas. Buvo pa
sigauta durtuvų.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Pranešama, buk kaizeris lie
pęs iš paskutinųjų ginti Ki- 
ao-Chou ir neatiduoti japo
nams.

PEKINAS, rugp. 21. — 
Chinų valdžia paklausė Suv. 
Valstijų, ar jos nenorėtų 
valdyti trumpą laiką Kiao- 
Chou ir paskui užleisti eta
nams. Atsakymo nebuvo iš 
Washingtono.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Telegrama iš Krakovo pra
neša, kad austrai užėmę Ru
sijoj Miechow. Priegtam 
austrai užklupę 1.000 mie
gančių kazokų ir 400 iš jų 
užmušę arba sužeidę.

BRUSELIS, rugp. 21. - 
Pasitikėtinos žinios ateina, 
kad buvę susirėmimai ties 
Charleroi. Belgai tvirtina, 
kad žuvę 5.000 vokiečių. Vo
kiečių kavalerija landanti 
po miškus, kurie yra arti
nuose.

PRŪSELIS, rugp. 21. — 
Vokiečiai ėmė bombarduoti 
išnaujo Diest. Jų artilerija 
taipgi pradėjusi bombarduo
ti Tirleimont.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Rusų kareiviai užėmė Gum
binę, Mažojoj Lietuvoj. 
Priegtam rusai paėmę 12 
kanuolių ir daug nelaisvių.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Du kaizerio sunu — Eitel ir 
Augustas, perėję per Liege, 
nusidangino į priešakinę ar
miją.

PARYŽIUS, rugp. 21. — 
Portugalai Paryžiuj sako, 
kad 40.000 kareivių iš Por
tugalijos atsiųsta Anglijon. 
Spėjama, kad jų vietas už
imti bus pašaukta atsargi
niai.

LONDONAS, rugp. 21. — 
Telegrama iš Romos prane
šama, buk kardinolas Sera
fino Vannutelli, kardinolų 
dekanas, manąs prašyti kar
dinolų, susirinkusių rinkti 
popežių, sutaisyti atsišauki
mus ir siųsti kariaujančioms 
valstybėms, kad sustabdy
tų kraujo liejimą ir taikin- 
tųsi. Suv. Valstijos busian
čios kviečiamos prisidėti. '

VOKIEČIAI UŽPULDI
NĖJA ANGLIJOS KOLIO- 

NIJAS AFRIKOJ.

Londonas, rugp. 21. — 
Vokiečių kareivių būriai ė- 
mė užpuldinėti Anglijos kp- 
lionijas rytinėj Afrikoj. Ne-,, 
didelis vokiečių kareivių 
būrys įsibriovė į Nairaur ir 
pavogė buri galvijų.
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Musų pastabos.
POPEŽIUI MIRUS.

Ypatingu metu Bažnyčia 
ifeteko .sau galvos. Ginklų 
žvangėjimai, kraujo liejimą
si pakratė gailestingą ir 
jautrią Šventojo Tėvo širek 
ir užgesino jame gyvybės 
žvakelę. Galingiausias ant 
žemės valdovas, ganytojas 
300.000.000 sielų, iškeliavo 
pas Amžiną j Į nepatogiau
siu del jo Įpėdinio rinkimo 
laiku.

Už dešimties dienų, pagal 
taisykles, turi iš viso pa
saulio kardinolai susirinkti 
Romon ir rinkti naują Kris
taus vietininką. Bet tokia
me laike, kuomet karo lai
vai nardo po jūres ir už
stoja kelius, kuomet Euro
pos geležinkeliai gabena tik 
kareivius ir karo amuniciją, 
nėra vilties taip greitai su
teikti Bažnyčios kunigaikš
čiams žinias, kad jie leistus 
Romon.

Amerikos kardinolai — 
O’Connel iš Bostono ir Gib-
bons iš Baltimorės, jei ir 
greičiausius sugriebtų gar
laivius, tai ir tai vargu su-” 
spėtų pribūti Į laiką Amži
najai Miestan. Ne vien iš 
Amerikos, bet ir iš Šveica
rijos sunku yra ištrukti ir 
nuvažiuoti Romon. Antai, 
New Yorko kardinolas Far
ley užkliuvo Brunnene, 
Šveicarijoj, ir nei per in- 
tekmingus prietelins negali 
pasiekti kokį nors uostą.

Be abejonės, ištikus to
kiam reikalui, visos valsty
bės prigclbės kardinolams 
kelionėj,-bet dauguma kar
dinolų yra senyvi vyrai ir 
nepakeltų skubios kelionės 
vargų, kuomet lankėtų dan- 
ginties automobiliais, gar
laiviais, geležinkeliais. To
dėl išrodo, kad nebus gali
ma paskirtu laiku išrinkti 
popežių.

POBUDINGOSIOS MIRU
SIO POPEŽIAUS PUSĖS.

Visas popežiaus Pius’o X 
gyvenimas buvo perimtas 
pilnu demokratizmu. Įsėdęs 
šv. Petro sostan, vedė labai 
paprastą gyvenimą. Nemė
go didelių ceremonijų ir 
puošnumu. Dar prieš iš-

<ad Rusija nebūtų pavojin
ga jos kolionijoms Azijoj. 
Todėl Anglijos diplomatai, 
veikdami europinėj politi
koj, visuomet veikė prieš 
Rusiją.

Pamažėl reikalai, vienok, 
veitėsi. Anglija pamatė, kad 
Rusija jai nėra pavojinga. 
Anglija pamatė sau didesnį 
konkurentą — Vokietiją. 
Anglija tuomet ėmė artintis 
su Rusija ir galop pasikratė 
rankas.

Nors taip tai Europos rei
kalai persikeitė, bet Kon
stantinopolio klausimas pa
siliko po senovei. Ten ėmė 
vokiečiai įgyti intekmę ir 
ėmė dėti savo kapitalus.

Bet štai iškila Balkanų 
karas. Susitelkusios tautos 
supyškina turkų armijas ir 
jau ima belsties į Konstan
tinopolio vartus. Turkai jau 
pasirengę buvo išsinešti iš 
Europos ir Konstantinopo
lio. Bet didėsės Europos 
valstybės pasakė Balkanų 
tautoms: “Sustokit!” Tu
rėjo klausyti.

Kodėl buvo toks įsaky
mas? Del to, kad didesnės 
valstybės bijojo, kad Kon
stantinopolis netektų talki
ninkams. Taigi Konstanti
nopolis liko po senovei.

Bet dabar ateina žinios, 
kad Turkija žada remti kai
zerį. Todėl galima išvysti 
Rusiją siunčiant savo Juo
dosios jūrės laivyną linkui 
Konstantinopolio. Ką gi 
tuomet Anglija, Rusijos tal
kininkė, padarys? Ar leis 
Rusijai įgyti tą, ko nuo se
no ji troško — liuoso išėji
mo į Viduržeminę jurę? Da
lykai ir reikalai gali susi
painioti. *

Pakvietimas j bendrą 
suvažiavimą.

Skaitant lietuvių laikraš
čius, matosi, kaip visi, be 
pažiūrų skirtumo, jaučia vi
suotino suvažiavimo reika
lingumą. Dviejų nuomonių 
tame dalyke ir būti negali. 
Reikia neatbūtinai suruošti 
bendrą visų Amerikos lietu
vių suvažiavimą. Akiveizdo- 
je grasiančio Lietuvai pavo
jaus, apie partiviškumą ne
gali būti nei kalbos. Mes visi 
esame lietuviais, visi vienos 
ir tos pačios Tėvynės-Lietu- 
vos vaikais ir visi bendrai 
privalome tartis apie jos 
reikalus ir skubėti jai pa
galbon. Pasilieka tiktai niu 
skirti tam suvažiavimui vie
tą ir laiką. Chicago, kaip 
milžiniška lietuvių kolioni- 
ja, kame randasi diktas in
teligentų būrelis, butų atsa- 
kančiausia tam suvažiavi
mui vieta. Patogiausias lai
kas, kaip išrodinėja “Drau
gas” savo No. 33, bus rugsė
jo 25 d., Federacijos kongre
sui pasibaigus. Pasitaręs su 
Federacijos valdybos na
riais ir jiems pilnai prita
rus, drįstu kviesti visus A- 
merikos lietuvius į bendrą 
suvažiavimą, kuris atsibus 
rugsėjo 25 d. Chicago, Ill., 
o jei bus reikalas,,tai ir rug
sėjo 26 d. P-nas J. Gabrys 
pataria tą bendrą suvažiavi
mą reiigti rugsėjo pradžio
je, “Katalikas” nėra prie
šingas,! kad visuotinas suva
žiavimas atsibūtų tuojaus 
po Federacijos kongresui, 
tik norėtų, kad kongresas 
atsibūtų anksčiau. Tiesa,

rinksiant popežium jis yra 
pasakęs, kad Vatikane, tarp 
visų puikybių jis jaučiąsis, 
taip žuvis ištraukta iš van
dens. Popežium likus, Va
tikano gyvenimas buvo jam 
nuobodus.

Kartą jam pasiūlyta buvo 
pasivažinėti automobiliuj 
po Vatikano sodą. Bet tai 
buvo jo pirmas ir paskuti
nis pasivažinėjimas. Jo gy
venimo programą galima 
sutraukti Į sakini: “Oimiia 
restaurare in Christo” — 
viską atnaujinti Kristuje,

Kaip jis paprastas buvo 
gyvenime, taip aštrus tiky
bos klausimuose. Rūpinosi, 
kad Bažnyčioj nebūtų jokių 
liuosamanybių. Kovojo 
prieš modernistus.

Jo pirmtakunas, popežius 
Leonas XIII, buvo augštos 
kilmės, gabus diplomatas, 
tiek galingas, kad galėjo 
remtis su Bismarku, Glads
tone’u ir Franci jos repub- 
likonais.

Buvo spėjama, kad šis po
pežius, Pius X, pasiduos 
intekmėn kitų kardinolų. 
Bet pasirodė kitaip. Pope
žius Pius X stovėjo ant sa
vo kojų ir darė nuospren
džius patsai.

Popežius Pius X indoma- 
vo Amerika. Priiminėjo au- 
diencijon Amerikos katali
kus ir nekatalikus. Ameri
kos tepliorius A. M. Ury 
1097 m. nupiešė jo paveiks
lą. Tasai tepliorius šitaip 
aprašo popežiaus išvaizdą :

‘ ‘ Popežiaus pobudingiau- 
sia pusė yra jo didis malo
ningumas. Ta ypatybė švie
čia ant jo veido kiekviena
me pasijudinime. Jo veidas 
yra gražus teplioriui, nes 
ant jo matosi dvasiškumas, 
sujungtas su švelniu vyriš
kumu. Su jo galva retas te
gali susilyginti; jo plaukai 
balti, kaip sidabras-ir kaip 
sidabro vainikas dengia 
galvą. Jo akįs — “tikri sie
los langeliai”, labiausia pri
traukia kiekvieną. Jos yra 
didelės ir ypatingai gražios 
ir skaisčios. Iš jų visuomet 
šviečia širdingumas ir ma
loningumas, ir kartais ma
tosi jose linksmas mirgavi- 
mas.”

KAIP GALI SUSIPAI
NIOTI EUROPOS 

REIKALAI.

Vėliausios iš Europos ži
nios parodo, kad Turkija, 
Graikija, Bulgarija, Rumu
nija ir Italija gali tunu lai
ku būti intrauktos karo 
verpetam Turbūt svarbiau
sią čia rolę loštų Turkija. 
Nes rusai pirmu dalyku im
tų belstis į Konstantinopo
lio vartus. Išvyti turkus A- 
zijon ir užimti Konstanti
nopolį yra rusų nuo seno
vės numylėta svajonė.

Per pastarąjį šimtmetį 
Konstantinopolis buvo varp
stė europinės politikos. Ru
sijos akįs nuolatai buvo nu
kreiptos Konstantinopolio 
link. Kadangi rusams nelei
džiama plaukti per Darda- 
nelius, tai Juodoji jure yra 
tik it kokia bala Rusijos 
butgalyj. Todėl rusai amži
nai ir trokšta apvaldyti 
Konstantinopolį.

Bet tam ypač buvo per 
šimtmečius Austrija prie
šinga. Jai rūpėjo neturėti 
už Dunojaus stiprių priešų. 
Lygiai nenorėjo ir Anglija 
Rusijos įsigalėjimo. Bijojo,

“periculum in mora”. Lie
tuva veikiai pareikalaus 
m-ųs pašelpos, tečiau Fede
racijos valdyba mano, kad 
kongresą kelti greičiau, bu
tų labai neparanku. Pakvie
timų lapeliai jau atspausti 
ir išsiuntinėti, yra rengiami 
pasilinksminimo vakarai 
tose dienose ir tt. Keliant 
kongresą atsirastų nauji iš- 
kaščiai ir prirengimo komi
tetas -nesuspėtų atlikti savo 
darbo. Tečiau darbą galime 
tuojau pradėti. Tepasipila 
aukos ant Tėvynės aukuro 
manding neatsisakys prii
minėti tas aukas ir skelbti 
laikraščių skiltyse. Pirmas 
siunčiu $5.00 “Draugo” re
dakcijos vardu į Lietuvos 
Gelbėjimo fondą, tegul tas 
fondas auga kuosparčiausia. 
Atskiri asmenis, draugijos 
ir tt. siųskite savo aukas 
į Liet. Gelbėjimo fondą per 
lietuvių laikraščių redakci
jas. Suvažiavę rugsėjo 25 d. 
turėsime jau šiek-tiek pini
gų, kurie bus pavesti ben
drai išrinktam kasininkui 
ir eis naudai mus vientau
čių, likusių tėvynėje ir nu
kentėjusių nuo baisaus ka
ro. .. Mums, tautiečiai, ne
gali būti vistiek, kas atsi
tiks su mus Tėvyne-Lietu- 
va. Politikinės pervartos, 
kurios, be abejonės, įvyks 
Europoje, palies ir Lietuvą. 
Mes, amerikiečiai, privalo
me būti prisirengę nešti 
Lietuvai pagelbą tokią, ko
kios ji pareikalaus. Turime 
būtinai išpildyti gerų tau
tiečių pareigą. Visi išvien. 
Tegul nors ant valandos nu
tyla mus partijinis “aš”, o 
to bendro suvažiavimo pa
sekmės bus kuopuikiausios.

Kini. J. Misius, 
Federacijos pirm.

P. S. Kiti laikraščiai ma
lonės atkartoti.

Pranašavimai, kad vo
kiečiai laimėsią karą,
Astroliogas Gustavas 

Meyer iš Hoboken, N. J., iš 
paėjimo vokietis, taip rašo 
vienam laikraštyj apie da
bartinį karą.

“Aš, kaipo amerikonas, 
esu labai nustebęs antivokie- 
čių dvasia, kokia persiėmė 
Suv. Valstijų spauda. Atvi
rai sakant, esu persitikri
nęs, kad redaktoriai, pasi
rodanti taip viešai vokiečių 
priešininkais, arba nepažįs
ta vokiečių tautos histori- 
jos, arba yra prietaringi, 
arba protiškai apriboti.

“Tie redaktoriai pamiršo, 
kad kuomet Amerika reika
lavo bičiuolių, vokiečiai vi
suomet buvo pirmais eilėse 
tų, kurie aukojo savo patar
navimus, ypač kare 1776 
metais, gi paskui vėl nami
niame kare, kuomet vokie
čių generolas Siegel sudarė 
vokišką pulką ir didvyriškai 
kovojo už Uniją.

“Mano nuomone, Vokie
tijos ciesorius yra didis ir 
geras žmogus, santaikos, bet 
ne karo žmogus. Kuomet 
kitos Europos tautos pagei
dauja karo, tai jis nepasi
trauks šalin ir išeis iš tos 
kovos pergalė tojumi, tai iš- 
skaitau iš žvaigždžių.

“Esu amerikonu, žydu, 
bet esu perimtas teisybės 
dvasia; amerikoniniai laik
raščiai tečiau neturi teisy
bės jausmo, kuomet taip aš

triai užsipuola ant vokie
čių tautos. — Tik vienas 
vardas jiems galima Įsiseg
ti: melagiai.

“Daug musų gabiįansių 
vyrų armijoje ir j nrtįvijo
je yra Vokiečiai arba to
kiais iš paėjimo ir vokiečiai 
yra geriausiais Amerikos 
piliečiais. Kaipo apšviestas 
ir sąžiningas amerikoninis 
astroliogas, tyrinėjau įvai
rių Europos valdovų horos
kopų ir esu laimingas galė
damas patvirtinti, jogei 
žvaigždės pasakė man, kad 
vokiečiai šiame kare išeis 
pergalėtojais, gi kad tuo 
tarpu Francija, Anglija ir 
Rusija daug turės nuken
tėti.

Wilson perspėja 
piliečius.

‘ ‘ Suv. V aisti j ų neutralybė 
priguli nuo gyventojų 

neutralybės”.
Suv. Valstijų prezidentas 

Wilson išleido atsišaukimą 
į Suv. Valstijų gyventojus, 
kuriuomi perspėja piliečius, 
idant jie nekryptų nei vie
non katron kariaujančiųjų 
valstybių Europoje pusėn, 
nes tuo savo pasielgimu pa
lengvės valdžiai užlaikyti 
neutralybę.

Tasai atsišaukimas skam
ba:

“Mano bendrataučiai!
“Manau, kad kiekvienas 

mintijąs žmogus Ameriko
je klausė pats savęs perei
tos savaitės sujudimų metu 
Europoje, kokią intekmę 
gali turėti europinis karas 
į Suv. Valstijas; tatai krei
piuos į jumis, idant jums 
nurodyti, kad visa tai pri
guli nuo musų pačių, kokios 
bus del musų karo pasekmės 
ir labai jus meldžiu, idant 
jūsų kalba ir pasielgimas 
butų tautos skydu prieš ne
laimę ir kovos pralaimėji
mą.

“Karo intekmė į Suv. 
Valstijas prigulės nuo to, 
ką Amerikos piliečiai vei
kia ir kalba. Kiekvienas, 
kuris ištikrųjų myli Ameri
ką, kalbės ir veiks tikrąją 
neutralybės dvasia, kuri bus 
bešali, teisinga ir visoms 
kariaujančioms pusėms ge
ro velijanti.

“Tautos dvasia tame kri- 
tikiniame reikale žymiam 
laipsnyj bus apibrėžta taip, 
kaip vienatos, draugijos ir 
susirinkę žmonės viešose 
vietose veikia ir kalba, kaip 
rašo laikraščiai, kaip musų 
kunigai skelbia iš painoks- 
linių ir kaip kalbėtojai iš
reiškia savo opinijas.
Amerikoninė tauta suside

da iš kariaujančių vals
tybių tautų.

Suv. Valstijų gyventojai 
paeina iš daugybės šalių, ir 
tai ypač iš tų šalių, kurios 
dabar veda karą. Yra tatai 
naturalis ir neišvengiamas 
daiktas, jogei turi būti di
džiausias simpatijų ir veliji
mų skirtingumas tarp gy
ventojų kas link to karo 
pasekmių ir aplinkybių. 
Vieni velija vienai tautai, 
antri kitai kuogeriausio pa
sisekimo tose kovose.

“Lengva bus pažadinti 
geidulius, bet sunku bus 
paskui juos nuraminti.

“Tie, kurie ‘kursto opini
ją, ima ant savęs didelę at
sakomybę; jie prisideda

Ant žemlapio parodoma 250 mylių plotis, ant kurio ei
na mūšiai vokiečių su savo priešininkais: franeuzais,

belgais ir anglais.

prie to, idant Suv. Valstijų 
tauta, kurios meilė del ša
lies ir lojalybė savo valdžios 
žvilgsniu privalo vienyti 
kaipo amerikonus, kurių 
pareiga pirmiau rupinties 
Amerika ir jos reikalais, i- 
dant toji tauta nebūtų pa
dalinama į priešingas kita 
kitai partijines opinijas ir 
neintraukta prievarta ka
rau. Toksai tarpe musų pa
siskirstymas butų pražūtin
gas musų dvasios ramumui 
ir galėtų pakenkti musų, 
kaipo vienos didelės tautos, 
suvienytos tautos, pareigų 
pildymui. Amerikonai šio 
europinio karo metu priva
lo būti bešaliais ir santai
kos patarėjais. Musų tauta 
turi būti pagelbinga ir prie- 
telinga.

Suv. Valstijos turi būti 
neutralės darbais ir 

mintimis.
“Drįsiu tatai, mano ben

drataučiai, prakalbėti į jus 
iškilmingais žodžiais ir per
spėti, idant jokiuo bildu ne
būtų peržengiama neutra
lybė, kas lengvai gali gimti 
iš partyviškumo ir karštai 
laikymosi vienos ar kitos 
kariaujančios pusės. Suv. 
Valstijos turi būti neutra
lės kaip savo darbais, taip 
kalba bėgyj tų dienų, kurio
mis yra išmėginama žmonių 
siela. Turime būti bešaliais 
mintimis, kai kad ir pasiel
gimais, turime subraklinti 
savo jausmus, kaip lygiai 
sulaikyti kiekvieną musų 
pasielgimą, kuris galėtų bū
ti pripažintas partijiniu.

“Mano mintis yra prie 
Amerikos. Išreiškiu tatai, 
nes esu tame persitikrinęs, 
tvirtą velijimą ir tikslą 

kiekvieno mintijančio ame
rikono, idant toji musų didi 
šalis, kuri yra, naturalis 
daiktas, pirmutinė musų 
mintyse ir musų širdyse, pa
sirodytų šiuo laiku pilnai 
nepakrutinama j a, išlaiko
mąja ir neutrale sulyg eu
ropinio karo. Musų visapu
sis pasielgimas ir kalbos at
neš didelę mums patiems 
naudą.”

PRANEŠIMAS.
Atidariau Naujausios mados dentis- 

terijos ofisą ant Town of Lake, 4712 
So. Ashland Ave.

Taisau dantis atsakančiai, gydau 
visokias ligas burnoje, o taip-gi ati
taisau dantis, kurie yra kreivai išau
gi:). Malonėkite atsilankyti, o busite 
užganėdinti.

TYRINĖJIMAS UŽDYKĄ.
Blogi dantis reiškia blogą sveikatą, 
daigu turit blogus dantis ateikite 

pas mane aš išgydysiu ir užtaisysiu 
atsakančiai be jokio skausmo.

Dr. C. Z. Vežei (Vezelis), 
Lietuvis dentistas.

4712 S. ASHLAND AV. CHICAGO.
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

lig 9 vai. vakare. Nedaliomis nuo 9 
v. ryto lig pietą.
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KARĖ IR STRAIKAI DARO 
SUNKIUS LAIKUS.

Bet musų ūkininkai nenusigą
sta, nes jie turi ganėtinai mais
to.

Dabar yra laikas jums išsirink
ti 40 akrų musų Miehigano ar 
Wisconsino žemės pirm negu jus 
pinigai išsibaigę.

Męs parduosime 40 akrų tik 
už $500.00 inmokant $100.00, duo
sime ganėtinai laiko išmokėti li
kusius.

Nelauk, ateik tuojaus; tu turi 
gyvent pigiai-ukininkai daro dau
ginus pinigų, negu bile* katras iš 
mus.

Męs apmokėsime gelžkelio ke
lionę. jei tu pirksi žemę iš mus.

Tolesnioms informacijoms ra
šykite pas: ; I .;
GRIMMER LAND COMPANY?

Room 1007.
133 W. Washington St., Chicago.
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Mirusio Popežiaus 
gyvenimas ir 

veikimas.
Pius X — Giuseppe Mel- 

chiore Sarto — tikroji pa
vardė — gimė birželio 2 d. 
1835 metais Rieše, Trevino 
vyskupijoj, Italijoj. Paėjo 
iš vargdienių šeimynos, jo 
tėvas buvo krasos valdinin
kėliu. Mokėsi Castefranco 
Veneto, anksti pasišventė į- 
stoti dvasiškai! luomai!; 
dvasiškus mokslus studiavo 
Padua’o j, kur jis 1858 me
tais ir buvo įšvęstas kunigu. 
Per dešimtį metų savo ku
nigavimo išbuvo vikaru ma
žoj parapijoj Tombolo, pas
kui buvo paskirtas klebonu 
Salzano, kur jis pasižymėjo 
organizacijų tamprumu ir 
dideliu labdaringumu. 1875 
metais paskirtas Treviso 
katedros kanoniku, kur at
likinėjo visokias pareigas, 
kaipo kliero organizatorius, 
dvasiškos seminarijos pro
fesorius ir generalis vika
ras. Mirus vyskupui Zanel- 
li — jis išrinkta tos vysku
pijos administratoriumi. 
1884 metais paskirtas vys
kupu Mantua vyskupijoje, 
kur visą eilę metų darbavo
si kliero tobulinime, pats as
meniškai vietos seminarijos 
klierikus mokindamas. 
Slaptame popežiaus konsis- 
toriuje, atsibuvusiame bir
želio 1893 metais, popežius 
Leonas XIII paskyrė jį Ro
mos šv. Bažnyčios kardino
lu, gi trimis dienomis vė
liau viešame konsistoriuje 
nuskyrė Venecijos patriar- 
ku-arcivyskupu, užlaikyda
mas del jo podraug apašta
liško Mantua administrato
riaus titulą. Užimti savo 
naują arei vyskupo sostą Ve
necijoj kardinolas Sarto tu
rėjo laukti 18 mėnesių, o 
tai Vis del kilusių nesmagu
mų su Italijos valdžia, ku
ri vis dar norėjo, kad be jos 
patvirtinimo augštesni dva
siškiai nebūtų nuskildami. 
Ilgas laikas dėlei to tęsėsi 
kova Vatikano su Italijos 
valdžia, pagaliau valdžios 
opozicija tuo žvilgsniu nu
puolė ir naujai nuskirtas

patriarkas galėjo užimti sa
vo vietą. Venecijoj kardino
lo Sarto veikimas liko už
rašytas aukso raidėmis. Ne
pajudinamas griežtumas ir 
rimtumas bažnytiniuose rei-i 
kainose, nesvyruojantis jo 
teisingumas, greitas supra
timas arcivyskupijos rei
kalų ir išmintingas tų rei
kalų atlikinėjimas, nepaly
ginamas taktas santykiuose 
su civile valdžia, sujungtas 
su rupestingumu apie visuo
menės ir vienatų gerą, sude
rino jam visuotiną pagarbą 
ir į jį visi todėl atkreipė sa
vo domą. Plačiai buvo kal
bama apie tai,,kad karalius 
Viktoras Emanuelis ir kara
lienė Alena, aplankę patri- 
arką, išsireikšdavo apie jį 
su didžiausia pagarba, ku
rią ir paskui, jam likus po- 
pežiumi, karalienė prie pro
gos išreikšdavo.

Laikui bėgant ir jam Ve
necijos arcivyskupijoj besi
darbuojant, tuo tarpu mirė 
popežius Leonas XIII. At
laikyta konklave ir popežiu- 
mi išrinkta kardinolas Sar
to. Tai atsitiko rugpjūčio 4 
d. 1903 metais, gi rugpjū
čio 9 d. atsibuvo iškilmin
gas karūnavimas.

Pirmoj savo enciklikoj 
naujas popežius išdėstė sa
vo programą, pranešdamas 
pasauliui, kad jo obalsis bu
siąs “instaurare omnia in 
Christo”. Tam savo progra
mai nuo to laiko pašventė 
visą valdžią. Visupirmu 
stengėsi tikinčiuosius pa
lenkti prie dievotumo ir pa
tarinėjo visiems kuotan- 
kiausia artinties prie šv. 
Komunijos. Pagaliau 1910 
metais parėdė, idant ir ma
ži vaikai prie šv. Komuni
jos butų prileidžiami.

Iš svarbesniųjų popežiaus 
Piaus X parėdymų galima 
paminėti sekančius:

Suv. Valstijose panaiki
no misijiuį Bažnyčios stovį.

Pareikalavo, idant kiek 
galima visose bažnyčiose į- 
vesti gregorijanį giedojimą.

Italijos episkopatui įsakė 
labai atsargiai elgties įšven- 
čiant kunigais jaunikaičius.

Aštriai pasmerkė visokį 
modernizmą, norėjusį Baž
nyčion įsivyruoti.

1- TYPE OF JAPANESE BATTLESHIP
2- MAP SHOWING KIAU CHOW. GERMAN 
POS^E'S&ION 3- COUNT OKUMA

Japonijos premieras, grafas 
Okuma, žemlapis, kur paro
doma Kiao-Chou, vokiečių 
savastis, kurią japonai no
ri atimti ir viršuj — vienas 
japonų karo laivas.

! KATALIKAS

Pagaliau įvedė labai daug 
Romos kurijoj administra- 
cijinių reformų, suprastino 
nekuriuos formališkumus, 
kad turėjus mažiau išlaidų.

Kas link santikių su val
džiomis, miręs popežius la
bai daug turėjo nesmagumų 
su Francija, Portugalija, gi 
retkarčiais ir su Hispanija.

jam

nuo- 
per-

tiek sau pačių, kiek 
patinka.

Galutiną valdžios 
sprendį tame reikale 
traukė karas. Manoma, kad
dabar su tuo mokesčių pro
jektu bus pasiskubinta, ka
dangi Belgija turi karą, gi 
pastarajam reikalingi pini
gai.

MOKESTIS už daug
patystę.

.Kuomet nekurtose Euro
pos valstybėse valdžios su
galvoja ir mano įvesti mo
kestis visiems nevedusiems, 
kad tuo budu juos priver- 
čius apsivesti ir užbėgti a- 
teityj giminių skaitliaus su
mažėjimui, Afrikoje daly
kai kaip tik priešingai stovi, 
būtent, nekurtose vietose 
norima užkrauti mokestis už 
daugpatystę. Tomis mokes- 
tiniis pirmiausia norima 
“palaiminti” Kongo muri
nus, kurie priklauso Belgi
jos valstybei. Kongo juodu
kai jau labai gerai susipaži
nę su Europos kultūra ir pa
žangumu, kadangi nuo se
nai Belgijos valdžiai moka 
pagalvę po 50c. kas metai. 
Tečiau Belgijos valdžiai tų 
mokesčių neužtenka, todėl 
sumanė įvesti naujas mo
kestis ir tuo tikslu dar prieš 
europinį karą į Kongo pa
siuntė specialę komisiją, ku
riai įsakyta ant vietos ištir
ti, ar galima įvesti mokestis 
už daugpatystę, ' kokiomis 
sąlygomis ir ar toksai val
džios parėdymas butų gali
ma įkūnyti be murinų at
kaklaus pasipriešinimo, ty. 
ar tas sumanymas galėtų 
pilnai prigyti.

Prieš pat karą pasiųstoji 
komisija suspėjus patirti, 
kad Kongoj esama žymaus 
skaitliaus gyventojų, kurie 
turėtų mokėti Belgijos iš- 
dan mokestis už daugpatys
tę ir valdžia iš to šaltinio 
surinktų nemažai gražaus 
pinigo. Tik esą reik atkreip
ti doma, idant mokesčiai už 
daugpatystę nebūtų didesni 
už mokiestis nuo dabartinės 
pagalvės, ty. murinas už 
kiekvieną savo pačią turėtų 
mokėti valdžios išdan 50c. 
kas metai ir galėtų turėti

MAŽUTĖS RESPUBLI
KOS NEPRIGULMY-
BĖS SUKAKTUVĖS.

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

Jonai. Liaukus, Fin. Sekr. 2-ras, 
425 8. Grand St. 

Juozas šnipas, Kas. 
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA.
J. Laukis, Pirm. 
404 Park Ave 

J. Staneika, Vięe-Pirm. 
57 Oak Lane

S. PickiB, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daušys, Kas.

18 Mėade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr., 

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

New Grove St.

M. J. Tanauevicz 
•70 W. 18th St.

M. G. Valaskas
Yra generalis “KATALIKO” A-

gontas, Kensingtons, Roseland ir West 
Pullman.

Tarp Aachen ir Verviers, 
ant Vokietijos-Belgijos ru- 
bežiaus, yra mažytė respub
lika, Morsenet vadinama, 
kuri buvo manius šią vasa
rą švęsti 100 metų savo ne- 
prigulmybės sukaktuves. 
Tečiau ant jos laukų dabar 
iškilo karas ir mūšiai ir to
limesnis tos respublikčlės 
likimas nėra žinomas.

Moresnet respublikėlė se
niau prigulėjo Austrijai, bet 
paskui perėjo Franci jos 
nuosavybėn, be to dar tarp 
Vokietijos ir Napoleono I 
buvo kilę del šio krašto ne
susipratimai. Vienuos kon
grese, kuriame buvo nusta
tomos visų valstybių ribos, 
visai pamiršo apie tos šale
lės buvimą, tuo budu ir pa
sidarė, kad ligšiolci ji buvo 
užsilikus, kaipo neprigul- 
niiuga respublika. Vokieti
ja ir Belgija ilgus laikus ne
galėjo susitaikinti del Mo- 
resneto, nes Moresneto bu
vo labai turtingos Golmei- 
grubeno kasyklos. Dabar 
kasyklos jau išsemtos ir ne
neša jokios naudos ir todėl 
respublikos ramumo jokia 
kaimininga valstybė nesu- 
drumzdė. Respublikčlės gy
ventojai kalba vokiškai ir 
francuziškai. Apskritai i- 
mant, toj šalelėj viskas bu
vo sumaišyta. Taip antai, 
šios šalelės sostinės, Alten- 
bergo miesto, galva, buvo 
kartu ir Vokietijos ir Bel
gijos pavaldiniu. Taippat 
buvo ir su geležinkelių vir
šininku. Respublikėlėj vei
kė tie patįs įstatai, ką ir Su
valkų gubernijoje — Napo
leono kodeksas.

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

Kaz. Vaškevičius, pirm.
184 New York Ave., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkas, 

146 Adams St., 
Newark, N. J.

Ch. Urbonas, Sekr. 
261 Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. Janušaitis, Iždo, glob., 

108 Lafayett St. 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Edo glob. 
245 Devoe St. 

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, Pirm. 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, PA 

Jurgis Ažis, Pirm. 
13 Collins St. 

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St. 

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South St.

Ant. Seškeviče, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

Petras Aeviee, 2-sai Fin. Rašt. 
60 Sheridan St.

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
138 S. Meade St. 

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kasos.
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

ŠV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm. 
184 New York Ave. 

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

186 13th Ave. 
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So. 8th st. 
Newark, N. J.

J. Kinsis, Fin. sekr. 
152 Adams st. 
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Ave. 

Newark, N. J.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. Ii. ZacharevlCla 
2336 S. Oakley Ave.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Av.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14tk St.

WAUKEGAN, ILL.
Juozas Matulenu 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

28 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

MEW HAVEN, CONM.
Kaz. Mak&reviča 
2255 Wallace St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekaa 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD.

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanausku 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

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

Vyčiu 1 Kuopa '
BALTIMORE, MD.

Kaz. šalinas, 
628 Portland St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.
SOUTH BOSTON, MASS.

Paulis Mikalauskas 
248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

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

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. J. Plochoeki 
87 Grand St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis,

26 Washington st.

S. Ii. Zapenas
28 Washington St.

ELIZABETHPORT, N.
D. Boczkus 

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

196 New York Av.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia, 

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. 3

P. Bataitis, 
18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos Dzikas, . J

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas

46 S. 22nd St. ' '
SHENANDOAH, PA. Į
T. P. Krizanauskae ’1 I 

102 E. Centre St.

TJt—1
i7! T

SCRANTON, PA. 
J. Petrikys

1514 Boss Av. a'rn
PHILADELPHIA, PA. 

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND. 
M. Narvalaitis,

71 Mansfield St., Kingsland Rd.
ORAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND, 

A. Šimanskis, 
2 Etna St.,

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusų cenzūra “ORAUGį" į Lietuvą Inleldžla 

“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams S3, pusei metų $1.50 

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

Telephone Drover 6114

Pilni Namai Linksmybės

ADMINISTRACIJA DR-STĖS ŠV. 
MATEUŠO APAŠTALO 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St. 

Telephone Drover 3241 
St. Stoneviče, Vice-Prez.

858 — 33rd St.
Nikodemo Overlingas, Rašt. Prot., 

3245 S. Morgan St. 
Antanas Kasparavicz Rašt. Fin.

3416 Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

918 W — 33rd St.
Ignacas Brazauskas, Knygius,

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKES-BABRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažia Pagelbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, iFn. Rašt.,

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rašt. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO.

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

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb.

78 Oxford St.
Juozas Adominas, Prot. Rašt.

R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex čerbbuskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave.
Frank Zatautis, Kas.

B. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, PA.
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St.
Jonas Kučinskas, Rašt. 

238 Slocum Ave.

ŠV. MYKOLO DR-STĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Ginčas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St.,

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

DR-JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.

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

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rašt., 

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

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

Išdo užveizėtojai:
Viršulaitė, 
313 Quince St. 
Grabaliauskaitė, 
52 Pleasant St. 
Bagdonaviče, 
564 Dayton St.

Kada juose yra GRAFOFONAS

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

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

A.

M.

D.

ADMINISTRACIJA «v. PETRO 
DR-JOS IS KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jenne St. 

Juozu Vaičėliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av.

Mat. Rauga, Pin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranu Tijūnaitis, Iždininkas, 
960 Jenne St.

“Kataliko” dienraščio 
generalės agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL. 

S. Bartkus 
922 W. 33rd 8t.

M. J. Damijonaiti!
901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 S. Kedzie Ave.

Jageilo’s Pharmacy 
4559 . So. Hermitage Ave.

P. Kenutis,-'
3238 S. Halsted S

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

K. Ražynas 
2341 W. 23rd S*-

M. šilkai 
135 E. 107th St.

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

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

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

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

E —

E —

E —

E —

E —

E —

E —

E —

1161

1163

1164

1165

1166

1167

1168

1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
“Tokojo saulelo kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytč ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvyne. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišins arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

ašE — 1170

E — 1245

E — 1246

E —

E —

E —

E —

1247

1248

1249

1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias pe Boba. 
Batų Cistytolas. 
Butu Darželis.
Giesmė Į Panelę švenčiau
sią.
Avė Maria. 
O kur buvai dėduk mano. 
Hungary čigonų orkestras. 
Velnias ne Boha.
Velnias no Boba. 
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plaukė žąselė per Nemunėli.

Rašykite laiškus tuojau, o apiaikyšite kataliojįus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

3



į.v 7 krvx

LONDONAS, rugp. 21. — 
Austrija paskelbė naują mo
bilizaciją. Ims visus 
nuo 20 iki 40 metų.

vyrus

PARYŽIUS, rugp. 
Le Matin sako, buk 
Anglijos aeroplanas, 
sakoma kur.

21. — 
žuvęs 
Nepa-

21. —
šin

ANTWERP, rugp.
Iš Louvain pribuvo 
miestan Belgijos karalius 
Albertas.

NEAPOLIS, rugp. 21. — 
Po traukinio pirmos klesos

vagonu mesta bomba. Tris 
užmušta, penki sužeista.

ROMA, rugp. 21. — Po- 
pežius Pius X savo testa
mente prašo, kad jo kūno 
nebalzamuotų. Testamente 
yra šie žodžiai: “Aš gimiau 
bėdinu, gyvenau bėdinu ir 
noriu mirti bėdinu. Prašau 
savo Įpėdinio duoti $60 kas 
mėnuo mano seserims.”

.. .
ra. Tuoj ėmė kabinties stul
pu. Prilipo prie vielų ir cap
telėjo už vienos vielos. Ant 
vietos buvo užmuštas, 
12.000 voltų liejosi jin.

Policija ja do vaikutį 
kabant.

■ ■

KATALIKAS

nes

be-

1 --------------------------- ■■■ ■ —

KO1KKAS KĖNOSHA, wlS.
ŠV. PETRO parapijos jaunuomenę 

parengė pikninka, aut Schend’s park 
darže. Kuris atsibus 22 Rugpjūčio, 
prasidės 3-čio valanda. Naudai šv. 
Petro parapijai. Taigi meldžiu visu 
parapijom! atsilankyti, kaip vietiniu, 
taip ir iš aplinkiniu miesteliu kaimi- 
nus, ant to iškilmingo vakaro. Nes 
bus visokią žaismių —r kaip del jau
nu taip ir senu. Užtikrinu jogei visi 
busite užganėdinti, šokiai trauksis iki 
pusnaktis. KOIMTETAS.

i* Antras Didelis Piknikas
Parengtas

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS

ROMA, rugp. 21. — Šiau
rinėj Italijoj ties Como bu
vo stiprus žemės drebėji
mas. Išgąstyj žmonės išbė
go ant gatvių.

TELEGRAMOS.
POPEŽIAUS SESUO 

MIRĖ.
Roma, rugp. 21. — Vakar 

yakare mirė popežiaus se
suo Ona Sarto. Broliui mi
rus ryte, sesuo buvo dide
liame susikrimtime ir iš gai
lesčio mirė.

Tai tris asmenis — pope- 
žius, Jėzuitu generolas 
Wernz ir popežiaus sesuo 
mirė vienas po kitam. Po- 
pežius ir jėzuitų generolas 
mirė iš didelės širdperšos 
del kilusio baisaus europi
nio karo. Jei ne karas, tai, 
be abejonės, abu butų dar 
pagyvenę.

Maldingieji žmonės mato 
tame mirime tų trijų artimų 
asmenų įsikišimą Dievo Ap- 
yeizdos. Maldingieji skel
bia, kad tai yra pasauliui 
persergėjimas, kad kraujo 
liejimąsi turi būti sustabdy
tas.

VIENYBĖ IR LAISVĖ 
MEKSIKE.

Mexico, rugp. 21. — Labai 
iškilmingai inėjo sostinei! 
gen. Venustiano Carranza. 
Minių minios žmonių stovė
jo gatvėse, kuriomis gene
rolas ėjo. Savo kalboj pri
žadėjo užvesti naują gady
nę Meksike. Buvo dainuoja
ma naujas, tai iškilmei pri
taikintas, himnas “Vienybė 
ir Laisvė”.

KARDINOLAI IŠVA
ŽIUOJA ROMON.

New York, rugio. 21. — 
Rytoj du Amerikos kardi
nolu — O’Connell ir Gib
bons, išplauks iš New Yorko 
garki i viu ‘1 Canopi c ’ J ei 
nebus keblumų, tai Neapo- 
lyj bus rugsėjo 1. d.; išten 
važiuos Romon.

Keturi sužeista.
Ties 12 gat. ir Newberry 

avė. vežiman smogė gatve- 
karis. Vežime buvo keturi 
žmonės ir visi buvo sužeis
ti. •

Suvažinėjo žmogų.
Ant Chicago Northwes

tern geležinkelio rasta ne
žinomas suvažinėtas žmo
gus. Spėjama, kad jis norė
jo užlipti ant beeinančio 
traukinio ir “zuikiu” nu
važiuoti pageidaujamon vie
ton.

Išgelbėjo nualsintus 
plaukėjus.

Vienas vyras ir mergina 
besimaudant pertoli nuplau
kė ir visai buvo nuilsę. Tą 
patėmijo gyvasties gelbėto
jai ir paskubo pagelbon.

Kovos su vabalais.
Lake Foreste apnyko me

džius vabalai. Labai jie ėmė 
kenkti medžiams. Edą lapus 
ir čiulpia iš medžių sultis. 
Vietos gyventojai padarė 
susirinkimą ir visi sujung
tomis spėkomis nutarė nai
kinti vabalus. Tam tikromis 
šmirkštynėmis laistys me
džius nuodingu vabalams 
skystimu.

Mirė javų vertelga.
Wm. S. Warren, žymus 

javų vertelga, vakar persis
kyrė su šiuo pasauliu. Ilgą 
laiką yra buvęs Chieagos 
Board of Trade prezidentu.

Krc. ir Zubek
PIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

TR BOWLING ALLEY 
Winai. Likieriai ir Cigarai.

1905 Canalport Ave., CHICAGO, ILL. 
Phone Canal 1591.

Michigan

NEDELIOJ, 23 d. RUGPIUCiO [AUG.], 1914 m.

NATIONAL GROVE (REISSIG’S), : : RIVERSIDE, ILL.
Pikninkas prasidės 9-tą valandą ryte

25c. PoraiĮžanga

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti į tą musų puikų 
Pikninką, kur galėsite pasilinksminti ir pakviepuoti tyru oru. Bus skanios užkandos, 
gardžių gfirymų, kvepiančių cigarų ir puikaus pasilinksminimo iki sočiai. Užtikrina
me, kad visi buvę busite užganėdinti. Kas nebus, tai gailėsis.
PASARGA: Važiuodami imkite 22 karus iki 46 Avė., nuo ten La Grange karus, kurie priveža iki 
daržo.

REIKALAVIMAS.

L, 
T

Į PRANCŪZO ORLAIVĮ
PATEKO 99 KULIPKOS.

Londonas, rugp. 21. — A- 
dolfas Pegoud, garsus fran- 
euzų lakūnas, pagrįžo iš ka
ro lauko pasiimti naują ae
roplaną. Į jo senojo aero
plano sparnus patekę 97 ku- 
lipkos ir 2 granatos. Lakū
nas su vienu oficieriu buvo 
nusidanginęs 186 mylias į 
Vokietiją. Nors buvo taip 
sušaudytas jo aeroplanas, 
bet išgalėjo užsilaikyti ore 
ir sugrįžo Franci j on.

Pasak Pcgoudo, kap. 
Finck vokiečių tvirtovėm 
Metz metęs iš aeroplano 
bombas ir pataikęs į vokie
čių orlaivių stotį. Sunaiki
nęs tuomi tris aeroplanus 
ir vieną Zeppelino orlaiv.

ŽUVO 40 ŽMONIŲ.
Washington, D. C., rugp. 

21. — Statant naują muiti
nę, mūras griuvo ir užmu
šė 40 darbininkų. Ta nelai
mė ištiko mieste Ceiba, 
Hondurase.

NETEKO DARBO.
Houghton, Mich., rugp. 

21. — Del karo apsistojo 
darbai. Neteko darbo 3.000.

LONDONAS, ANGLIJA.

LIEGE TEBESILAIKO.
Paryžius, rugp. 21, — O- 

ficialiai čia paskelbta, kad 
Liege dar tebesilaiko. Tvir
tovės komendantas, gen. 
Leman pasakė, kad greičiau 
pats suplaišysiąs fortus, ne
gu užleisiąs priešams.

Daktarai sako, kad Lie
ge’o gynėjai dabar jau turi 
būti kurti, kaip akmuo. Jo
kia žmogiška esybė negalė
tų išlikti neapkurtus nuo 
tokių pragarinių milžiniškų 
kanuoUų kriokimų. Dabar 
Liege’o artileristai leidžia 
perkūniškus šūvius, bet nie
ko negirdi. Jie neišgirstų 
trenksmo, jei ir visas žemės 
ritulis eksplioduotų.

Iš Chicago.
Rytoj Lapelis bus įšventin

tas kunigu.
Rytoj lietuviškoj Visų 

Šventų bažnyčioj, Roselan- 
de, bus įšventintas kunigu 
P. Lapelis. Įšventįs vysku
pas Rhode. Sekmadienyj 
naujai įšventintas kunigas 
toj pat bažnyčioj laikys iš
kilmingas pirmąsias šv. mi
šias.

Lapelis yra baigęs šį pa
vasarį Orchard Lake semi
nariją. Jisai turi literatūriš
ką dovaną ir yra “Mokslei
vio” redaktoriumi.

Valparaisiečių vakaras.
Rytoj, vakare, Meldažio 

salėj valparaisiečiai rengia 
vakarėlį. Apsčiai bus muzi
kos ir dainų. Patartina atsi
lankyti vakarėliu.

žuvo jaunas tyrinėtojas.
Floyd Wells, 11 metų vai

kutis, bovijosi su kitais 
vaikais ties kanalu 41 g. Jis 
išgirdo vielų ošimą ir suma
nė ištirti, kas do ošimas y-

Sekmadienyj, liepos 26 d., 
buvo laikytas Blaivininkų 
dr-jos susirinkimas klinbo 
salėj, į kurią žmonių prisi
rinko pusėtinas skaičius.

J, Oželskiui pirmininkau
jant, paaiškinus dienos 
tvarką, liko perskaitytas 
pereito susirinkimo proto
kolas. Toliaus, vietos klebo
nas K, Matulaitis laikė pra
kalbą apie svaiginamųjų gė
ralų kenksmingumą. Kalbė
tojas sakė, kad mažai yra 
girtuoklių tėvų gerų vaikų, 
daugiausia esą palinkę prie 
blogų, nedorų darbą, nesvei
ki, silpnapročiai ir tt. Dar 
kaikuriuos paaiškinimus 
klebonas paėmė iš “Vieny
bės”. Pagaliau kun. Matu
laitis kalbėjo ir apie politi
ką, apie dabartines liuosy- 
bes, esančias Rusijoj. Kun. 
Matulaitis taip indomiai 
kalbėjo, o ypač apie politi
ką, kad kaikurie iš susirin
kusiųjų tarpe savęs kalbė
jo, sakydami, kad, girdi, jie 
pirmą kartą tokią žingeidžią 
kalbą girdinti. Ir ištiesų 
buvo labai žingeidi! pasi
klausyti klebono kalbos; 
jam dėkojo visi rankų plo
jimu. Beje, klebonas barė 
tuos, kurie pametė blaivy
bę, jos įstatų nepildo, duo
da kitiems papiktinimą.

Rugp. 1. d. oras atvėso, 
truputį lynojo. Šiaip šiemet 
pas mus vasara, galima sa
kyti, labai puiki; karščių iki 
šiol kaipir nebuvo taip di
delių.

George W. Swigart, savininkas Swi
gart vietovės, nori pagarsinti, kad 
Anton Kiedis nėra daugiau jo agen
tu. Visą Suvienytu Valstiją lietuviai 
žino apie Swigart žemes Miehigane. 
Daugelis iš jąsu turi tą žemią ma- 
pas. ši mapa parodo miestus Wells
ton ir Peaeoek, kuriuos Swigart įstei
gė. Jam priguli didesnė dalis Pea
cock’o ir šis miestas urnai bus lie
tuviškas. Wellston yra 12 mylią j 
šiaurę nuo Peacock ir čia yra jo 
Michigan valstijos kvatieros, užlaiko
ma ofisai ir aštuoni automobiliai del 
aprodymo žemią. P-nas Swigart nu
sprendė pardavinėti žemes pats tie
siog lietuviams, kad viskas pigiau 
atsieitą. Jis daugiausia pardavinėja 
žemią Michigan valstijoj ir kas dvi 
savaiti po čielą vagoną atsiveža kos- 
tomieriu aprodyti žemes. Pasiteirauk, 
kuomet ekskursijos atsibuna ir kiek 
kainuoja. Už automobilius nereikia 
mokėti. Galima apsirinkti plotą iš 
50.000 akru. Jo lietuviškos kolionijos 
Mason, Manistee ir Lake apskričiuo- 
se yra didžiausios Suvienytose Vals
tijose. Jis išpardavė šimtus farmą 
lietuviams ir jie čia apsigyveno ir 
gerai verčiasi. Jei neturi mapu ir 
aprašymą, tai tuoj pareikalauk ir da- 
sižinok apie vietas, kur yra nauja 
Lietuva Amerikoje, kur lietuviai yra 
liuosi ir neprigulmingi. Žemės nuo 
$10 iki $25 už akrą arti ežerą ir upią, 
ir geru miestelią. Lengvi išmokesčiai 
— nuo $50 iki $200 iš karto, o paskui 
po $10 kas mėnuo. Kuomet žemė jau 
pusiau išmokėta, tai jis apdraudžia 
jus be jokios mokesties ir jei mir
tum, tai likusi suma esti išmokėta 
kompanijos, o žemė lieka tavo šeimy
nai. Kuomet žemė yra jau išmokėta, 
tai jis paskolins jums pinigu žemės 
pataisymui. Pasiklausinėkit apšviee- 
tesniują lietuvią Chicagoj apie žemes. 
Jie jums pasakys apie Swigarto ge
rą stovį, jo teisingumą ir gerą pasiel
gimą su lietuviais per visus praeitus 
metus. Daugiau lietuvią iš daugelio 
valstiją ateina šiemet pirkti žemią, 
negu kitados. Jiems smagu pasiliuo- 
suoti iš kasyklą ir dirbtuvių. Mo
kyklos, geri keliai, telefonai ir tt. 
yra Įsteigti ir dabar manome įsteigti 
lietuvią bažnyčią. Lietuviai čia augi
na visokias žoles, javus, daržoves, 
augina galvijus, avis, kiaules. Mąs 
klimatas daug panašus į Lietuvos. 
Atvažiuok ir apsigyvenk didžioj lie
tuviu kolionijoj. Mus sekanti ekskursi
ja apleis Chieagos ofisus 11 vai. prieš 
pietus, Rugsėjo, (September) 1 Round 
trip į Wellston $8.30, kurie bus su
grąžinti, jei pirksi farmą. Tuoj ra
šyk, ar galėsi su mumis važiuoti. Vis
kas bus atsakyta lietuviškai. P-nas 
Swigart turi savo svarbiuosius dide
lius ofisus First National Bank na
muose Chieagoj.

Adresas:

Swigart Land 
Company

1249 First Nat’l Bank Bld. 
CHICAGO, ILL.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractar
320 E. 14th St., Chicago Heights, III.

PARDUODU lotus, budavoju na
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namą. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visų 
linijų. Inšiurinu namus ir kitokį tur
tą geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mano galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“Kataliką” ir užsimokėti prenume
ratą.
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Galijotas.

Užsisakyki! dienraštį
'Katalikas"
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REIKALINGA LIETUVAITĖ STE
NOGRAPH IR TYPEWRITERE, KU
RI GALI GERAI UŽRAŠINĖTI, 
KUOMET ANGLIŠKAI DIKTUOJA
MA IR VERSTI LIETUVIŠKAI. AT
SIŠAUKITE:

“AMERIKOS LIETUVIŲ
DIENRAŠČIO ’ ’ Administracija. 

3249 SO. MORGAN St., CHICAGO.

PAIEŠKOJIMAI.
PAIEŠKAU savo vyro Petro Sima

navičių iš Cižinu Kaimo Aukšta dva- 
rio parapijos. Vilniaus gub. 7 metai 
Amerikoj.

Simanavičienė,
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. 

(13-4-5-6-7)

PAIEŠKAU Juozapo Liukpetrio, pa
einą iš Dališkiu kaimo, Pumpėnų val
sčiaus, Panevėžio pav., Kauno gub.

Meldžiu atsišaukit adresu:—
Kazimieras Liukpetris, 

3815 So. Kedzie Av. Chicago. TU.
(14-15)

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:
3249 S. Margan st., Chicago.

PARSIDUODA Bučernė ir Grocer- 
nė. Geroj vietoj. Biznis išdirbta per 
daugel metą. Savininką turi dar ki
tus du biznius. Kroipkities:

Amerikos Lietuviu Dienraščio.
“KATALIKO” Adm.

PARSIDUODA BARBERNĖ lietu
viu ir lenką apgyventoje vietoje. Ren- 
da pigiai sy pragyvenimu. Parsiduo
da labai pigiai iš priežastės savinin
ko ligos. Atsišaukite tuojaus:
4538 S. Honore St. Chicago, Ill.

Tel. Yard 3803
(14—16)

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, III

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena.

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

rus ant lenvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštas 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausi*! įreng
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki- 
į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki.l po pietų.

tęs

VISI UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
tus

nio

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; Į visus pajudin- 
musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
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 Dienraštį “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. “ •

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL
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