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Vokietijai karą paskelbė ir Japonija

EXTRA! Austrijos imperatorius mirštąs.
Laukiama karo tarp Austrijos ir Italijos.

Vėliausios Žinios iš 
Karo lauko.

LONDONAS, ugp. 24. — 
Austrijos imperatorius Pra
nas Juozas labai sunegalė- 
jo. Kas valandėlė laukiama 
jo mirties.

PARYŽIUS, rugp. 24. O 
ficialiai pagarsinta, kad di
delis mušis eina Belgijoj vi
sa linija nuo Mons iki Lu- 
xemburgo rubežių. Talki
ninkai pradėjo prieš vokie
čius užpuolimo karą. Mušis 
tęsis kelias dienas.

TOKIO, rugp. 24. — Ja
ponija formaliai paskelbė 
Vokietijai karą, nesulaukda
ma atsakymo i savo ultima
tumą. Kartu Mikado palie
pė savo armijai ir laivynui 
veikti.

LONDONAS, rugp. 24. — 
Pranešimai iš Peterburgo 
sako, kad visuose rusu su 
vokiečiais susirėmimuose 
rusai buvo pergalėtojais. 
Rusai jau valdo Prūsiją iki 
Vislos. Eina dabar Į Kara
liaučių.

WASHINGTON, rugp. 24. 
— Vokiečių ambasadorius 
čia paskelbė, kad francuzų 
veikimai Akacijoj sutruk
dyti. Iš Lotaringijos fran- 
cuzai turi traukties atgal.

LONDONAS, rugpw24. — 
Telegrama iš Ostend prane
ša, kad baisus mušis einąs 
ties Luttre ir kad kitas mu
šis einąs provincijoj Hai- 
nault.

PARYŽIUS, rugp. 24. -- 
žinios iš Romos nurodo, kad 
Austrija ir Italija imsian
čios prieš viena antrą ka
riauti.

TSING-TAO, CHINIJA, 
rugp. 24. — Vokiečiai pasi
rengę ginties prieš japonų 
užpuolimą. Sudrutinti yra 
yra Kiao-Chou ir Tsing- 
Tao. Vokiečių komendantas 
rugp. 19. gavo Įsakymą iš 
Berlyno ginti kolioniją.

Ausinį nepasi
sekimai Ser

bijoj.
Londonas, rugp. 24. — 

Telegrama iš Udine, Itali
jos miesto, sako, kad Aus
trijos valdžia nutarus ap
leisti pakrantes Drinos u- 
pės, ; - ■ ■

Iš Peterburgo telegrama 
praneša, buk austrų karei
viams esą Įsakyta terioti 
serbų šalį, naikinti javus, 
deginti miestus ir kaimus, 
smaugti, karti, šaudyti ir 
naikinti visokiais budais 
serbus.

Serbai, nuviję austrus per 
Drinos upę, kelyj rado bai

siausius reginius. Šen ir ten 
tekšojo austrų nukankinti 
seneliai, moteris, vaikai. Tas 
baisiai suerzinęs serbų ka
reivius ir vargu bau juos 
busią galima sulaikyti nuo 
tokio pat elgimosi, kuomet 
jie isibriaus i Austriją.

Telegramos iš Nishos pa
pildo žinias, kaip austrai, 
įsiveržusieji i Serbiją, buvo 
išblaškyti. 91, 102, 11 ir 28- 
tas pulkai buvo veik visai 
sunaikinti. Se^bų artilerija 
nuskandino 17 austrų gar
laivių. Austrų armija, susi
dėjus iš 200.000 kareivių. 
Serbų nebuvo tiek, bet jie 
grūmėsi su didesniu pasi
šventimu.

Iš Romos atėjo žinios, 
buk Graikija pasiunčius ke- 
liatą savo pulkų serbams 
talkon prieš austrus.

Nori savuosius 
matyti perga

lėtojais.
Londonas, rugp. 24. — 

Princas Kropotkin, rusų a- 
narcliistas ir daug nukentė
jęs nuo rusų valdžios, nori, 
vienok, kad rusai įveiktų 
vokiečius. Jis, būdamas 
Londone, kalbėjo su savo 
artimaisiais apie dabartinį 
dalykų stovį ir sakė, kad 
rusų karinė autokratija nie
ko nepelnys iš pergalės. 
Tvirtai tikįs, kad pažangio
ji ir liberališkoji pusė di
džiai pasinaudos iš pergalės 
ir, apskritai, iš šio karo.

Lietuvoj mūšių nebus. Rytine 
Prūsija rusų rankose.

Eina didelis mu
šis Belgijoj.

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Smarkus mušis prasidėjo 
Belgijoj arti Francijos ru- 
bežių. Mūšio linija tęsiasi 
per 120 mylių.

Pranešama, kad francu- 
zai ir anglai pradėjo užpuo
limo karą. Prieš juos eina 
milijoninė vokiečių armija. 
Vokiečiai apleido šiaurinę 
Belgiją, paliko mažą buri 
Bruselyj ir skubiai traukia 
į mūšio liniją. Antra didelė 
vokiečių kariuomenė, susi
dedanti iš 20.000 kareivių, 
jau netoli Bruselio ir skubi
nasi linkui mūšio linijos.

Per pastarąsias dvi savai- 
ti francuzai ir anglai, maty
dami, kad Belgijoj vokiečiai

nesulaikomi, pačiame Bel
gijos pakraštyj drutino sa
vo vietas, statė batarejas.

Šis mušis turės tęsties ke- 
liatą dienų, kol paaiškės, ku
rioj pusėj bus viršus.

Vokiečiai traukė daugu
mą savo kariuomenės Bel- 
gijon ir, matyt, tos nelai
mingos šalies laukuose bus 
didžiausieji to karo mūšiai.

Liege fortai dar tebesilai
ko, kaikurie liko jau su že
me sulyginti. Kuomet bile 
kuris fortas mato neatsilai
kysiąs, tai susprogdina jį 
patįs belgai. Taip padarė 
fortas Verviers, kuris buvo 
pragarine ugnimi apverstas 
iš vokiečių kanuolių, Forto 
komendantas, matydamas 
neatsilaikysiąs, padegė pa
rako sandėlius ir viskas, kas 
tik buvo, išlėkė į padanges.
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ŠTAI VIENUOLIKA KARDINOLŲ, KURIŲ VIENAS PATEKSIĄS ĮPOPE-
ŽIUS. KOL NAUJAS POPEŽIUS BUS IŠRINKTAS, POPEŽIAUS PAREI

GAS PILDYS KARDINOLAS DELLA VOLPE.

PETERBURGAS, rugp. 
24. — Veik ištisią pereitą 
savaitę ėjo smarkus mūšiai 
tarp rusų ir vokiečių. Rusai 
persirito pęr vokiečių rube- 
žių ir užtiesė mūšio liniją 
32 mylių ilgumo. Dideli mū
šiai atsiliko Mažojoj Lietu
voj.

Gaujos rusų kareivių į- 
veikė vokiečius ir užėmė In- 
sterburgą, Goldapp’ą, A- 
rys’ą, Lycką ir daug mažes
nių miestelių.

Į Insterburg’ą smogė de
šinysis rusų armijos spar
nas. Šis miestas yra svar
bus geležinkelių centras. 
Jin subėga nemažiau, kaip 
aštuonios geležinkelių lini
jos. Į Arys’ą drožė kairysis 
rusų armijos sparnas. Čia 
irgi subėga daug geležinke
lių.

Rusai, apvaldę tuos pun
ktus, pastatė pavojun visą 
rytinę Prūsiją iki Vislos u- 
pės.

Dabar rusų armija trau
kia Karaliaučiaus link. Pa
ėmę tą miestą, rusai trauks 
Berlyno link.

Vokiečiai dėjo visas savo 
pastangas, kad atremti ru
sus. Ypač smarkus mūšiai 
buvo šiaurėj arba ant deši
niojo sparno. Čia rusams

reikėjo įveikti tris vokie
čių korpusus. Per kelias die
nas grumtasi. Galop, šešta- 
dienyj, rusai persilaužė per 
vokiečių liniją ir paėmė In
sterburg’ą.

Ant kairiojo sparno irgi 
smarkiai grumtasi. Vokie
čiai išblaškyti betvarkėj 
traukėsi atgal.

Rusų raiteliai mūšiuose 
pasižymėję. Jie paėmę vie
ną vokiečių batareją. Rusų 
rankosna pakliuvo daug 
garvežių, vagonų, kuro. To
dėl rusai tuoj galės naudo- 
ties vokiečių geležinkeliais.

Vokiečiai apleidžia na
mus ir bėgą gilyn.

Vokiečiai nustoję dviejų 
trečdalių savo kareivių, ku
rie buvo mūšiuose su rusais. 
Tą išretintą armiją nėra kuo 
papildyti. Taigi didžio pasi
priešinimo rusai nesutiks.

Dabar matyt, kad Didžioj 
Lietuvoj mūšių nebus. Lie
tuva dabar yra it milžiniška 
kazarmė, kur gyvena mili
joninė armija.

Be abejo, lietuviai daug 
nukentės, daug turės nuo
stolių bemaitindami milijo
ninę armiją, bet tuomi gali
ma raminties, kad nebus 
Lietuva nuteriota, išdegin
ta.

Austrijos impe
ratorius mir

štąs.-
Roma, rugp. 24* — Pra

nas Juozas, Austrijos impe
ratorius, kaip Vienuos tele
gramos praneša, guli ant 
mirties patalo.

Prislėgtas 84 metų našta, 
kentėdamas širdperšą del 
kilusio karo ir del pope- 
žiaus mirties, palengva gęs
ta vienas Europoj ^valdovų.

Karolius Pranas Juozas,

sosto įpėdinis, pasiskubino 
iš Trieste’o į Vienną.

Kuomet Europos dangus 
ėmė niaukties, tai mirusis 
popežius Pius X pasiuntė 
specialį pasiuntinį prie Pra
no Juozo, kad jis “nesutep
tų krauju savo rankų pas
kutinėse gyvenimo di< im 
se.”

Per dešimts dieną Švento
jo Tėvo pasiuntinys buvo 
prie valdovo ir visgi karas 
buvo paskelbtas.

Popežius atsisakė palai
minti Prano Juozo armiją.

Senas valdovas miršta į- 
vėlęs pasaulį į nuožmų ka
rą.
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Musų pastabos.
RAŠĖJAS WELLS VIS 

DAR RAŠO APIE KARĄ.

Tomis dienomis garsus 
rašėjas Wells, anglas, pa
skelbė atsiliepimą į Suvie
nytas Valstijas, paskatinda
mas Washingtono valdžią, 
idant ji jokiuo budu neleis
tą gabenti iš savo šalies 
prekių per Holandiją į Vo
kietiją.

Štai ką jis tarp kitko ra
šo angląi vardu:

‘‘ Nesistengiame pamažin- 
...ti Vokietijos didybės, vo

kiečiu pasitarnavimi! srityj 
mokslo, dailės, literatūros ir 
visako, kas yra gera žmo
gaus gyvenime. Bet nuo 
1871 pergalės metą! vokie
čius pagavo jėgos ir materi- 
jalės garbės kultas, ir pa
šiepdami visokias teises, 
vokiečiai ėmė išdidžiai gra
sinti visam pasauliui.

“Pradėjo sekti tautinė ci
nizmo ir ordinarnizmo pro- 
paganda, traktatą! ir pasiža
dėjimą! paniekinimas, taip 
kad visa Europa atsirado 
nuogande ir baimėje.

“Priėjo link to, kad ne
atsirado Europoje šalies, 
kuri butą neišreiškus savo 
įieužsiganėdinimo delei to 
nuolatinio vokiečiu, grasini
mo. Pagaliau staiga viskas 
susimetė ir debesys plyšo. 
Vokiečiai stojo karau.

“ Ne 111 ri me n e apy kautos 
link visko, kas yra vokiško, 
nei link vokiečiu liaudies, 
bet kovojame su tikslu su
blaškyti tą karine galingą 
mašiną ant visados, kuri 
kiekvienai Europos šaliai 
buvo didžiausiu apsunkini
mu, apie ką neturi ameriko
nas supratimo.

“Kovojame, kad užduoti 
mirtiną smūgį kaizerizmui 
ir kruppizmui.

“Kuri puse laimės, per
galės šauksmai skambės šil
imai. Esame tvirtai persi- 

. tikrinę, kad paguliau bus 
nustatytas naujas Europos 
žemlapis, neturįs opresiją, 
su liuosa Lenkija, liuosa 

I Finlandija, liuosa Vokieti-
k j ja, su galutinai pabaigtais
Ii reikalais Balkanuose, sutei-
■ kiantis romybę ir atvangu

visoms mažoms tautoms.

“-Tatai yra svarbus rei
kalas jumis dabar paklads- 
ti: Ką manote daryti tos 
kovos Metu? Ką daryti tai 
kovai pasibaigus?

“Kaip ten nebūtą, bet vi
sos liberalės Anglijos ir 
Francijos jėgos nuspren- 
džiusios palaikyti Holandi- 
jos liuosybę. Bet Holaudi- 
jos stovis tame kare yra tie
siog stebėtinas. Renas plau
kia išilgai užpakalyj vokie- 
čiąi armijos, tarsi, kanalas, 
tyčia skiriamas gabenti tai 
armijai valgomus produktus 
ir amuniciją. Toliau Renas 
prasitiesia per Holandiją ir 
ineina jurėSna ties Rotter
dam!!.

“Tatai yra atvira proga 
neutralei valstybei, tokiai 
kaip jusu, pasiąsti per Ho
landiją Valgomus produk
tus ir karo ainuniciją tie
siog vokiečią armijai.

“Ir čionai taigi j ūsą šalis 
gali atlošti rolę europinia
me kare. Jusu uostuose ran
dasi daug vokiečiu garlai
viu, kurie nedrįsta leisties 
per jure, prisibijodami mu
są (anglą) karo laivyno. 
Čionai tečiau patiriame, jo
gei jus norite dabar tuos 
laivus iš vokiečią nupirkti, 
aprūpinti juos Suv. Valstiją 
vėliavomis, paskui krauti į 
juos valgomą! produktą! ir 
karo amunicijos ir tai visa 
pasiusti skersai Atlantiką 
ir jūres, kurias mes, vieno 
skraiduolio ir keliolikos 
žmonių kaina apvalėme nuo 
vokiečią plaukiojančią! mi
ną. — Tas savo prekes Rot- 
terdame parduosite karinė
mis kainomis ir tuo budu 
sušelpsite musą priešinin
kus. /

“Turiią'ė pripažinti, kad 
tai gana apsukrus veikimas. 
Vienu užsimojimu ne tiktai 
apturėsite didį ir greitą pel
ną, bet taippat įgysite pirk- 
lybinį laivyną.

“Yra tai j ūsą noras su- 
lyg savo legalią teisią, bet 
pasakysime jums dabar at
virai, kad delei to mes su 
jumis nepradėsime jokią 
ginčą. Bet, atleiskite, jei 
del to jusi! pelno parodysi
me entuziazmo stoką.

“Kuomet karas pasibaigs, 
visa Etiropa pareikalaus iš- 
ginklavimo. Ar norite nu
stelbti tuos reikalavimus, 
ar jiems pagelbėti?

“Anglijoje stengsimės iš
naikinti milžinišką, privati
nę karine medžiaga pirkly- 
bą, tą “kruppiznią”, kuris 
yra visu pamatu tos pasi
bjaurėtinos ginklavimosi 
piktadarybės. Negalėsime 
tai padaryti, jaigu jąs taip
pat nesielgsite.

“Ar ešatė pasirengę taip 
elgties? Ar pasirengę esate 
pribūti kongresai! pasibai
gus karui, kad užtikrinti 
pasauliui romybę, ar gal 
stovėsite pašalyj ir darysite 
mums sunkenybes musą 
svarbiuose nesmagumuose, 
gal dar norėsite iš mus pa
sijuokti?”

Taip atsiliepia garsus an
glą rašėjas į amerikonus. Iš 
to aiškiai matosi, kad p. 
Wells yra daugiau niekas, 
kaip tik pirmosios tąsios 
šovinistas. Ir jis rašo ne bi
le kaip, bet visos anglą tau
tos vardu. Savo tautą iške
lia į padanges, gi kitaš tau
tas, kaip antai vokiečius, 
jam, noretągi badu numariu 
ti, norėtųsi lig vienam vo

kiečiui išiiaikinti. Įsikando 
jis Finlandija, Lenkiją ir ki
tas mažesnes tautas, tai ii 
drožia nuolat tą pačią lita
niją savo “atsiliepimuose”.

Verta pasauliui apkai- 
nuoti 
sius”

tokius ‘ ‘ pagarsė j u- 
rašėjus.

O PRAKEIKTAS AP
ŠVIETIMAS!

Paskutiniais keliais šiint-' 
mečiais mokslas padarė di
delius žingsnius, buvo pada
ryta daug svarbią! suseki
mą visose mokslo srityse. 
Teoretišką mokslą sekė, vi
sokie praktikiniai išradimai, 
kurie palengvino žmogaus 
darbą, suteikė jo gyvenimui 
daug patogumą. Sklydo 
mokslas tarp žmonią ir pla
čios minios praplatino savo 
dvasinį regratį, pripildė sa
vo proto išdyną naudingo
mis žiniomis.

Bet kartu su tuo ėjo pa
gerinimai žudymo įrankiu. 
Vieni naudojo mokslo išra
dimus, kaip čia palengvi
nus žmonią darbus, kiti gal
vojo, kaip pritaikinti mok
slo susekimus padarymui 
mašiną, kuriomis kuodau- 
giausia butu galima žmonią 
išžudyti, kuodidžiausius 
murus išgriauti ir tt. Ir da
bar matome, kad naikinimo 
įrankią stvėrėsi didžiuma 
sveikiausią ją, stipriausiąją! 
vyrą. Tai-gi tai mokslo vai
siai, tai-gi tai prie ko ap
švietimas privedė. Argi ne
galima sušukti: “O, pra
keiktas apšvietimas, viso 
svieto pabludimas!”

Nemoksiąs ir kitaip žmo
nėm^ patarnauja, sučėdija 
žmonią gyvastis.

Anuomet, prieš Kristaus 
giminią, gegužio 28 d. 585 
m. dvi gentis — modai ir 
lydai buvo jau sukabinę 
ginklus ir tuč-tuojaus tu
rėjo prasidėti nuožmi sker- 
dynė. Bet štai, šmakšt — 
saulė užtemo. Baisus įspū
dis apėmė kariauninkus ir 
ją ginklai išpuolė iš ranką. 
Abi gentis apsisuko ir išbė
giojo po namus. Senovėj pa
našią! atsitikimi! daug butą 
ir išgąstyj išbėgiodavo ka
reiviai iš karo lauko arba 
šiaip maišatis kildavo.

Andai kariaujančioj Eu
ropoj buvo saulės užtemi
mas. Belgijoj, Francijoj ir 
Vokietijoj saulė nusuko sa
vo veidą nuo skerdynių 
laukąi vienuoliktą valandą 
ir atsigręžė atgal tik 12:30 
vai. Rusijoj buvo užtemę 
dar ilgiau, dvi valandi ir 14 
sekundą. Rusą armijai iš- 
auksto buvo paaiškinta a- 
pie saulės užtemimą ir pa
drąsinta kareiviai, kad iš to 
nieko blogo nebus.

Jei ne mokslas, jei saulės 
užtemimas nebūtą išanksto 
paskelbtas, jei žmonės te
būtą prietaringi, tai ištik
tąją kareiviai vakar butą 
metę ginklus ir bėgę iš ka
ro lauko.

Taigi kr ištikro pasmerk- 
tinas mokslas? Ar jis pažan
gai tarnauja, ar velniui-nai- 
kintojui?

Kaip visokį daiktą gali
ma panaudoti gerui ir blo- 
gui, taip galima padaryti ir 
su mokslu ir su išradimais. 
Išradimus galima panaudo
ti pažangai, darbu palengvi
nimui, bet taipgi juos gali
ma panaudoti žudymui, nai
kinimui. Alkoholis bus vais
tu, jei imamas, daktarui lie
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pus, ir nuodai, kuomet 
smuklėj geriamas. Šautuvas 
gali būti panaudotas žvėries 
nušovimui, bet taipgi brol
žudiško karo vedimui.

Taigi teiiebunie prakeik
tas apšvietimas, bet tebūnie 
daugiau apšvietimo.

Mokslo ir išradimą! dėka 
šitame kare daugiau žus gy- 
vasčią, negu bile kokiame 
kitame kare. Bet didžiausią 
audrą seka giedra. Todėl 
reikia vilties, kad baisiąją 
europinę audrą seks skaisti 
giedra.

Kas gali būti 
girtas.

New Jersey valstijos vie
name mieste įvairiausiais 
budais buvo mėginama su
siaurinti tarp gyventoją 
besiplatinanti girtuoklybė, 
bet viskas buvo veltui. 
Staiga vienas miesto tary- 
bininkas sumanė padaryti 
visąi nuolatinią girtuoklią 
surašą. Miesto “tėvai” pa
galiau įsitikrino, kad tą vi
są alkoholiką pastatymas 
po viešosios opinijos gėda- 
stakte juos sulaikysiąs nuo 
girtuokliavimo ir jie, rasi, 
pasitaisysią.

Bet miesto taryboje pa
sigirdo balsai, kad akiveiz
doj e paprastu tokiuose atsi
tikimuose paklaidą, miestas 
bus priverstas mokėti augš- 
tiis atlyginimus už moralę 
ir materijalę nuoskaudą, 
nes amerikoniniai įstatymai 
tuo žvilgsniu yra labai aš
trus.

Delei tos pastabos tary
boje prasidėjo diskusijos, 
besisukančios aplink klau
simą, ką galima įstatymi
niai pavadinti girtuokliu.

Vienas tarybininką aiški
no, kad tiktai tokį žmogų 
galima drąsiai pavadinti 
girtuokliu, “kuris išgėręs 
žymią kiekybę svaiginamą 
gėralą, ilgesnį laiką guli 
ant žemės ir neįstengia jau 
daugiau gerti, nei atsistoti 
savo jėgomis”.

Antrasis tarybininkas 
taippat suteikė kitą gir
tuokliui definiciją. Jo nuo
mone, girtuoklybės ženklu 
gali būti tai, “kuomet žmo
gus parkrinta ant žolės ir

stengiasi už jos nusigriebti, 
kad veikiau atsikėlus.”

, Trečiasis žinovas aštria 
prakalba gynė girtuokliavi
mo prikaišiojimus visiems 
tiems, katrie pajėgia raktu 
atsidaryti duris.

Akiveizdoj įvairią miesto 
tarybininką pažiūri! į klau
simą, ką galima pavadinti 
girtuokliu neperžengiant į- 
statymą, girtuokliu surašo 
projektas nupuolė ir viskas 
po senovei paliko.

Suv. Valstiją generalis pro
kuroras, skiriamas teisėju 
augščiausian teisman.

Geras “Business”.
1867 metais Su v. Valsti

ją! tuometinė valdžia nupir
ko iš Rusijos Alaską ir už 
kurią užmokėjo pusaštunto 
milijono doleriu. Tikriau 
sakant, Suv. Valstijos tuos 
pinigus užmokėjo ne Rusi
jai, bet vienai rusą-ameri- 
koną draugijai, kurios Alas
ka buvo nuosavybe ir kuriai 
Rusijos valdžia leido laisvai 
parduoti, nes ateityj iš to 
pusiausalio nematė sau jo
kio pelno.

Tuometinis Suv. Valstiją 
prezidentas Johnson, kurio 
pastangomis tas nupirkimas 
įvyko, nemažai turėjo delei 
to prisiklausyti įvairią pri
kaišiojimu, kam jis tiek pi
nigą! bereikalingai, be jo
kio tikslo išleidęs, nes Alas
ka buvo priskaitoma prie 
nenaudingo “ledinio tyry- 
no.”

Šiandie tečiau toji nuomo
nė visai atsimainė, kuomet 
patirta, kad Alaskoj randa
si neišsemiami turtai. Tik 
žemėje atsirandančius tur
tus geologai apkainuoja ant 
75 milijardą. Pereitais me
tais Alaskoj išprodukuota 
aukso už 70 milijoną, vario 
už 20 milijoną, žuvų — 70 
milijoną ir žvėrių odąi už 5 
milijonus, gi nuo to “ledi
nio tyryno” produktą išve
žimas pernai 60 milijonais 
buvo didesnis už įvežimą.

Aišku, jogei vienais me
tais ten apturima dusyk tiek 
pelno, už kiek buvo tas pu- 
siausalis nupirktas. Argi 
tai prastas “business”?

Savotiškos dorybes mė
ginimas Bulgarijoje.
Profesorius Juozapas lle- 

nerbergas, garsus tautą! 
psycholiogijos žinovas, sa
vo vienoj kningoj praneša 
apie savo kelionę į Bulgari
ją, laike kurios jam teko 
matyti savotišką! vienos 
merginos savo sužadėtinio 
dorybės mėginimą. Vieną 
sekmadienį nuvedė ji savo 
sužadėtinį pas vieną liepą, 
kurion tik-ką susimetė bi
rią spiečius ir įsakė jam ten 
stovėti. Ji pati su kitais 
žmonėmis, kurią buvo daug 
prisirinkę, atsitraukė tolyn. 
Staiga bitės sukilo ir apspi
to ten bestovintį jaunikaitį. 
Bet jis nė nekrust, net dar 
išsižiojo, lyg norėdamas bi
tes praryti. Žiūrėtojai visi 
nutilo, tik to vaikino suža
dėtinė pradėjo nerimauti, 
kad mėginimas gali nelai
me užsibaigti. Vienok bitės 
vaikinui nieko nedarė ir jį 
apleido. Tuomet mergina 
puolė su džiaugsmo ašaro
mis prie savo mylimojo ir 
suriko: “Aš imu tave, mano 
Joneli, nes tu ne girtuok
lis!” Paaiškėjo, kad pas 
bulgarus yra padavimas,

.
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KARDiriALOCOnNELi.S CAR DIM L. GI BBOriS.S CARDINAL FARLEY

Tris Amerikos kardinolai, iškeliavusifeji Romon.

kad bites tuojaus sužino, ar 
sužadėtinis girtuoklis, ar ne, 
ir jaigu jis girtuoklis, tai 
labai sugilia. Paskui gi, sa
vo ruoštu, reikėjo ir 17-kos 
metu merginai taippat sto
ti mėginimam Be baimės 
stojo ji savo skaistybės mė
ginimai! prie liepos, net plo
jo rankomis, bet bitės ir jai 
nieko nedarė, tuo neva, nu
rodydamos, jog jaunoji su
žadėtinė nekalta, kaip bal
toji lelija. Ir laimingoji po
relė linksniai nuėjo bažny
čion.

Mirtis ant arenos.
Nesenai visą Hispaniją 

apnyko didi gedulybė mi
rus vienam garsiam torrea- 
dorui, Jose Bonez, kuri 
žmonių minios kaip koki 
dievaitį garbino. Jį suterio- 
jo ant arenos vienas bulius 
kovos metu.

Barcelonoj buvo buliu ko
vos perstatymai, kuriuose 
kasdien dalyvaudavo 60.- 
000 hispanų žiūrėtoją, kaip 
ant arenos kankinami ir nu
žudomi buliai. Tarp torrea- 
doriii visoj H Ispanijoj buvo 
pagarsėjęs Jose Bonez, ku
riam šiais laikais nebuvo ly
gaus.

Perstatymo metu vienas 
nuo užduotu žaizdą įsiutęs 
Imlius ant Jose Bonez puo
lėsi taip nelaimingai, kad 
nutvėrė jį ragais, trenkė že
mėn ir akimirkoj ragais vi
są sudraskė, kol suskubta 
jam pagelbon. Bonez į ke
lias miliutas pasimirė.

Buliu įveikėjo mirtis pa
gimdė baisą tarp susirin
kusią trukšmą. Pasigirdo 
sielvartai, verksmai. Buvu
si perstatyme žuvusio tor- 
readorio sužadėtinė apalpus 
ir vos tik atgaivinta. Po 
tam atsitikimui perstatymas 
tuojaus pertraukta.

Bonez pirm pasišventimo 
tam pavojingam užsiėmi
mui, buvo mėginęs visokią 
profesiją, bet niekur jam 
gerai nesisekę. Vargo ver
čiamas paliko piccadoru, gi 
paskui torreadoru ir neužil
go ne tik pastojo turtingu,

bet ir garsiu visoj Hispani- 
joj, dalimis gi dar ir užsie
niuose.

TURTAI PIRAMIDOJE.
Nesenai tūlas Anglijos 

archeologas rado Egipte pi
ramidėj e Lahun faraonui 
karstus. Tą karstą tarpe 
buvo ir karstas tūlos kuni
gaikštienės. Šoninėje to 
karsto sienoje kirviu stuk
telėjus, pasipylė kartu su 
dulkėmis daugybė perlą. 
Paskui į kelias dienas po 
sunkiam darbui išimta visas 
senovės egiptietės brangu-* 
mynij sandėlis. Piramida, 
kurioje buvo palaidota ku- 
nigaikščiutė, esanti pastaty
ta 3400 metais prieš Kris
taus gimimą. Be perlą prie 
jos karsto atrastą aukso 
kaspinas — galvos .papuo
šimas ir juosta, visa brili- 
jantais iškaišyta. Tu papuo
šalą! išdirbimas taip puikus, 
kad kiekvieną, veržiąs ste- 
bėties. Diadema (lyg ir ka
rima) turi su viršum pėdą 
augščio. Taipgi atrasta ant
kakliai, apipetės, kaklo 
grandinėlės, auskarai — vi
sa tai iš aukso ir labai gra
žios formos; taipgi sidabro 
veidrodis aukso rėmuose, 
iškaišytas deimantais ir ki
tais brangiais akmenimis. 
Tualeto daiktai liudija ku- 
nigaikščiutę neniekinus ir 
veido tepalą. Visą tu papuo
šalą! neapsakoma daugybė. 
Vieną tik perlą, prigulinčią 
antkakliui ir apipūtoms, su
skaityta virš 10.000.

PRANEŠIMAS.
Atidariau Naujausios mados dentis- 

torijos ofisų 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 dantįs reiškia blogų sveikatų.
Jaigu turit blogus dantis ateikite 

pas mane aš išgydysiu ir užtaisysiu 
atsakančiai be jokio skausmo.

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

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

lig 9 vai. vakare. Nedeliomis nuo 9 
v. ryto lig piptų.

Užsisakyki! dienraštį
“Katalikas”
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“K-ko” skaitytojas.

pi.

va st.

Juozas.

Draugai 
žolės ir 
žmogus, 

karalius,

d. mok- 
apie lo- 
Tai mi- 
cicilikai

šiaudiniai niekamany- 
fanatikai.

Darbininkas.

S. Ii. Zapeaas 
28 tVsahiBgtch St.
V. Ambrozevičius, 

178 Peny St. 
NEWARK N. J.

ELIZABBTHPORT, N. 
D. Boczkus 

211 First St.

A. K. Kalitus, 
195 Duke St.

KEARNEY, N. J.
NEWARK, N. J. 
V. A. Leščinskas 

198 New York At.
HARRISON, N. J.
Jurgis SvetulevMiB, 

201 John St.
BROOKLYN, N. Y. 

M. Balauskas 
119 Grand St, 

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. Grudzinskai 
184 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

šlikas & Bagdonas, 
31 Hudson Av.

BROOKLYN, N. Y.

B. Palšunas, 
Box 53

E. Youngstown, O.

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. "■'T*’’’’’ 

P. Bataitis, 
18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
... Jos Dzikas,

Pittsburg, pa. 
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.
SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauska* 

102 E. Centre St.

BENTLEYVILLE, PA. 
S. P. Mažetis

J. Noreika, 
42 W. Thomas St. 

MINERS MILLS, PA.
S. Puskepalis, 

2334 Orthodox 
PHILADELPHIA,

PHILADELPHIA, 
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.
LONDON, ENGLAND. 

M. NarValaitis, 
71 Mansfield St., Kingsland

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis 

2 Et.ua St. 
Craigneuk, Wishaw.

pu, vėliavų 
ir karunu

Mums P»Vil- 
lus darbus it- 
llekame artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

ar.
■ į

Yra 
gentas, 
Pullman.

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

2336 S. Oakley Ave.

■m

“KATALIKO” DIENRAŠ
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Draugystė.
Viename gražiame sode 

išaugo du puikiu medeliu 
— vyšnaitė ir eglaitė. Ir 
kaip linksmai šie medeliai 
gyveno! Kiekvieną vakarą 
jų jaunutėse šakelėse pui
kius akordus išvedžiodavo 
lakštingalėlė, o vyšnaitė su 
eglaite, beklausydamos pui
kios dainelės, pačios pradė
davo gausti savo viršūnė
mis kol užmigdavo, glamo
nėjamos švelnučio pietų vė- 
jalio. Ir nekartą aš užvydė
davau laimingiems mede
liams. .. ir dar smarkiau 
suspauzdavo skausmas jau
nutę mano širdį, matant 
medelius darugaujant...

“Laimingi šie medeliai, 
tardavau sau, — jie geriau
sieji draugai!”

Ir tiesa, kada molinąjį 
dangų užtraukdavo juodi 
debesiai; kada su neapsako
mu smarkumu kaukdamas, 
draskydamas vėjas pulda
vo ant šių medelių; kada 
blizgantis žaibas, kaip gy
vatė išsirangydamas, per- 
plėšdavo slaptingas dangaus 
dausas, tuomet višnaitė su 
eglaite, šakutėmis susikabi
nusios, nors ir prie žemės 
lenkdavos, bet vis dėlto ne
pasiduodavo baisiai audrai, 
neišsigązdavo perkūno tren
kimų!.. O praėjus audrai 
abidvi draugi dar labiau ap
sikabindavo ir glamonėjosi, 
tarytum dėkodavo viena an
trai už viešnios pergalėji
mą.

Draugystė, draugystė! 
Kaip puikiai skamba šis žo
dis! Kaip maloniai užgauna 
man širdį, kada išgirstu žo
dį: “Draugystė!” 
gali būti medžiai, 
kartais žvėrys, o 
tas didis gamtos 
ar žino, ar supranta pilnoje 
prasmėje žodį “draugystė!” 
Kasžin? Greičiau — ne!... 
O gal klystu?... Labai bu
čiau laimingas, kad šiuos žo
džius tardamas suklysčiau... 
Bet, deja! Dar nė vieno žmo
gaus nesu matęs; kad kas a- 
pie jį pasakytų: “Šventa 
teisybė — jis laimingesnis 
nebegali būti: jis turi drau
gą...”

Ir taip vyšnaites ir eglai
tės draugystė vis augo ir

augo... Bet ar ilgam? Sun
ku patarti... taip, neil
gam!... Užteko šventai 
draugystei suardyti links
mučio pavasario, kada vyš
naitė, it angelas, pasipuošu
si baltais rubeliais-žiedais, 
o eglaitė paliko žaliuoti, 
kaip ir žiemą žaliavo. Ir pui
kus buvo reginys, kada dvi 
draugi stovėjo apsikabinu
si; — viena balta, apie ku
rią oras kvepėjo pražydu
siais žiedeliais ir dūzgė ap
linkui darbininkės bitelės; 
antra — tik baidė biteles 
savo spygliais ir nemaloniu 
smalos, arba sakų, kvapu.

Višnaitė buvo labai-labai 
laiminga, kad į ją žiurėjo, 
ja džiaugėsi visi žmonės ir 
dargi bitelės. O eglaitė jau 
senai pradėjo pavydėti vyš
naitei.

“Palauk, tu laimingoji, 
mąstė eglaitė, ar ilgai tu di- 
džiuosies savo niekam ne
tinkančiais žiedais?... Te
gul tik greičiau atslenka 
audra — žinosiu ką padary
ti. Betgi ir kvaili tie žmo
nės, ar jiems negeriau ma
ne gerbti, kad aš visą žie
mą žaliuoju!... Argi ne 
kvailes tos bitės, ar ne dau
giau sakų galėtii prisirink
ti iš manęs, o ne iš tos pa
sipūtusios vyšnaitės!...”

Nespėjo eglaitė ištarti tų 
žodžių, kaip saulė pasislė
pė didžiame ir juodame de
besy j. Greitai pakilo baisus 
vėjas su perkūnija. Lietus, 
kaip iš kibiro, pylė. Pakilo 
baisiausia audra. Subraškė
jo senieji medžiai miške... 
Ir musų vyšnaitė ligi pat 
žemės prisilenkė, maldauda
ma draugės pagelbos. Bet 
eglaitė, tarytum kurčia, ne
girdėjo vyšnaitės vaitojimo.

Neišturėjo vyšnaite ir kri
to, su visomis šaknimis bu
vo išrauta beširdžio vėjo. 
Nudžiugo pasilikusi spyg
liuota eglaitė, bet neilgam. 
Po audros šeimininkas, iš
vydęs parpuolusią vyšnai
tę, pratarė:

“Gaila, labai gaila... Bu
tų daug uogų buvę...”

“Dabar ši eglapalaikč tik 
vietą gadina” — pritarė 
bernas, stovėdamas su kir
viu rankose.

“Ir ištiesų. Nukirsk dabar 
tu ją!” Paliepė šeimininkas 
ir nuėjo toliau. Jazminas.

Korespondencijos.
PHILADELPHIA, PA.
Rugp. 9 d. čia buvo pa

rengtos prakalbos. Kalbėjo 
du svietiškiu ir vienas bam- 
bizas. Aiškino iš ko kilo ka
rai Europoj. Bet iš kalbėto
jų, kurie nesupranta tą, ką 
patįs sako, negalima lauk
ti, kad kiti ką suprastų. 
Dar paskui ėmė dergti kun. 
Gustaitį ir p. J. Gabrį. Iš
vadino šiaudiniais fanati
kais. Vienas kalbėtojas be 
kitako pasakė, kad tegu ka
rui einant bus išnaikintos 
visos bažnyčios, o tik tepa
silieka šiaudiniai stogai. 
Taigi tiems kalbėtojams 
geriau pritinka jų duotas 
svečiams epitetas šiaudi
niai fanatikai, nes jie tik ir 
yra 
bės

KENOSHA, WIS.
Nesmagias naujienas te

galiu “Kataliko” skaityto
jams pranešti. Darbai nei
na geriau. Daugelis susirū
pinę del kilusio Europoj ka
ro. O čia vėl mus klebonas 
kun. Gadcikis gargaliuoja. 
Pereitą sekmadienį nei mi
šių negalėjo laikyti. Sarga
liuoja jau kelinta savaitė.

DE MOINES, IOWA.
Šitame miestelyj yra la

bai Smagu gyventi. Tik bė
da, kad nėra daug darbų. 
Siuvėjams ypač mažai dar
bo, dirba jie tik po tris die
nas savaitėje.

Lietuvių yra pusėtinas 
būrelis. Yra kelintas biz
nierių ir šiems neblogai se
kasi.

CHICAGO, ILL.
S. Bartkus 

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

901 W. 33rd St.
V. Daukša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas 

3815 S. Kedzie Avė. 
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Ave.
P. Senutis, 

3238 S. Halsted S.
J. J. Polekas 

1802 W. 46th St.
K. Ražynas 

2341 W. 23rd 84.
M. J, Tananevicz
870 W. 18th St.
M. G. Valaskas 
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Parodoma didžiulių armijų pozicijos 
prasidėjo baisus mūšiai.

Belgijoje, kur

J. L. Dulbis, 
595 S. Main St. 

BRIDGEPORT, CONN.

WATERBURY, CONN. 
K. Ch, Kazemeka* 

‘ 785 Bank St.
New haven, conN.

Kaz. MakareviSe 
2255 Wallace St. 

HARTFORD, CONN. 
J. Milanska* 

23 Sheldon St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St. 
BALTIMORE, MD.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika 

820 E. 14th St. 

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulena* 
1408 Lincoln Av.:

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Av.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičių* 

437 S. Paca St.
A. Kurelaitis 

604 W. Lombard St. 
BALTIMORE, MD.

Lith National Library 
112 N. Greene St. 
BALTIMORE, MD.

BALTIMORE, MD.
Kaz. šalinas, 

628 Portland St. "

P. Bartkeviez 
877 Cambridge St. 

CAMBRIDGE, MASS.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS. 
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.
C. J. Kazlow. 

80 A River St. 
HAVERHILL, MASS.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas

248 W. 4th St.
MONTELLO. MASS. 

Vyčią 1 Kuopa
B. P. Miškinis
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia
15 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaieuuas, 
143 Delmar Ave.

C. Kentraitis, 
448 Leonard St. 

GRAND RAPIDS, MICH.

NASHUA. N. H. 
Jonas Straskauskis, 

26 Washington st.

HOOSICK FALLS, N. Y
Nepersenai čia buvo sua

reštuoti trįs saliunininkai 
už pardavimą gėralų mies
to užgintu laiku. Žinoma, 
tokie vyrai bus skaudžiai 
nubausti. Nubaudus tuos 
saliunininkus vietos socia- 
listėliai galės sakyti, kad 
tai mušeikos buvo nubausti. 
Taigi išteisys aukų rinki
mą. Keista, kad byla jau 
senai pralaimėta, o aukos 
dar tebrenkamos. Kas bus 
su atskaita. Juk ir d-ras J. 
Šliupas aukavo. O tas d-ras 
be abejonės pareikalaus at
skaitos, jei niekas kitas ne
reikalaus. Tai bus sorkių 
socialistėliams.

Ex-Socialistas.

MONTELLO, MASS.
Nors jau nuo senai šita

me mieste yra visokių pa
kraipų žmonių, bet visgi bū
davo tarp jų šioks-toks suta
rimas. Jei rengdavo kurie 
nors prakalbas ar lošimą, 
tai antrieji nebėgdavo už 
akių, nesirūpindavo pa
kenkti vieni antriems. Bet 
kuomet čia atsirado skaity
tojų cicilikiniai-pornografi- 
nės “Šakės”, tai dalykai pa
blogėjo. Šak minkai matyt 
bjauriau gadina žmones, 
negu Bostono džianbambis- 
tai. Štai rugp. 20 
sleiviai pagarsino 
Šimą T. Namuose, 
neto jo menciaus
mažesnėj T. Namų salėj pa
garsino prakalbas.

J. L—is.

ELLSWORTH, PA.
Rugpj. 15 d. vietos lietu

vių bažnyčioje iškilmingai 
prileista buvo prie pirmo
sios komunijos 55 mergelės 
ir 39 berniukai. Ligšiol ne- 
kuomet tiek nebuvo prileis
ta prie komunijos ant syk. 
Prie tų iškilmių buvo iš- 
anksto rengtasi ir visi trįs 
altoriai buvo gražiai pa
puošti. Vietos lietuviai il
gai neužmirš aną dieną.

Visas iškilihes atliko kun. 
J. Misius.

WATERBURY, CONN.
Darbai čia blogai teina. 

Vienoj dirbtuvėj tik trįs 
dienos tedirbama savaitėje.

Daug lietuvių išvažiavo 
prie tabokos kirtimo. Tabo
ka šiemet gerai užderėjo ir 
daug reikalaujama žmonių.

TURTINGI AMERIKO
NAI TALKON PRANCŪ

ZAMS.
Paryžius, rugp. 24. — Bu

vo sunku Francijos sodie
čiams suvalyti javus. Nes 
vyrai ir arkliai paimti ka
rau. Ties Etretat, palei Nor- 
manišką pakrantę, iš 1.900 
gyventojų beliko tik 30 vy
rų. Čia gyveno vasarnamiuo
se daug turtingų ameriko
nų. Jie, vietoj žaisti ir bo- 
vyties, pasklydo po sodie
čius ir dirbo laukuose ir so
duose.

Paryžiun gabenama daug 
pro vizijos. Mokslo Akade
mija rūpinasi žmonių svei
kata ir pataria negabenti 
daug galvijų, nes gali iškil
ti tarp jų ligos, kaip tai bu
vo 1870 metais.

Labai įstabu, kad mėsa ir 
vaisiai čia labai atpigo. O 
Berlyne už arklienos svarą 
mokama 5 markės. Neliks 
Vokietijoj nei žvirblių, nei 
varnų, nei pelių.

VIENA SAVAITE ĮPLAU
KĖ $150.000.

Panama, rugp. 24. — Jau 
ištisa savaitė, kaip Panamos 
kanalas naudojamas. Per tą 
savaitę surinkta $150.000. 
Iki šiol 16 garlaivių ir daug 
barkų pasinaudojo kanalu. 
Perplaukė 14 amerikonų 
garlaivių, vienas Anglijos ir 
vienas Peru vi jos.

Del karo, žinoma, biznis 
nėra didelis ir nedaug kitų 
tautų garlaiviai gali naudo- 
ties.

Atlaidai.
— Jurgi, iš kur tu 

žiuoji?
— Argi tu esi pagonis, 

kad nežinai, jog šiandie bu
vo Irebalive atlaidai?

— Kunigų ar daug buvo?
— Buvo daugybė, kaip a- 

vinų.
— O šonkaulius ar gerai 

išmankštino bažnyčioje?
— Kitus beniažko nesnu- 

spaudė.
— O po visam smuklėse ir 

aludėse ar buvo peštynės ir 
muštynės?

— Kur nebus! Raului Du- 
bakiui galvą rungu perskė
lė ir Petrui Debaliui ranką 
numušė. O kiek išpylė krau
jo iš nosų, veidų ir kitų są
narių, tai trįs šunes iiesulak- 
tų.

— Na, tai buvo stori ir 
garsus atlaidai!!! Gerai, kad 
aš ten nebuvau.

I YPATOS LAISVĖS ŽMONES 
4-TO KONGRESINIO DISTRIK- 
TO ILLINOJAUS VALSTIJOJ.

Chicago, Ill. Birželio 25, 1914. 
Gerbiamasis Tamsta:—

Peter Richard 
Boylan, gyvenantis prie 3734 So. Wes
tern Ave., Chicago, yra kandidatu j 
Kongresą 4-tame Kongresiniame Dis- 
trikte lllinojaus valstijoj.

P. Boylanas yra geras advokatas su 
ofisais 1506 Tribune Bldg, ir kaipo 
advokatas pragyveno šiame miesto su
virs septyniolika metu. Jis buvęs kar
štas Demokratas ir yra tvirtas pa
tarėjas Demokratu Partijoj, ir jei iš
rinktas, palaikys legislaturoj Demo
kratą programą kaip rodoma admi
nistracijos.

Jis yra galingas ir nebailus teisią 
patarėjas del žemosios liaudės, jis y- 
ra savasties valdytojas ir mokesčių 
mokėtojas šiame distrikte. Jis užbai
gė State Normal School Oshkosh, 
Wis. 1894, su dideliais pagirimais ir 
potani tarnavo kaipo principalas vi
dujiniu mokyklą.

Jis tiki i lygias teisias visiems, ir 
niekam nepavelis spceiališką prive- 
lėgiju. Išrinkite p. Boylauą į Kongre
są, o jisai bus priešu visu įstatymą, 
kurie slegia žmoniją.
John Bigane, 3612 Š. Hamilton Av.
P. A. Hines, 3517 Archer Av.
C. Schneider, 3357 Western Av. Blvd. 
Ralph J. Brouillet, 3795 Archer Av.
J. G. Bransfield, 35S8 Archer Av.
M. Kreitzer, 2606 W. 38th St.
Juo. E. Bigane, 3612 S. Hamilton Av. 
F. P. Lloyd, 2014 W. 35th St.
John Larnev, 3702 S. Western Av. 
Richard Haley, M. D„ 2456 W. 38 St. 
John D. Shelhamer, 3823 Campbell Av 
P. Gurant, 2021 35th St.
Walter partsch, 3560 S. Lincoln St. 
Chas. Keen, 3728 Acher Av.
John H. Kelly, 2616 W. 38th. St. 
David Broderick, 3839 S. Campbell / . 
John T. Kelly, 2616 W. 38th St.
R. Huber, 2632 W. 38th St.
L. W. Hudou, 2630 W. 38th St.
William Markoff, 502 W. 43rd Stj 
Edward S. McGrath, 528 W. 43rd 
T. T. Pratt, 3120 38th Place.
Odilon Ricard, 2630 W. 38th St.
James J. Catsaros. 4213 S. Halsted 
C. P. Logsdon, 501 W. 42nd St. 
Albert Christian, 2736 Archer Av. 
David W. Curtain, 6242 Honore St. 
W. J. Walsh, 432 Root Street.
J. E. Houuihan, 534 W. 44th St. 
Albert Glover, 3429 S. Wood St. 
Philip Lynch, 461 W. 43rd Pl. 
John J. Powers, 340 W. 43rd St. 
R. Bockowski, 1659 W. 22hd St.
I. Doehiner, 1825 W. 22nd St.
H. C. Miller, 2757 W. 38th St.
Albert Č. Sumanu, 1754 W. 35th St.

9&

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

lidlrbijas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ‘ir

st.
PA.

PA.

Naujas Sąvaitis Laikraštis
“ATEITIS”

Skiriama* daugiausiai jaunimo reikalam*. Kadangi ▼.»«» Ž***b1- > 
jo* geresnį* ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekviena* privalo , 
rūpinti* jaunimo apšvietimu.

"ATEITIS** bus bepartyviškas jaunime laikralti* ir kepartyvilkai Uw> į 
naug kultūriškiems jaunimo reikalam*.

"ATEITIS" gvildens ir kitokius gyvenimo klausimu*. *
"ATEITIS" tilps kodaugiauslai žinią apie musą jaunimo judijimą ir 1 

veikimą. Taipgi tilps daugybt ir kitokią žinią ir žinellą ii Uotu.- ' 
vos ir iš viso pasaulio. ■

•‘ATEITĮ’’ išleidinė* nuo Naują Metą kooperatyviška bendrovi "A- i 
TEITIS" Inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts raišti- , 
jos tiesą reikalavimą.

"ATEITIS" bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai 81.50 metami ir ' 
85c. pusei metą. Į Lietuvą ir kitas užnibežines viešpatijas: 82.00 ; 
metams ir $L25 pusei metą.

"ATEITIS" galima jau dabar užsisakyti iiuoml adresu:

“ATEITIS” i
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS, i 
(KAS PRISIUS SAVO ANTRAŠĄ, GAUS VIENĄ NUMERĮ PA2IU- j

RĖJIMUI DYKAI). i

DU-KABT NEDELINIS DAUKŠUS

SAULE
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTtS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas Ir petnycla.
---------—----- PRENUMERATA KAŠTUOJA: ..... .......... .......

AMERIKOJ f metams $2.50pUSei matų $1.25
ETTPOPOT fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-JLUIWLUJ Į joj ir gkotijoj 15 §, Prusuose is m

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W, D.’ Boczkauškas & Co.
628-522 W. South *11.. Nihmy Cit), Pi,

mW
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EXTRA!
i

KATALIKAS

—------------- ----------_—
ty.B; ... 1 .■ ’r,et*;./- į

Kaupas. Dar buvo “Kelio
nė į Šiaulius” — senos bo
bos pasakojimas. Šmotelis, 
žemaičių tarmėj parašytas. 
Bet vaidintojas, p. A. Dikše- 
lis, nežemaičiavo ir todėl pa-

skambino p. F. Juodis ant 
mandolinos, p-lei M. Gu- 
rinskaitei akompanuojant 
pianu. Po programo buvo 
žaismės.

SHANGHAI, rugp. 24. — 
Japonija pradėjo bombar
duoti Tsing-Tao. Aplinkui iš 
jūrės verčia ugnį i tvirtovę 
septyni karo laivai.

Iš transportinio garlaivio 
Haiyanghsien japonai lipa 
ant kranto.

500 kareivių, užgrobė 53 ka- 
nuoles, 8 kulkosvaidžius, 114 
vežimų su amunicija ir daug 
kitokių daiktų.

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Vokiečiai antru kartu nori 
išplėšti Muelhausen iš fran
cuzu rankų.

NISH, rugp. 24. — Karo 
žinyba paskelbė, kad astuo
ni austrų transportiniai gar
laiviai nuskandinta Drinoj. 
Visi austrų kareiviai, skai
čiuj arti 4.000, nuskendo. 
Serbai paėmė nelaisvėn 4.-

LONDONAS, rugp. 24. — 
Trečia diena, kaip tęsiasi 
smarkus mušis tarp vokie
čių iš vienos.pusės ir fran
cuzu ir anglų iš kitos. Pir
moj linijoj yra 800.000 ge
riausios vokiečių armijos. 
Už jos atsargoj yra dar 1.- 
000.000. Prieš juos yra 700.- 
000 francuzu ir 120.000 an
glu.

PARYŽIUS, rugp. 24. — 
Pasklydo paskala, kad vo
kiečiai paėmė Nancy, neap- 
drutintą francuzu miestą.

TELEGRAMOS.
ŽYMAUS PRANCŪZO 
SŪNŪS SUŽEISTA.

Paryžius, rugp. 24. — Te
legrama praneša, kad Cle
menceau sunns, kurs grūmė
si Belgijoj, liko sužeistas. 
Clemenceau yra buvęs mi
ni steriu premieru. Jo sūnūs 
buvo susikibęs su vokiečiu 
oficierium, kurį jis nušovė, 
bet pats kulšiu buvęs su
žeistas.

kintas tarp Celle ir Badou- 
viller. Tas orlaivis buvo No. 
8 ir buvo rokuojamas di
džiausias padaras vokiečiij 
oro laivyne. Jis skriejo iš 
Strassburgo, vokiečių tvir
tovės.

gadino įspūdį; pav., nesakė 
duna, važiuti ir tt., bet duo
na, važiuoti ir tt.

Žmonių vakaran nedaug 
teatsilankė.

Krautuvninkai turi 
apsisaugoti.

Iš E. Chicago išvažiavo 
lietuvis J. Z. ir apsigyveno 
ant Bridgeporto. Savo se
noj vietoj bebūdamas jis la
bai įsiskolino mėsininkui F. 
K. ir neatsilygino. Todėl te
gu Chicagos krautuvninkai 
apsisaugoja nuo žmogelio.

F. K.

Maršrutas kun. Gustaičio ir 
J. Gabrio.

Šią savaitę minėti svečiai 
kalbės šiose lietuvių kolio- 
nijose:

Rugp. 25 d. Racine, Wis.
Rugp. 26 d. Milwaukee, 

Wis.
Rugp. 27 d. Sheboygan, 

Wis.

REIKALAVIMAS.
REIKALINGA LIETUVAITĖ STE

NOGRAPH IR TYPEWRITERS, 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 Cižinų Kaimo Aukšta dva- 
rio parapijos, Vilniaus gub. 7 metai 
Amerikoj.

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

(13-4-5-6-7)

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

SPROGO NITROGLICE
RINO KATILAI.

Aurora, Ilk, rugp. 24. — 
Baisi ištiko ekspliozija Job- 
bins Chemical kompanijos 
dirbtuvėj. Sprogo nitrogli
cerino katilai ir suardė dirb
tuvę. Kilo gaisras ir pada
rė nuostoliu už $200.00.

BUVO ANTRAS LAIVY
NŲ MUŠIS.

Roma, rugp. 24. — Avan- 
ti rašo, kad Adriatikoj bu
vęs antras laivynu mušis 
tarp austru iš vienos pusės 
ir francuzu su anglais iš ki
tos. Keliatas austru garlai
viu nuskendo.

PRAŠO SUSTABDYTI 
MUŠIUS.

Roma, rugp. 24. — Kardi
nolas Agliardi įnešė kardi
nolų koiigregacijon suma
nymą kreipties į kariaujan
čias valstybes ir prašyti, 
kad jos sustotų kariauti 
naujo popežiaus rinkimo 
metu. Rinkimai prasidės 
rugp. 31 d. ir nuo tos die
nos turėtų liauties kraujo 
liejimąsi.

Kardinolai nutarė kreip
ties į Praną Juozą, tikėda
miesi, kad, jam pasisten
giant, galės būti mūšiai su
stabdyti tokiame svarbiame 
laikotarpyj.

Valparaisiečių vakaras ant 
West Side.

Pereitą šeštadienį valpa
raisiečiai buvo surengę Mel- 
dažio salėj vakarą. Progra
mas buvo geras. Gerai kal
bėjo p. J. Skripka, labai ge
rai paskambino pianu p-lė 
B. Nausiedaitė. Dailiai pa

Vakar žuvo du, ir du su
žeista.

Vakar po pietii ištiko 
smarki audra su perkūnija. 
Keliose vietose vėjas nu
bloškė telegrafo vielas. Du 
neatsargiu žmogų užstojo 
ant jų ir buvo ant vietos už
muštu.

Viena moteris, grabiniu- 
kė, gyvenanti po num. 605 
E. 43 gat., liko sužeista, 
kuomet jai bebalzamuojant 
lavoną trenkė į namus. Dar 
vienas vaikas, nutvėręs nu
kritusią telegrafo vielą, bu
vo primuštas.

ANT PARDAVIMO.
ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Margan st., Chicago.

ANT PARDAVIMO.
3 Spausdinamos (Drukuojamos) Ma

šinos.
1. — 5x8 spaudoma su rankų preke 

$25.00.
1. — 7x11 sukama su koją $55.00.
1. — 8x12 varoma su elektrą $145.- 

00.
Visos yra kaipo naujos ir dirba pir

mos klesos darbą. Priežastis pardavi
mą turiu pirk didesnes mašinas. La
bai gera proga ir geras uždarbis ge
ram lietuviui kur randasi būrelis lie
tuviu. Reikalaudami, rašykite arba 
atvažiuokite, ant šio adreso:

S. L. Zapenas,
28 Washington St, Nashua, N. B.

(1516)

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mą ir moka už juos 3 procentą, metams. Procentus išmoka idu 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Boudsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palikins 

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 yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
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 šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštas

(Boxes) saugiausiai įreng

tos

Paveikslas Popežiaus Plus's X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai vertų nuo pelnų popie
žius Pius’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Gamto- 
ją, Pagarbas ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdęs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant. paveikslas labai gražus ir 
mes pariame visiems jį turėti. Mie- 
ra jo 18x24, .

Kaina 25c

PARSIDUODA BARBERNĖ lietu
vių ir lenkų apgyventoje vietoje. Ren- 
da pigiai su pragyvenimu. Parsiduo
da labai pigiai iš priežastės savinin
ko ligos. Atsišaukite tuojaus:
4538 S. Honore St. Chicago, Til.

Tel. Yard 3803

DIDELĖS AUKOS RAU
DONAJAM KRYŽIUI.
Londonas, rugp. 24. — 

Našlė carienė atsišaukus, 
kad žmonės aukotu Raudo
najam Kryžiui. Pasipylusios 
gausios aukos. Priimama ne 
tik pinigai, bet ir visokios 
brangenybės. Aukojama žie
dai, brasletai, laikrodžiai, 
indai ir tt.

Didysis kun. Konstanti
nas paaukojęs tris žiedus; 
viename žiede esanti relik
vija šv. Barboros, kareiviu

Iš Chicago.
Kun. P. Lapelio primicija.

Vakar Visų Šventų baž
nyčioj, Roselande, naujai į- 
šventintas kun. P. Lapelis 
laikė savo pirmąsias šv. mi
šias. Žmonių buvo bažnyčioj 
daugiau, negu paprastai.

Po viskam klebonijoj at
sibuvo iškilmingi pietus. 
Buvo daugybė svečių. Buvo 
kun. Gustaitis ir p. J. Gab
rys. Nuo “Kataliko” buvo 
S. P. Tananevičia, kurs ir 
išreiškė naujam kunigui go
riausius linkėjimus ir ge
riausio pasisekimo jo pra
kilniuose darbuose. Didžiu
ma svečių taipgi išreiškė

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

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

s'o X paveikslą sekančiu adresu:

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

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

Miestas............................................................ Valstija......................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

SIPKORTES

globėjos.

ŠVEDIJOS MOTERIS 
NEGAVO BALSAVIMO 

TEISĖS.
Stockholm, rugp. 24. — 

Pereitą šeštadienį parla
mente buvo balsavimai ar 
suteikti moterims balsavi
mo teisę. Didžiuma balsavo 
prieš suteikimą balsavimo 
teisės.

ŽUVO DIDŽIAUSIAS VO
KIEČIŲ ORLAIVIS.

Paryžius, rugp. 24. — Vo
kietijos Zeppelino orlaivis 
liko francuzu šūviais sunai-

savo linkėjimus. Galop kun. 
P. Lapelis dėkojo svečiams 
už atsilankymą ir gerus ve
lijimus.

Vakare Visų Šventų par. 
salėj atsibuvo dailus prog
ramas. Programas buvo la
bai įvairus ir kaikurios da
lis buvo labai geros. Ypač 
susirinkusius žavėjo daina
vimas p. M. Janušauskienės. 
Pasižymėjo trio iš pp. Po
ciaus, Aleksandravičiaus ir 
p-nios O. Pocienės,

Valparaisiečiai taipgi bu
vo ant program©. Trialogas 
“Jono kalba” gerai nusise
kė. Ypač pasižymėjo p. J.

Russ. Am. Line praneša savo cirkulioriuj nuo rugp. 
21 d., 1914 m., jog pasažieriai, kaip Rusijos, Lenkijos, 
Lietuvos, taip ir Serbijos gaali keliauti be persėdimo 
tiesiog iš New Yorko į Archangelską, Rusijoj. Vande
niu tiktai 13 dienų.

Specialiai išplaukia laivas Dwinsk Russian Ameri
can Line rugpjūčio (Aug.) 29 d., 1914. Kainos — antra 
klesa $65.00, trečia — $40.00.

Platesnių informacijų kreipkitės i

Tananevicz Savings Bank
3253 SOUTH MORGAN ST., CHICAGO, III.

Parmos Parsiduoda Pigiai!
Douglas County Wisconsin

Jei nori tapti turtingu ir atrasti 
laimę, tai pirk virš minėtas farmas, 
o busi laimingas ant visados. Minė
tos farmos dabar yra pigios ir naujai 
pradedama Lietuviška Kolionija. T 
tas farmas įdėti pinigai į trumpą lai
ką užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jųjų dabartine kaina yra labai žema, 
o žemė gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžmis ir vietomis 
maži nuolaidas Kalniukai; bet dau
giausiai lygios vietos. Puiki vieta ir 
sveikas oras. Kainos nuo $12.00 iki 
$18.00 už akrą, įmokant už akrą $4.00. 
Likusią skolą po $5.00 į mėnesį už 40 
akrų, kol bus išmokėta. Laike ligos ar 
neturto mokesčiai atleisti taip ilgai, 
kol bus galima išmokėti.

Prie tų farmij yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
laukų darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvių yra daug gerų u- 
kininkų ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.

m AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAM 

Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durą, lentų, lentelių, rėmų, 

švlnakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

Car r Bros. Wrecking Co.
3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

..Taipgi mes parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant pirmu morgičių.

Del platesnių žynių kreipkitės pas, 
K. J. Pilipavičių,

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.

arba vakarais
858 W. 33rd St.,arti Auburn Av.

Tel. Canal 285

K. KATUTIS,
Lietuviškas Graborius.

710 W. 18th st., Chicago, Ill.

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 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.

4


	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version
	PDF Reducer Demo version

