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30.000 RUSŲ NELAISVĖJ
Prasidėjo Popežiaus rinkimai.
Kaizeris nuo Francijos sienos grįžta į Prūsiją EXTRA'
Svarbiausios žinios

PARYŽIUS, rugs. 1. — 
Daug žmonių apleidžia Pa
ryžių ir keliauja i pietinius 
miestus. Nuolatai pribuna 
naujų kareivių paimti į sa
vo rankas fortus.

LONDONAS, rugp. 1. — 
Paskelbta čia, kad vokiečiai 
pasivarė iki La Fere. Yra 
tai miestelis 60 mylių nuo 
Paryžiaus.

ROMA, rugs. 1. — Mes
sage™ indėjo iš Sofijos gau
tą telegramą, kurioj sako
ma, buk rusai uždavę aus
trams didi smūgį ties Za- 
morze.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Skelbiama, buk kaizeris ap
leidęs armiją ir išdūmęs į 
Prūsiją stiprinti kariuome
nę prieš rusus.

PARYŽIUS, rugs. 1. — 
Vokiečių biplanas išnaujo 
skrajojo Paryžiaus padan- 

• gėse. Metė bombą, bet ji 
nesprogo. Išmetė taipgi pro- 
klemacijų, kur sakoma, kad 
vokiečiai jau ties Paryžium 
ir paryžiečiams niekas ne
lieką, kaip tik pasiduoti.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Belgijos karalienė Elzbieta 
su savo vaikais pribuvo į 
Angliją.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Gen. Pau sumušęs 50.000 
vokiečių ties Peronnes.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Šviežių kareivių pribuvę į 
Prūsiją grumties su rusais.

PEKINAS, rugš. 1. — Ja- 
panai užėmę To-chien, salą 
Kiao-Chou užlajoj.

BALKANŲ VALSTYBĖS 
JUNGIASI.

Sofia, rugs. 1. — Žinios iš 
Konstantinopolio nurodi >, 
kad vokiečių diplomatai no
ri nukreipti į savo pusę tur
kus. Tas Balkanų tautas su
judino ir Bulgarija ketina, 
pamiršus savo ginčus su 
Graikija ir Serbija, susivie
nyti ir stoti prieš Turkiją, 
jei ji eitų talkon vokie
čiams.

DREYFUSO SŪNŪS 
PASIŽYMĖJO.

Londonas, rugs. 1. — Vy
riausias M. A. Dreyfuso sū
nūs pasižymėjęs mušyj ties 
Charleroi ir jam suteikta 
augštesnė vieta. M. A. Drey
fus yra francuzų oficierius, 
kurs 1894 buvo intrauktas 
išdavime vokiečiams kari
nių paslaptybių. Buvo pas
merktas, bet galų-gale pa
sirodė, kad nesą tikrų pri
rodymų.

NEPAVIJO VOKIEČIAI.
San Francisco, rugs. 1. — 

Atplaukė japonų garlaivis 
Chiyo Atarų. Per keturias 
valandas jį vijosi vokiečių 
skraiduolis ir nepavijo.

JAPONŲ LAIVAS BUVO 
PAVOJUJ.

Tsing-Tao, rugs. 1. — Ja
ponų torpedinis laivas už
bėgo ant salos Lien-Tau. 
Tai atsitiko del miglos. Iš- 
siblaivius, iš fortų vokiečiai 
pamatė japonų laivą ir šau
dė, bet laivas buvo pertoli.

SUĖMĖ 250 GARLAIVIŲ.
Londonas, rugs. 1. — An

glija išviso jau pagavus 250 
vokiečių visokių prekinių 
ir pasažierinių garlaivių.

RUSIJA SUMOBILIZA
VUS PERDAUG KA

REIVIŲ.
Peterburgas, rugs. 1. — 

Oficialė žinia atėjo, kad Ru
sijos valdžia paleidus pusę 
milijono sumobilizuotų ka
reivių namo ne mažiau, 
kaip šešioms savaitėms.
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Roma, rugs. 1. — Vakar 
kardinolai susirinko į kon
klavos salę rinkti naujo po
pežiaus. Konklavos salės 
durys buvo užmūrytos ir vi
si telefonai pertraukti. Kol 
nebus išrinktas naujas po- 
pežius, tail tol tos durys bus 

■? Užmūrytos' 1 ir nieko nebus 
žinoma apie balsavimą.

Šiandie 11:00 valandą di
delės žmonių minios žiūrės

SERBAI UžfMSIĄ DVI 
PROVINCIJAS.

Roma, rugs. 1. — Prane
šama, kad serbai rengiasi 
užkariauti Bosniją ir Herzo- 
go viną.

JĖZUITAI IŠSIRINKO 
LAIKINĄ PERDĖTINĮ.
Paryžius, rugs. 1. — Kun. 

Five, asistentas generolas 
jėzuitų Francijoj, užėmė 
vietą mirusio generolo Ksa
vero AVertzo. Šisai yra tik 
laikinas generolas.

VOKIEČIŲ OFICIERIAI 
Į TURKIJĄ.

Atėnai, rugs. 1. — Per 
Bulgariją pravažiavę dar 
300 vokiečių laivyno oficie- 
rių.

SUAREŠTAVO RUSĄ.
Baltimore, Md., rugs. 1. 

— Čia suareštuota rusas. 
Pas jį rasta pilni pienai Pa
namos kanalo. Pasisakė e- 
sąs Dimitrij Parra. ^Laiko
mas detektivų ofise.
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Vokiečiai arti
nasi prie Pa

ryžiaus.
LONDONAS, rugs. 1. — 

Pasklydo gandas, kad vo
kiečiai, einantieji Paryžiaus 
link, sutiko didi atrėmimą. 
Vokiečiai deda visas pas
tangas, kad trečiadieni pa
siekti Paryžiaus apylinkių. 
Tą dieną sukanka 44 metai, 
kaip buvo mušis prie Se-

į dan.
Vietoj, kur ypač vokie- 

| čiai mėgino prasimušti ir ei
ti Paryžiaus link, tai ten 
francuzų gen. Pau sumu
šęs 50.000 vokiečių.

i Pirmoji vokiečių armijos 
I eilė pasiekė La Fere, kurs 
; guli už 75 mylių nuo Pary- 
: žiaus.

Ant dešiniojo francuzų 
armijos sparno svarbių mu
šiu nebuvę ir todėl didelių 
permainų vietose neįvykę.

Popežius ren
kama.

į Siksto koplyčios kaminą.

Rusijos armija 
sumušus Au

strus.
PETERBURGAS, rugs. 

1. — Skelbiama, kad Rusi
jos armija sumušus Austri
jos armijos kairįjį sparną. 
Mušis atsibuvo šiaurinėj 
Galicijoj ties Zamorze. Aus
trų kariuomenė buvus iš
blaškyta ir rusams patekę 
daug nelaisvių ir kanuolių.

Oficialiai pranešama, kad 
vokiečių tvirtovės Thorn ir 
Grandenz yra rusų apgul
tos. Rusai atsigabenę di
džiules kanuoles daužymui 
tų tvirtovių. Jau antra Ru
sijos armija ūžtelėjus į 
Prūsiją sustiprinti pirmąją.

Iš Berlyno skelbiama, 
kad ties Ortelsburg mūšiuo
se vokiečiai paėmę 30.000 
rusų nelaisvėn. Lygiu budu 
vokiečiai skelbia, kad Aus
trai tebesitraukia Liublino 
link.

Jei durnai pasirodys iš ka
mino, tai reiškia, kad pope
žius neišrinktas. Jei jau 
bus išrinktas naujas pope
žius, tai darbininkai tuoj iš- 
lauž duris, o kardinolai, iš
ėję ant balkono, paskelbia 
išrinkimą.

Prieš ineinant į konkla
vos salę, kardinolai skaitė 
vėliausias žinias iš karo lau
ko. Keli kardinolai turi gi- 
minių karo lauke. Kardino
las Piffi, Viennos arcivys- 
kupas, turi penkis giminai
čius kare. Kardinolui Bilie
tui pranešta, kad jo brolė
nas krito, o antras sužeistas.VAIZDAI IŠ MOBILIZACIJOS ANGLIJOJE.
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Musųpastabos
DAR VIENĄ DALYKĄ 
REIKIA DEMOKRA

TIZUOTI.

Minėjome, kad aukų rin
kimas pas mus turi būti su- 
demokratizuotasė reikia, 
kad aukų dėjime dalyvau
tų plačioji minia su savo 
centais. Bet yra dar vienas 
demokratizuotas, reikia,

Kuomet atvažiuoja sve
čiai iš Lietuvos, tai dides
nėse lietuvių kolionijosc 
rengiama jų pagerbimui 
vaišės arba pokiliai. Chica
go j tokie pokiliai buvo su
rengti ir “Saulės” namams 
aukų rinkėjams, ir Tautos 
Namams aukų rinkėjams, ir 
Kairukščių sumanymui au
kų rinkėjams. Ir visi tie po
kyliai ne visai tikusiai bu
vo surengti. Buvo surengti 
vidurmiestyj, dideliuose ko
teliuose, kur reikėjo atsilan
kantiems pobrangiai užsi
mokėti. Daugelis, be abejo
nės, norėjo dalyvauti pokily j 
ir tik augšta kaina buvo 
trukdėsiu.

Tiesa, pastariesiems sve
čiams — kun. Gustaičiui ir 
p. J. Gabriui, pokylis buvo 
surengtas šv. Jurgio salėj 
ir įžanga buvo 75c. asme
niui. Tai jau daug demokra- 
tiškiau, negu kad pirmie
siems buvo. Bet reikėjo ver
čiau sumažinti vaišių gau
sumą ir padaryti įžangą 
bent po 25c. Tai, žinoma, at
silankiusių butų buvę daug 
daugiau, o juk tas labai pa
geidaujama.

Svečiai iš Lietuvos pap
rastai esti žymus vyrai, vie
ni geriausiųjų, prakilniau
siųjų veikėjų. Jie atvažiuo
ja su pilnomis galvomis aug- 
štų minčių ir kupinomis šir
dimis prakilnių jausmų. 
Geistina, kad juos išgirstų 
kūoplačiausios minios. To
dėl ir geistina, kad jiems 
keliamuose pokiliuose apš- 
čiai prisirinktų -.tautiečių. 
Reikia padaryti, kad bent 
kainos nenubaidytų norin
čių pokyliuose dalyvauti. 
Pokyliai rengiama ne del 
valgio. Kiekvienas pokyliu 
važiuoja pavakarieniavęs ir 
kitas nieko neragauja ten 
duodamųjų valgių.

Kalbama apie*, .susiartini
mą inteligentijos su minia. 
O šitokie pokyliai, tai ar ne 
geriausia proga del tokio su
siartinimo?

Gar butu galima kalbėti 
apie geresni kalbų sutvar
kymą tokiose vaišėse. Lig
šiol jų būdavo perdaug ir 
Iki vėdavo susirinkusiems.

EUROPINIO KARO 
BĖGIS.

Žiuios, ateinančios iš ka
ro lauko, skelbia, kad talki
ninkai nuolatai traukiasi ir 
negali vokiečių atremti. An
glijos ir Francijos armijos 
neišgali atsigriebti ir pra
dėti užpuolimo karą prieš 
vokiečius. Tiesa, šen ir ten 
anglams ir franeuzams pa
sisekė šauniai atsiremti ir 
gerai praretinti vokiečių 
korpusus. O kaikur ir čie- 
lus jų pulkus sunaikinti. 
Bet abelnoj linijoj franeuzai 
ir anglai turi pasitraukti, 
neatlaikę sustiprintos vo
kiečių kariuomenės antpuo
lių. Taigi abelnoji mūšio li
nija traukiasi į Francijos 
žemes.

Nors taip yra, nors žuvo 
nemažai anglų ir franeuzų, 
vienok negalima sakyti, kad 
didis smūgis yra užduotas 
talkininkų armijai. Bet ga- 
lų-gale turi tas išeiti vokie
čiams ant nenaudos. Juk vi
sos vokiečių spėkos yra mū
šio linijoj.

Kaizeris pasakė:
“Nežiūrint į mus pasise

kimus ir į mus pergales bu
vo man reikalinga pašaukti 
landsturmą (paskutinius 
atsarginius), kad daboti ko
munikacijos liniją Belgijoj, 
nes kiekvienas kareivis yra 
reikalingas mūšio linijoj, 
kad užtikrinti pasisekimą”.

Kaip viršuj sakėme, tal
kininkų armijai dar nėra 
užduotas mirtinas smūgis, 
o vokiečių spėkos jau ištuš
tintos. Be to, rytuose vokie
čių korpusai neatsilaiko 
prieš rusus ir iš Francijos 
reikės vieną-antrą korpusą 
atitraukti ir gabenti grum- 
ties prieš rusus. Taigi vokie
čių eilės bus mūšiuose pra
retintos, susilpnintos ati
traukimu kelių korpusų del 
gynimo rytinių žemių ir 
tuomet abelnas karo bėgis 
visai kiton pusėn gali nu
krypti.

Franeuzai dabar bene tik 
permaino kariavimo takti
ką.

Kaip tik užėmė savo vie
tas naujieji ministerial, tai 
karo ministeris Millcrand 
nusidangino pas Francijos 
armijos vadą, gen. Joffre, 
pasitarti. Taipgi matėsi ir 
su Field Marshall! French, 
Anglijos armijos vadu. Be
ne tik gen. Joffre pakeisiąs 
gen. Pan. Jisai šauniai ka
riavo prieš vokiečius 1870 
m. ir pasižymėjo šitame ka
re.

Napoleonas sakydavo, 
kad reikia pirmiausia smog
ti į priešo silpniausią vietą. 
Ligšiol franeuzai laikėsi tos 
taktikos, bet priešo sumuši
mas silpnojoj vietoj, kuo
met milijoninės armijos niu- 
šyj dalyvauja, nieko nereiš
kia.

Todėl dabar franeuzai 
traukia ir koncentruoja sa
vo kariuomenę prieš dužiau
siąją vokiečių armiją, bū
tent prieš tą, kuri eina Pa-

vyžiaus link. Vienok, jei 
franeuzams nepasiseks atsi
remti prieš vokiečius ir jei 
reikės leisti apgulti Pary
žių, tai franeuzai nepaliks 
daug kariuomenės Paryžiuj, 
laikysis laukuose ir duos 
mušius atviruose laukuose.

FBI V®Tautiečiai!
Atsitikimai Europoj eina 

galvatrūkčiais; Rusija jau 
užėmė visus Rytprūsius, 
Vokietija jau nori taiky- 
ties, siūlo Lenkijai nepri- 
gulmybę. Rusija sušaukusi 
durną duoda Lenkijai auto
nomiją, priskirdama prie 
jos ir Suvalkų guberniją. 
Lapkričio mėnesyj busianti 
Lenkijos autonomija galuti
nai užtvirtinta durnos.

Taigi, Tautiečiai, kol mes 
čia vaidijamės, ginčijamės 
delei laiko ir vietos Visuo
tinam Politikiuiam Seimui, 
musų tėvynę tenai skaldo, 
uždėdami naują juugą ant 
jos dalies, labiausiai susi
pratusios, toliausiai nužen
gusios kultūroje. Jau šian
die lenkai, nepasitenkinda
mi vienos Suvalkų guberni
jos užgriebimu, svajoja, kal
ba apie stiprią Lenkiją, a-

lygsvaros nustatymui. Nėra 
abejonės, kad jie norės už
griebti visą Lietuvą. Kok
sai butų likimas Lietuvos 
po lenkų jungu, mes galime 
įsivaizdinti iš rusinu liki
mo Austrijos Galicijoj, kur 
lenkai turi autonominę val
džią. Ten rusinai “broliš
ka” lenkų valdžia liko pri
vesti prie to, kad priversti 
buvo griebties terroristinių 
įrankių (Pav. rusinąs Su- 
šinskis(?) nužudė Galici
jos vietininką, grafą Potoc- 
kį, kad išvaduoti savo bro
lius nuo žiaurios jo val
džios).

Tautiečiai, ne metas šian- 
tąsy- 

visuo-
Ame-

die mums valdytks, 
ties delei to, kame, 
kas turi teisę šaukti 
tina Lietuvių Seimą 
rikoje, ar spauda, ar
likų Federacija. Kuomet 
mes čionai tuščius šiaudus 
kuliam, gaišinam brangų 
laiką, tenai, anapus vande
nyno, musų brangią tėvy
nę priešai apnykę skaldo, 
ardo, stato jai spąstus. Mes, 
vietoj nešti jai kuogreičiau- 
sią pagelbą, tuščius ginčus 
ir siaurus partiviškumus 
varinėjam.

Ištiesi], jaigu mes begalo 
šiame svarbiame momente 
neparodysime savo politiki- 
nio pribrendimo, jaigu mes 
neužmiršime savo siaurų 
partiviškumų vardan ben
dros musų tėvynės Lietu
vos, kuri šiandie ištiesus 
rankas šaukiasi musų pa
gelbos, tai mes neverti busi
me nešioti lietuvių vardą.

Aišku, Seimas mums yra 
reikalingas kuogreičiausiai. 
Kokiuo gi budu mes jį gali
me sušaukti kuogreičiau
siai? Laiminga apystova! 
Katalikų Federacija, repre
zentuojanti parapijines lie
tuvių organizacijas. Ameri
koje, ruošia savo kongresą 
Chicagoje rugsėjo 22 — 25 
dienomis.

Federacija, reprezentuo
janti arti 100 parapijų, api
mančių 300.000 — 400.000

Dienraščio “KATALIKO” 
Draugų domai.

Dienraščio leidimas, tai 
jau ne vieno žmogaus dar
bas, ne kuopelės, bet visuo
menės. Trumpą laiką, tiesa, 
gali išleisti ir kuopelė arba, 
užsidegusių entuziazmu, bū
relis žmonių. Bet visą laiką 
manant leisti dienrašti, rei
kia platesnio pritarimo, pla
tesnės agitacijos už tai.

Mes išleizdami dienrašti 
tikėjomės, jog mus rems 
musų draugai, pritarėjai, 
kame neapsivylėme. Rėmi
mą dienraščio suprato musų 
skaitytojai ir jie, net nera
ginami, puolėsi prie to sun
kaus, bet kiltaus darbo.

Ir tik paskelbus, kad iš
leidžiame dienrašti, tuoj pa
plito prenumerata iš visų 
Amerikos kampų, kur tik 
yra kokis būrelis lietuvių, 
plaukė laiškai su linkėji
mais gero pasisekimo. Lan
kėsi asmeniškai administra- 
cijon draugai su pasveikini
mais ir padrąsinančiai ragi
no nenustot vilties, bet su 
pilnu pasisekimui pasitikė
jimu, leisti dienrašti.

Tokie paraginimai mums 
buvo labai reikalingi, nes 
jie pridavė daug daugiau 
drąsos ir vilties, ko, iš da
lies pas mus netruko. Mes 
daug stipriau jautėmės, nes 
tikėjome, kad tie, kurie pri- 
jaus tam darbui, dirbs iš- 
vieno su mumis, it ištikimi 
kareiviai. Mes žinojom, kad 
su vienu atplaukimu tokio 
laiško, ar atsilankymu as
meniškai į redakciją ar ad
ministraciją, tas asmuo pa
lieka kaipir musų bendras 
tame kiltame darbe, žodžiu, 
mes tuomet matom, ką mes 
turime aplink save, kas su 
mumis dirba ir kur mes esa
me.

Apie draugų linkėjimus 
mes gal kitą kartą pakalbė
sime. Tuom kartu, mes, lei
dėjai, tariame širdingiausią 
ačių Jums, draugai skaity
tojai, už parėmimą ir pa
drąsinimą, už vilties prida- 
vimą taip sunkiame ir alsi
nančiame darbe.

Bet dar mes turime ši-tą 

Amerikos lietuvių, ar nebū
tų rimčiausia išreiškėja 
nuomonės didžiumos lietu
vių amerikiečių? Taigi ši 
organizacija turi užtektinai 
kompetencijos, idant imti 
ant savęs iniciatyvą šio Sei
mo šaukimo.

Tik aš patarčiau, idant ji 
pirmąsias savo kongreso 
dienas, rugsėjo 22 — 23 d., 
užleistų Visuotinam Lietu
vių Seimui ir tėvynes rei
kalų svarstymui, daigu ji 
sutiks tai padaryti, tai, mie
li Tautiečiai, jau daugiau 
nebesiderėkime, negaišuoki-, 
me, neleiskime brangaus 
laiko, nes musų motina tė
vynė šaukias pagelbos ir 
mes būtumėm nedori jos 
vaikai, jaigu vietoj eiti ją 
gelbėti, tebevariuėtumėm 
siaurus partiviškumus.

Taigi, Tautiečiai, visi, 
kam brangi dar musų tėvy
nė Lietuva, skubinkime Chi- 
cagou, Visuotinau Lietuvių 
Seiman rugsėjo 22 — 23 d.

J. Gabrys.

pasakyti savo skaitytojams 
apie musų pradžią darbo.

Kada ėjo savaitinis laik
raštis, tai tuomet nereikė
jo tiek darbininkų, kiek pri
reikė dabar, leidžiant dien
rašti. Nors mes tai žinojom, 
bet taip susidėjo aplinky
bės, kad atsakančių darbi
ninkų sunku buvo greitai 
gauti ir prisiėjo užsiganė
dinti tik tuo mažu būreliu, 
kuris dirbo prie savaitinio 
laikraščio. Pertai darbas 
nebuvo taip gerai atliktas, 
nusivilko ir suvėlinome vie
niems draugams atsakymą 
duoti i jų užklausimus, ki
tų prenumeratą intraukti. 
Bet dabar, draugai, padidė
jus darbininkų skaičiui ad
ministracijoje ir spaustuvė
je, mes viską savo laiku iš- 
pildysime ir stengsimės kuo- 
geriausia tą, uždėtą ant mu
sų pareigą, išpildyti.

Taigi atsiprašome tų 
draugų, kuriems buvo suvė
lintas dienraščio siuntinėji
mas, kurie, Įpratę nuo mus 
gauti greitą atsakymą i sa
vo užklausimus, dabar pri
siėjo palaukti tam tikros 
eilės kiek ilgiau. Bet užtik
riname, kad visiems bus at
sakyta, kad visiems bus iš
siųstas dienraštis ir regu- 
ieriai pristatomas i namus, 
kur nešioja vaikai.

Baigdami savo pranešimą, 
kviečiame visus dar drąsiau 
platinti musų dienrašti. Kad 
musų dienraštis butų kiek
vieno lietuvio buveinėje, 
kad ji skaitytų kuodidžiau- 
sias skaičius žmonių. O juo 
bus dienraštis labiau remia
mas, tuo jo padėjimas bus 
geresnis, tuo pats dienraš
tis bus Įvairesnis, paduos 
daugiausia žinių apie Įvai
rius dalykus. Taigi, drau
gai, žinokite, kad dienraščio 
gerumas, didumas, pigumas 
priguli ir nuo jus pačių pa
sidarbavimo.

“Į darbą vyrs i vyrą”, 
draugai, o musų noras, mu
sų siekiai bus pasiekti!

Amer. Liet. Dienraščio 
“Kataliko” Leidėjai.

Lietuvių Mokslo Dr-jos 
šakos tvėrimo reikale.
Dabar į II Lietuvių Poli- 

tikinį Seimą besiruošiant 
(o savųjų inteligentijos jė
gų sužinojimas dabar y tin 
reikalingas), kuomet su Lie
tuvos inteligentija susinėsi
mas — karo metu — negali
mas, todėl, manome, kad 
prakilnesnieji Lietuvos sū
nus ir dukteris pripažins, 
jogei dabar patogiausia pro
ga sutverti Lietuvių Mokslo 
Draugijos Šaką Amerikoje.

Šis nėra naujas sumany
mas. Regis, musų gerb. vi
suomenė neužmiršo, kad 
gerb. Dr. J. Basanavičiui ir 
gerb. Martynui Yčui perei
tą rudenį apleidžiant Ame
riką, patsai gerb. Dr. J. Ba
sanavičius didesniuose lie
tuvių naujokynuose pasky
rė įžymesnius lietuvius, ku
rie, pildydami Dr. J. Basa
navičiaus padavadijimą, 
privalo šiuomi reikalu užsi
imti.

Kodėl Lietuvių Mokslo 
Draugijos Šaka — Ameriko
je — ligi šiol nesusiorgani- 
zavo... kaltininkų nemano
me ieškoti.

Dabar atsirado pageidau
jamoji veikimo ir susipra
timo proga.

Dabar musų inteligentiš
koms jėgoms — noroms-ne- 
noroms — reikia pasirody
ti, net ir Lietuvių Tautos II 
Politikinį Memorialą rašant. 
Reikės statistiškai nurody
ti tarp kitų dalykų ir musų 
intelingentiškąsias jėgas. 
Patsai Lietuvos autonomi
jos klausimo gvildenimas 
verčia musų inteligentiją 
susiorganizuoti. Dėlei musų 
inteligentijos pakrikimo ir 
yra nuolatinė (kultūrinių 
darbų vykinime) maišatis.

Taigi, visuose musų nau
jokynuose — Amerikoje — 
vietiniai Lietuvos tėvinai- 
niai lai tveria Lietuvių 
Mokslo Draugijos kuopeles, 
gi visos tos kuopelės, kadir 
II Lietuvių Politikiniame 
Seime, išrinks visuotiną veij 
kiantį j Į komitetą arba Pil
domąją Tarybą ir tokiuo bu
do susilauksime kaipir Tau
tinio komiteto, per kurio 
rankas eis visi musų tautos 
reikalai — bent šiame su
mišimo laike.

Šito rašto pabaigoje pasi
rašiusieji, paties Dr. J. Ba
sanavičiaus padavadijimu 
paskirti, tokią L. M. D. kuo
pą sumanė organizuoti Chi
cago j e.

Taigi šiuomi raštu ir 
pradedame vilniškės Lietu
vių Mokslo Draugijos kuo
pos organizavimo darbą 
Chicagoje.

Visi tie gerb. tėvinainiai, 
kurie aukojo Lietuvos Tau
tos Namų Įsteigimui Vil
niuje, o gyvena Chicagoje 
arba kelių šimtų mylių arti
mybėje nuo Chicago, ir vi
si kiti prakilnus lietuviai ir 
lietuvaitės, kurie ir kurios 
norite būti Chicagos kuope
lės nariais, meldžiamieji, be 
jokių vilkinimų, atsiųskite 
laiškais pasižadėjimus ir ad
resus į bent kurį iš čionai 
pasirašiusiųjų Lietuvių 
Mokslo Draugijos Šakos or
ganizatorių — Chicagoje:

Kuli. P.' B. Serafinas,
10806 S. Wabash avė., 

Roseland. Ill.
arba

Dr. A. K. Rutkauskas, 
2302 S. Leavitt st.,

Chicago, Ill.
P. S. Kitų lietuvių laik

raščių meldžiame perspauz- 
dinti.

Prancūzas statistikas 
Gaston Bodart paduoda ka
rų statistiką, kurie atsibu
vę per pastaruosius tris 
šimtmečius.' Sulyg tos sta
tistikos nuo 161& ligi 1905 
metų, ty. per 287 metus, bu
tą 1.044 mūšių ant sausže- 
mio, 122 ant vandens, 490 
apgulimų ir pasirašyta po 
44 kaptuliacijomis.

Ilgiausias karas per pas
kutinius tris šimtmečius bu
vęs Turkijos su Venecija 
karas, katras tęsėsi 55 me
tus (1644 lig 1690). Trum
piausias buvo Austrijos su 
Italija karas, kuris tęsėsi 
tik šešias dienas 1849 me
tais. Labiausia kareiviuga- 
ja tauta esą franeuzai, kurie 
visu laiku, ty. nuo 1618 m. 
turėję 1.079 mušius, iš ko 
652 ant sausžemio, 63 ant

GtHERAL JQFfRE

vandens, 382 apgulimų ir 32 
kapituliacijas.

Iš miestų, katrie ilgiau
sia išlaikė apgulimą, yra 
Gibraltaras, kurį buvo ap
gulę anglai nuo 1779 ligi 
1782 metų, ty. 1.167 dienas. 
Antrą vietą užima Cadiz, 
kuris apgultas išlaikė 903 
dienas. Trečią vietą užima 
Vienna, paskui Sevastopo
lis, Plevna ir pagaliau Por- 
Artiiras. Paskiausiame kare 
Balkanuose ilgiausią apgu
limą atlaike Adrianopolis ir 
Scutari.

Į vieną observatoriją atė
jo farmerys ir ėmė su do
mu apžiurinėti visas prietai
sas. Labiausia jam parupo 
teleskopai (žiūronai), todėl 
prašė direktoriaus leisti 
jam pasižiūrėti į dangų...

— Ką, tamsta, norėtum 
matyti? — paklausė direk
torius.

—Mėnulį!
— Jei taip, tai tamsta tu

ri užeiti vakare...
— Vakare?... Tuomet aš- 

mėnulį pamatau ir be tos 
triubos!...

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatą į 

County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

jo šeimynoje Poughkeepsie, N. Y. 40 
metu atgal. Greit po jo gimimui jo ta
vai persikėlė į Chlcagą ir apsigyveno 
tarpe lenkų. Užbaigė teisių skyrius 
Lake Forest University ir Chicago 
College of Law ir likos priimtas į ad
vokatų skyrių 1895 m.

Nuo to laiko praktikavo teisias Chi
cagoje. 1908 likosi išrinktas į Miesto 
Tarybų kaipo representantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vėl buvo išrinktas bet 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “ electors ” balsuoti už 
prez. IVilsoną,.

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros kū
dikių. Šeimynos gyvenimas randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatuos 
ofisai 1912 City Hall Square Building,
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CHICAGO, ILL. 
S. Bartkus 

922 W. 33rd St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

HAVERHILL, MASS.
C. J. Kazlow •
80 River St.

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

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.
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(Tąsa).
Visą mėnesį tęsėsi Kauno 

pilies apgulimas. Nieko ne
gelbėjo narsus apgultųjų 
vado Enriko Clee gynima
sis. Lietuviai atkakliai ė- 
me tvirtovę ir, nežiūrint, 
kad jiems vokiečiai suspro- 
gino dvi didžiausi kanuoli, 
sugebėjo vienoj vietoj mū
ruose padaryti angą. Kry
žiuočiai, tokiame baisiame 
pavojuje, ginasi, bestatyda
rni angoj savo didžiausią ka- 
nuolę. Bet tas nieko negel- 

lietuvių kanuolių
kulipkos šią vokiečių ka- 
nuolę tuojau į skeveldas su
trupino ir sukliudė šią an
gą ginti. Be to tokiuo budu 
lietuviu vokiečiams atkirto 
kelią prie Neries.

Jau apgultieji, vokiečiai 
buvo nustoję paskutinės vil
ties, jau ginties nebegalima 
buvo, didesnė pusė kryžiuo
čių gulėjo sužeisti, kiti gi, 
sielvarto apimti, lauke pra
žūties. Staiga vieną rytą de
šiniame Nemuno krante, už 
Neries, apgultieji pamatė 
beplevėsuojančią kryžiuočių 
šv. Jurgio vėliavą. Apgultie
ji didžiu šauksmu pasveiki
no šią vėliavą. Tai didysis 
mistras Konradas Vallenro- 
das skubėjo apgultiesiems į 
pagelbą. Atvykusioms kry
žiuočiams iškarto pasisekė 
susižinoti su apgultaisiais ir 
jiems net maisto pristatyti. 
Padarė jie tai tamsią naktį, 
kuomet audra siautė. Bet 
kitą dieną, 1384 m., spalių 
25 d., pamatęs tai Jagaila su 
Vytautu, liepė visomis jė
gomis imti pilį. Vallenrodas 
kovėsi su lietuviais iš užpa
kalio, bet jo spėkos buvo 
permeukos, kad sulaužyti 
lietuvių kariuomenę, todėl 
buvo priverstas tik žiūrėti 
nuo kalno, kaip lietuviai vis 
labiau į pilį griovėsi. Nar
siai gynėsi komtūras,' bet, 
kuomet stovėdamas ant pi
lies mūrų, švaistė vėliava, 
kad tokiuo budu . paduoti 
ženklą Vallenrodui, kulip- 
ka iš lietuvių kanuolės nu
traukė jam galvą. Apgultie
ji, šio atsitikimo išgązdinti, 
visai dvasioje puolė. Tuo
jau užmuštojo komtūro vie
ta buvo užimta, bet tas jau 
nieko negelbėjo — geriausi 
kryžiuočių rycieriai buvo 
užmušti, o lietuviai vis la
biau grūmėsi. Galų-gale lie
tuviams pasisekė paimti 
pirmąją apsigynimo eilę, vo
kiečiai gi, apleizdami pilį, 
pasislėpė atskirai nuo pilies 
stovinčiame bokšte, kaipo 
paskutinėje gyvenimo vie
toje. Gal but, kad ir čia dar 
butu ilgiau gynęsi, bet pa
matė, kad šv. Jurgio vėlia
va kalnuose jau nebeplevė- 
suoja. Vallenrodas, matyda
mas, kad jau nebegalima pi
lies savo rankose užlaikyti, 
skubiai pasitraukė, kad to
kiuo budu išvengus visos 
lietuvių kariuomenės užpuo
limo. Taigi, matydami tai 
apgultieji, visai vilties jau 
nustojo, kuomet gi lietuviai 
apkrovė bokštą degamąja 
medžiaga, neilgai malonės 
beprašę, pasidavė lietu
viams. Vice-komturas su ke
liolika ricierių pateko lietu
viams nelaisvėn”...

Taigi matėme, kaip ši pi
lis arti sujungta su žymiau
siu musų praeities didvyriu

QOfEOENHONOf 
werg.
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Žemlapis perstata vokiečių ėjimą link Paryžiaus ir ca
ro kariuomenes link Berlyno.

Musų Skaitytojų Domai
ant Town of Lake.

Generališkas agentas ant Town of Lake, kuris rū
pinasi visais AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠČIO 
“KATALIKO” reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, apgarsinimus ir 
1.1.

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

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th Street : : Chicago, Ill.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.
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Vytautu ir kokia brangia 
kaina lietuviai atsiėmė šį 
žemės kampelį, taip gausiai 
savo krauju ją palaistę.

Apskritai, ši pilis per vi
są beveik Vytauto gadynę 
lošė žymią rolę lietuvių po
litikos gyvenime. Perėjo ji 
nekartą iš vienų rankų į ki
tas — tai Jjuvo kryžiuočių 
tvirtove, tai vėl lietuvių ir, 
rodos (kaip apie tai histo
rikai abejodami mini), dar 
kartą buvo sugriauta, kuo
met galų-gale Vytautui vi
sai į rankas pateko. Manau, 
ne vienam bus indomu pa
sekti, kaip ši pilis savo karo 
reikšmės nustojo. Skaityki
me vėl Balinskio:

“1401 m. Vyautas, susi
ginčijęs su kryžiuočiais dė
lei Žemaičių žemės, vis la
biau ėmė Kauno pilį stiprin

lyj užtiksime. Šioj vietoj 
Nemunas su Neriu susijun
gęs plačiai, plačiai patvinęs. 
Pirmu žvilgsniu rodosi, kad 
tai galingos jūrės įlanka. 
Ypač taip atrodo šiek-tiek 
ūkanotoj dienoj, kuomet 
status Nemuno krantai ne 
visai žymus, ruknose dings
ta, tunoja. Taip ir rodosi, 
taip ir lauki pirmame mo
mente, kad štai tuoj iš už 
augšto kranto pasirodys ga
lingas jūrių garlaivis, pasi
girs garlaivio sirenos 
kimas...

(Bus toliau).

kau-

Renka Popežiy
Vaįkar vakare Vatikane 

susirinkę kardinolai pradė
ti ir ginkluoti: niūrūs patai-1 j° “conclave”, arba pope- 
sė. o volus didelėmis kanuo-r^iaus rinkimus. Sakoma, 

rinkimai prasitęsia 2 — 3 
dienas. Kuris kardinolu bus 
išrinktas popežiumi, tiesiog 
negalima iškalno sužinoti, 
nors laikraščiai visaip tą 
klausimą rišo. Reikia pa
brėžti tas, kad laikraščiai, 
kurie rašinėja išanksto a- 
pie kandidatus į popežius 
— tai elgiasi tik todėl, kad 
laikraščiams tas žinias pa
duoda reporteriai, o pasta
rieji juk pilni svajonių, turi 
bent šį-tą į laikraščius ra
šinėti. Todėl iškalno spręs
ti, kas liks popežiumi, ne
galima sužinoti, tik aiškiai 
vienas dalykas žinomas, 
kad popežiumi bus išrink
tas italas, kadangi kardi
nolų kolegijoje italų yra 
daugiausia ir kitų tautų 
kardinolai tatai ten turi 
labai mažą reikšmę.

Todėl neužilgo katalikų 
pasauliui teks sužinoti apie 
naujai išrinktą popežių.

Tuo tarpu mirusio pope
žiaus vietininku net ligi iš
rinkimui nąujo popežiaus, 
yra kardinolas Della Volpe, 
turintis “Camerlengo” til- 
tulą. Jis Vatikanaų pribu
vo pereitą ketvirtadienį ir 
ten apsigyveno, apimdamas 
laikinai Bažnyčios valdy
mą. Kadangi Bažnyčios val
stybės sekretoriaus valdi- 
ninkybė baigiasi popežiui 
mirus ir tik naujai išrink-

sė, o volus didelėmis kaiiuo- 
lėmis apginklavo. . Tečiau 
paskui Vytautas apie šią pi
lį kitaip pradėjo manyti. Jo 
nuomone, ši pilis Lietuvai 
galėjo būti labiau kenks
minga, negu naudinga, todėl 
didžiąsias kanuoles, karui 
ištikus, liepė iš pilies išvež
ti, o pačią pilį, jei tik prie
šas pasirodytą, apleisti ir 
sudeginti. Taip ir atsitiko. 
Kaip tik prasidėjo karas su 
vokiečiais, kai tik tvirtovės 
vadai pastebėjo beplaukian
čius Nemunu kryžiuočių lai
vus, tuojau liepė bokštą pa
raku sugriauti, likusią pilį 
sudeginti, pats gi į kalnus 
pasitraukė. Nuo to laiko 
Kaunas nustojo savo reikš
mės, kaip tvirtovė”.

Be abejo, historikai 
daug daugiau indomių 
tų mums apie Kauno 
galėtų papasakoti, 
jiems ir palikime. Mes gi ki
tą kartą pasistengsime dau
giau papasakoti apie šių 
dienų pilies likučius, jų rei
kalus ir tt.

Kauno pilies bokštas sto
vi, be abejo, vienoj gražiau
sią Lietuvos vietų. Juk ši 
vieta ne kartą musų bei sve
timų poetų buvo dainuoja
ma !

Jaigu atsistosime vakari
nėj buvusios pilies pusėj, 
matysime reginį, kurį, abe
joju, ar kame nors musų ša-

dar 
fak- 
pilj 

tatai

tas popežius nuskiria naują 
sekretorių, todehir kardino
lo Merry del Vai valdiniu-, 
kybė jau buvo pasibaigus, 
tečiau laikinas vietininkas 
melde kardinolą Merry del 
Vai pabūti Vatikane kol pa
sibaigsią popežiaus rinki
mai. Žinoma, šis sutiko.

Kardinolų kolegijos de
kanu yra kardinolas Serafi
no Vauutelli, paskirtas kar
dinolu net 1887 metais.

“Conclave” sekretoriumi 
yra monsignoras Boggiano, 
konsistorinių kongregacijų 
assesorius ir. šventos kole
gijos sekretorius.

Seniau laikraščiai buvo 
pranešę, kad buk kardino
las Agliardi buvęs sumanęs 
melsti kariaujančių valsty
bių, idant jos sustotų mušę- 
si popežiaus rinkimų metu. 
Dabar pasirodė, kad toji ži
nia buvo neteisinga, nes a- 
pie tai nei kalbos nebūta.

Renkant popežių 
uolai keturis sykius 
j e balsuoja.

kardi- 
dieuo-

YPATOS LAISVĖ.

pri-

Louis N. Hammerling.
XVI.

Vienam šios šalies miestui 
klauso keleto mylių ilga pakran
tė puikiausio vandenio. Bet tik 
keletas tos pakrantės sklypelių 
panaudota maudynėms, kur įren
gta viešam maudymuisi vietos, 
lankomos prakaituotų miestelė
nų karščio laikuose.

Aatsitiko kartą, kad keletas 
padorių jaunikaičių tose viešose 
maudynėse užkliudė keletą mo
terių. Iškilo skundas. Ir kągi 
maudynių užžiurėtojai padarė? 
Areštavo tvarkos ardytojus? Pa
statė policiją tvarkos palaikymui 
ateityje ?

Ne. Pastatė sieną nuo kranto 
tolyn į vandenę, taip kad niau- 
dantiesie tapo perskirti. Neda- 
leistina buvo daugiau maudyties 
vyrui su savo žmona draugėj. 
Vienas turėjo eit į vieną sienos 
pusę, o antras — į kitą.

Suprantama, tūkstančiai žmo
nių neteko progos išsimaudyti 
nes daugelis moterių negali, ar 
nenori eiti maudyties be savo vy
rų. Ir kur pirmiau eidavo inau- 
dyties keletas moterių be vyriš
kių globos, ten dabar privers
tos eiti visos moterįs be tos glo
bos, jei tik gali' ar nori eit be 
jos. O tuompat jos tapo da la
biau paliktos užkabinėjimo pa
vojuje ir tai da prieš ineisiant 
į vandenį.

Visi miestelėnai pateko po 
priespauda tik dėl keleto ištvir
kėlių nenusival dyvno. Daugiau
siai nukentėjo, tie, kuriems po
licijos globa visiškai nereikalin
ga.

Vardan publikos morališkumo 
tapo įvykdinta moralė priespau-

da ir suvaržinta tų žmonių lais
vė.

t
Kitame netolyman mieste pu

blika buvo paprastui vartoti mau
dynėse labai moderniškus parė
dus, patraukiančius pašalinių a- 
tydą ant tiek, kad kartą vieti
niai liuosnoriai uguegesiai visai 
užmiršo apie gaisrą ir sustoję 
ant kranto žiurėjo į maudančiuo- 
siuos tol, kol budinkas. visiškai 
sudegė. Pasekmės to buvo tos, 
kad tapo įvykdinta cenzūra mau
dynių drapanos.

Nors tie faktai nėra svarbiau
siais iš daugelio žmonijos reika
lų, bet parodo kaip iš mažos vil
nies gal pasidaryti didelė banga. 
Taippat jie parodo, kad pasikė- 
sintojai ant žmonijos laisvės pra
deda savo darbą, sistematiškai, 
nuo mažų dalykų, eidami pasek
mingai vis tolyn.

Tie faktai, tai tik šiaudeliai. 
Bet šiaudeliai parodo iš kur vė
jas pučia. Gi daugelis šiaudelių 
gal padaryti drūtą sieną. Kele
tą šiaudelių lengvai sumankys 
kadir nedrūtas vyras, bet šiaudi
nė siena gali tapti neperlaužia- 
ma nei drūčiausiam vyrui.

O musų laisvės šiaudelis po 
šiaudelio yra atimama nuo mus.

Kuomet mieste prasidėjo šau- 
dymiasi ir užmušystės, tai tapo 
Kleista įstatai uždraudžiami ne- 
šioties revolverius ir slaptus gin
klus. Kas pildo tuos įstatus? Ar 
peštukai-mušeikos, žmogžudžiai ? 
Ar neatėmė tie įstatai tiesą iš 
ramių piliečių, tiesą apsigynimo 
nuo užpuolikų, kuomet policija 
apginti neįstengia ?

Dabartiniai šios šalies įstatai 
pastato minias dorų piliečių gre
ta su keletu nenormalių, įstatus 
laužančių individualų. Del šių 
pastarųjų aštrus įsakai, kartais 
kalėjimas, ar priglobos namas y- 
ra reikalingi. Bet dėl didžiumos 
dorų piliečių tokie suvaržyma į 
yra tiesiog pasikėsinimu ant ypa- 
tos laisvės.

Čia da ne viskas. Tie suvar
žymai ne tik ką veržte veržia 
laisvės tiesas nuo tų kurie pri
valo joms naudoties, ne tik ką 
stato juos greta kriminalistų ir 
visuomenės išgamų, bet da pas
taruosius (t. y. kriminalistus ir 
išgamas) daro visuomenes moky
tojais ir tiesų diktuotojais, nu
verčiant anų prasižengimų prie
žastis ant visuomenės. Iki kokio 
laipsnio tas daeina — mums pa
rodo Chattanooga (Tenn.) laik
raštis “Times”.

“Tūkstantis, ar daugiau ypatų 
esančiųjų Pennsylvanijos patai
sos namuose” — rašo minėtasai 
laikraštis — “padavė prašymą 
apie įvykdinimą visoje šalyje 
prohibijos, primindami, kad jų 
prasižengimų priežastis — gir
tavimas. Mat tikimasi, kad mili
jonai dorų ir susivaldančių pi
liečių atsisakys nuo gėrimo, kad 
išgelbėti tuos silpnus ir nesusi- 
valdančius prasižengėlius ’ ’. $•

Ligonbučių ir kalėjimų tvarka 
dėl sveikų, susivaldančių pilie
čių laisvoje šalyje! Prisiklausę 
tokios propagandos visokie pik- 
tadariai-kriminalistai tikisi, jog 
jie nekalti už savo piktadarys
tes, nes'buk kas pašalinis jos pa-

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

Jagcllo’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halstcd St.

J. J. Pelekas
1802 W. 46th St.

K. Ražyuas
2341 W. 23rd St.

M. J. Tanauevicz
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas
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statė ant tokio laipsnio, nežili-plės pildyti kokius nors pobu- 
rint i jų geriausi pobūdį! džius, ar papročius neišnaikins

Čia mums prisimena senų die
nų atsitikimas Anglijos, aprašy
tas laikraštyje “The Gengleman’s 
Magazine” 1748 m. kad viena 
nešiotė nurodžiusi kūdikį, per ap
sirikimą, įmetė ne į lopšį, bet į 
kurenantįsi pečių, kur kūdikis 
tuoj ir sudegė, o nešiotė teisino
si tuom, kad ji buvusi girta ir 
nepastebėjusi, jog vietoj lopšio 
kūrenosi pečius. Ji tapo išteisin
ta. Tad nei mes taip lengvai ga
lime nukreipti nuo savęs mora
lišką atsakonybe, tai kas bus su 
musų susivaldymu? O be susival
dymo kas bus su mus laisve? Jei 
męs neturime morališko susival
dymo, tai mus turės valdyti įsta
tai.- .

Musų karštuoliai neįstengia su
prasti, kad be laisvės negali but 
morališkumo, kad kalėjimai ne
išmokina morališkumo, kad pri- 
verstinasai nusilenkimas prieš į- 
status, ar papročius nėra ilglai- 
kiniu, kad privertimas visuome-

prasižengimų nei piktadarysčių, 
tik sugriaus žmonių liuosą pasi
rinkimą kas yra gera, o kas blo
ga. Jau kartą męs sakėme, kad 
be laisvės negali but susivaldy
mo. Taipgi be laisvės negali but 
morališkumo.

Tūli šalininkai sako, kad tai 
moralės spėkos stengiasi panai
kinti Suvienytose Valstijose gė- 
r'alus įstatus keliu. Jei tie, kurie 
atstovauja tąjį morališkumą, ap
svarstytų gerai dalyką, tai pa
matytų kad griaudami žmonių 
laisvę jie griauja pačius mora
liškumo pamatus. Jei jiems pa
vyks sugriaut laisvę, tai tuomi 
jie sugriaus ir patį morališkumą.

Didžiuma laisvės mylėtojų y- 
ra kartu pilnai moralė. Jei jų 
meilė link laisvės paskatins juos 
ginties nuo užpolikų ant laisvės, 
tai jų morališkumas .taippat tu
rės pasipriešinti tiems kurie kė
sinasi griauti morališkumą.

-----ooOoo
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KATALIKAS

EXTRA!
Vėliausios Žinios.

PEKINAS, rugs. 1. — 
Pranešama, kad japonai dar 
užėmė dvi salas Kiao-Chou 
užlajoj.

PARYŽIUS, rugs. 1. — 
Atgabenta tris būriai vokie
čių nelaisvių i Chalons-Sur- 
saone. Viename būryj buvo 
14 oficierių generalio vokie 
čių štabo. Antrame buvo 
majoras Chateau Salins 
miesto. Trečiame buvo 400 
kareivių ir viena moteris, 
intarta šnipinėjime.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Vokiečių karinis traukinys 
sprogęs Belgijoj. Daug ka
reivių sužeista ir užmušta.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Malines esąs vokiečių bom

TELEGRAMOS.
GRASINA SUNAIKINTI 

MIESTĄ.
Butte, Mont., rugs. 1. — 

Iš Helenos iškeliavo milici
ja į Butte. Spėjama, kad 
kareivių pasirodymas mies
te pagimdys dideles riaušes, 
nes anglekasiai grasino pa
versti miestą Į pelenus, jei 
kariuomenė pasirodys.

ATSISVEIKINIMO 
LAIŠKAS.

Paryžius, rugs. 1. — A- 
merikos ambasada kasdien 
gauna laiškų, rašytų mirš
tančių sužeistų vokiečių. 
Tie laiškai yra siunčiami 
per Amerikos ambasadą i 
Vokietiją.

Vienas mirštantis vokie
čių lakūnas taip sako:

“Sudiev, brangus tėveli 
•r motinėle; mano koja bu
vo sulaužyta. Prancūzai bu
vo labai malonus”.

RENGIA REVOLIUCIJĄ 
MEKSIKE.

Vera Cruz, rugs. 1. — O- 
ficieriai paleistos federates 
kariuomenės tariasi su Vil
la numesti Carranzos val
džią. Oficieriai turi 20.000.- 
000 pesų ir tūkstančius išla
vintų kareivių. Į tuos pa
siūlymus Villa dar nieko ne
atsakęs.

5.000 ex-federalistų, po 
vadovyste J. A. Almazan, 
yra už dešimts mylių nuo 
sostinės. Gen. Juan Bande
ras su 2.000 zapatistų vėl 
atakuoja Xochimilco.

Kada tik Meksikui pa
kaks revoliucijų?

CARRANZA NEPRIE
LANKUS AMERIKAI.
Washington, rugs. 1. — 

Karo žinybon atėjo žinia, 
kad Carranza išleidęs pro- 
klemaciją, kuria uždrau
džiama laivams plaukti Į 
Vera Cruz. Mat, Vera Cruz 
tebėra amerikonų kontro
lėj ir visi muitai yra gen. 
Funstono žinioj. Carranza 
reikalauja, kad garlaiviai

barduojamas. Tas miestas 
guli arti Antwerpo.

LONDONAS, rugs. 1. — 
Wm. Astor paaukojo $125.- 
000 Valijos princo fondui. 
Fonde yra dabar arti $10.- 
000.000.

PARYŽIUS, rugs. 1. — 
Telegrama iš Nish praneša, 
kad aštuoni garibaldistai, 
mušęsis serbų armijoj, kri
tę mūšiuose prieš austrus.

MIDDLEKIRKE, Holan- 
dija, rugs. 1. — Raudonojo 
Kryžiaus narys, kurs atva
žiavo iš Mons, sako, kad, 
pasak vokiečių oficierių žo
džių, mušyj ties Cambrai 
viena diena kritę vokiečių 
25.000.

plauktų ir krautų savo pre
kes į kitus miestus, taip kad 
muitai tektų jam.

Šitoks Carranzos pasiel
gimas parodo didi jo neprie
lankumą. Amerikai.

LAIVYNAS PRIGELBĖ- 
JO ČERNOGORAMS.
Cetinje, rugs. 1. — Aus

trijos miestas Cattaro yra 
černogorų bombarduojamas. 
10.000 austrų pasiskubino 
nuvyti černogorus nuo jų 
pozicijų ir dvi černogorų 
batarejas jau buvo nutikiu. 
Bet tuo tarpu pribuvo an
glų ir francuzų karo laivai 
ir ėmė retinti austrų eiles. 
Austrai turėjo atsitraukti 
labai nukentėję.

Iš Chicago.
ĮMOKĖJO MIESTUI 

$221.993.36.

Chicagos telefonų kompa
nija Įmokėjo miestui $221.- 
993.36. Yra tai pusmetinė 
mokestis. Kompanija moka 
miestui tris nuošimčius 
nuo savo įplaukų. Per per
eitus šešis mėnesius kompa
nija turėjo Įplaukų $7.399.- 
778.52.

PABRANGS VAŽIAVI
MAS GELEŽINKELIU.

Nuo spalių 1 d. Pennsyl
vania geležinkelių kompani
ja nutarus pakelti tikietų 
kainas; busią imama 1/įc. 
nuo mylios brangiau, negu 
ligšiol.

Kitos geležinkelių kom
panijos irgi kalbasi apie pa
kėlimą tikietų kainų.

PASIUTĘS ŠUO PADA
RĖ ERMYDERĮ.

Apsiputojęs pasiutęs šuo 
buvo netikėtai ^pasirodęs 
ant Eastwood avOJPo num. 
2102 Eastwood ate. ibėgo Į 
gaisrininkų daržinę ir įsi
kabino į arklio snukį. Ark-

-
lys sviedė šunį per save. 
Šuo, nukritęs žemėn, bėgo 
gatvėn ir sukėlė didelį iš
gąstį tarp vaikų, kurie klyk
dami išlakstė į visas puses.

Paskui šuo įbėgo į auto
mobilių daržinę, rado trem
pus ir jais pasiekė augštį, 
kur buvo balandžiai. Ap
kramtė kelis balandžius. 
Bet tuo tarpu buvo pašauk
ta policiantai, kurie ir nu
dėjo pasiutusį šunį.

APSIVEDĖ, SULAUKĘS 
74 METŲ AMŽIAUS.

TT. L. Hughes, Chicagos 
didžturtis, apsivedė su naš
le iš Kanados. Jaunavedžiui 
yra 74 metai, o nuotakai 46 
metai amžiaus.

PATŽUDYSTĖS.

Moteris F. Barnu, gyve
nanti po num. 2438 So. 
Springfield avė., parašė 
laiškutį vyrui dėkodama už 
jo gerumą ir užsidarius su 
keturių metų dukterim, pa
leido gazą ir nusinuodijo 
juo. Nusižudžius del nesvei
katos. Moteris buvo čekė.

Antra moteris po kivirčų 
su savo vyru užsidarė į 
miegamąjį kambarį, paleido 
gazą ir tas padarė jai galą. 
Gyveno po num. 11701 So. 
Peoria st. Buvo vengrė.

Mergina A. Weissmiller, 
susinegeravus negalėdama 
gauti darbo, išgėrė nuodų ii’ 
mirė.

IŠGELBĖJO VAIKĄ.

Mažas vaikutis užėjo ant 
gatvekario bėgių Division 
gatvėje. Tuo tarpu važiavo 
gatvekaris ir šalę jo motor- 
ciklistas. Motorciklistas pa
matė vaikutį pavojuj ir, šo
vęs pirmyn, virto nuo savo 
mašinos ir nustūmė vaiku
tį iš pavojaus. Bet gatve
karis drožė į jį patį ir sun
kiai sužeidė.

ŠOVĖ DEL 10c.

Du vyru — Pasche ir A- 
damura, atvažiavę iš Genoa, 
Ill., pragėrė visus savo pini
gus. Adamura paprašė savo 
bičiuolio paskolinti jam 10c. 
Tasai sakė neturįs. Tuomet 
Adamura šovė savo bendrui 
ir kulipka pervėrė krutinę.

Piktadarys norėjo pabėg
ti, bet jį vijosi arti 200 as
menų, ir buvo sugautas gat- 
vekaryj prie Blackstone lie
telio.

250 ŽMONIŲ BUVO 
PAVOJUJ.

Anksti šį rytą, pargrįž
tant iš Benton Harbor, išti
ko gaisras ant garlaivio Ci
ty of Chicago. Garlaivis bu
vo daugiau kaip už mylios 
nuo kranto, kuomet ištiko 
gaisras. Ant garlaivio buvo 
250 pasažierių. Nelaimei iš
tikus, dauguma dar miego
jo. Bevielio aparato telegra
fas buvo pasigadinęs. Tuo
met kapitonas paliepė pil
nu greitumu leistis linkui 
krašto.

Privažiavus prie kranto 
atbėgo gyvasties gelbėtojai 
ir visus išgelbėjo.

Garlaivis nuėjo niekop. 
Jis buvo padirbdintas 1890 
m. Turėjo 254 pėdas ilgio. 
Jame galėjo tilpti 2.600 pa
sažierių. ■

KARO INTEKMĖ GERA 
IR BLOGA.

Plieno trustas už neku
ltuos savo išdirbinius pakė
lė kainą, būtent, vieną dole
rį nuo tono, ir trusto valdy
ba tikisi, kad visokie plie
no išdirbiniai delel to karo 
turėsią žymiai pabrangti. 
Kas tiesa, europinis karas 
sulaikė Suvienytoms Valsti
joms gabenti savo prekes į 
nekurias pasaulio dalis, bet 
užtaigi suteikė puikią progą 
paimti į savo rankas pieti
nės Amerikos ir kitų šalių 
turgavietes, kurias pirmiau 
vieni vokiečiai laikė.

Taigi tie fabrikai, kurie 
ligšiol savo išdirbinius dau
giausia siuntinėjo į Vokie
tiją, turės truputį nukentė
ti pritrukus užsakymų, bet, 
abelnai imant — šis karas 
Su v. Valstijų pramonei tu
rėtų būti daug pasekmingas. 
Plieno trustas taip bent ma
no ir todėl nusprendęs nu
pirkti 25 prekinius laivus, 
kuriais butų galima išvežio
ti savo išdirbinius, prisiden
gus Su v. Valstijų vėliava. 
Ligšiol plieno trustas savo 
išdirbinių išsiuntinėjimui 
samdydavęs Anglijos preki
nius laivus ir todėl turėjęs 
daug išlaidų, gi tos išlaidos 
atsiliepdavo į darbininkų 
kišenių ir į išdirbinių kai
nas.

Tečiau nekuriems plieno 
fabrikams grasia pavojus. 
Sustojo įvežimas mangene- 
zinės rudos, kuri būtinai 
reikalinga kieto plieno dir
bimui. Fabrikams tos spe- 
cialės rudos užteksią trum
pam laikui. Ir jaigu tos ru
dos naujų transportų fab
rikai nesulauksią, visas dar
bas busiąs pertrauktas ne- 
apribuotam laikui.

LABAI PIGIAI. ’
PARSIDUODA namai ir lotai 

nešanti 10%. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. Žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitu laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namu, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Filipovich, pardavėjas.
3253 So. Morgan St., Chicago.

ANT PARDAVIMO

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

Įsitėmyk šį
Pakelį!
Kartai* gali gauti 
ganaus pain ax- 
peller pamSgzdžio- 
jimui be jokios 
vertis, jei nebusi 
atsegus, žiurik j 
įkąrą ir atmink 
Biaktero vardą 
25a. ir 50c. pas 
visus pasitikitinus 
aptiekininkua.

F.A.Richter&Co.
74-80 Washintan St., 
New York,N. Y.

ABELLS
Memwial Bell* a Specialty.

BSS&S3BSSfiS8BS3BSSBBES
Atydai Chicagpl' Lietuvių 4^ 

Sąjungos Atstovų.
Pėtnyčios vakare. 8 vai., Bug.ėjo- 

September 4, 1914. Aušros svetainė
je, 3149 S. Halsted St., atsibus regu
liaria susirinkimas Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos atstovų. Apkalbė
jimui yra labai daug svarbių reikalų 
ir kiekvienas atstovas būtinai turi at
silankyti. '

Taipgi kviečiami ir Įvairių draugi- 
jų ir kuopų viršininkai. Labai geisti
na, kad Draugijų valdybos dalyvautų 
šiame susirinkime kuoskaitlingiausiai. 
Yra kilę nauji ir labai svarbus klausi
mai, kurie apleis kiekvieną lietuvių 
draugiją Chiea^Žs ir abelnai kiekvie
ną lietuvį. Už tai ir kviečiame, kuo- 
skaitlingiausį dalyvavimą draugijų 
valdybų. ' ;

Atskirais laiškais nebus kviečiama, 
šitas pakvietimas yra galutinis.

J. Ilgaudas, Generalis rašt.
811 W. 19th St., Chicago, 1111.

(22-3-4)
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The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 4658

Parduodam visokius elektriš
kus fikčerius, lampas ir 1.1. 
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

Dr. G. M. Glaser
Kuomi apreiškia paguodotai vi- 

suamaniai, jog aiu seniausiai gydy
toja* ant Bridgeporto, praktikuojant 
per 23 metus, perkėliau savo ofisą 
ir gyvenimą j savo locną namą po 
numeriu

3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ros gatvės. 
Telefoną* Yards 687.

Mano ofisą* aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visu* ligonius steng
siuosi užganėdinti kaip ir lig iiol. 
Pasitikėdama, jog gerbiama publika 
ir toliau* mane rems, ošiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak
tį. Esiu specialists* ligose vaikų, mo
terų ir vyrų ir užeendintose ligose, 
Darau visokią operaciją.

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.

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

VISI UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; į 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 visuomenes 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:

Pihahevioz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių sa
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoBa du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 8 ir 6 

pj.Q£ęaM-
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, biįas ir visokias kitas iš®pkeatjs. čekiai yra 
praktiškiįuaias ir lengviausias būdas vedimo rokundų bj^nyjC.- 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiųdien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkua raštus 
gerai ir pigiai.
PAESAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus Saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šių Bankų.

BANKOS VALANDOS:
ūtarninkais, Ketvertais ir, Subatąmis nuo 8 ryto iki 9 yak.
Panedėliais, SereflOffils ir Pėtnyęiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.

Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Rittenhouse and 
Emhree Co. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visoki medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
T*L Yards 502 JOS. J. ROZHOX pard.

Praktikuoja visuose teismuose. Egzaminuoja ab
straktus ir atlieka visokius teisiškus dalykus.

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, Ill.

KLAUSKITE
Kiekvienas gausite atsakymą, kuris 

norite dažinoti, kur yra geros farmos. 
Aš turėjau gerą progą apmatyt daug 
farnnj ir apvažinėjau Lietuvių apgy
ventas kolionijas ir drauge važinėjo 
žemės žinovas, kuris gerai supranta 
apie žemes. Norintieji klauskit ypa- 
tiškai arba laišku:

J. SINKUS, 
3151 S. Halsted st., Chicago.

4


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

