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Oficialiai iš Berlyno skelbiama, kad vokiečiai Prūsijoje rusus sumušę, paėmę nelaisvėn 70.000 rusų kareivių, kelis 
generolus ir per 300 oficierių. Taippat visa artilerija tekus vokiečiams. :::::::
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Iš Peterburgo oficialiai pranešama, kad (aro kareiviai Lvovo apylinkėse sumušę 
austrus ir šių 30.000 paėmę nelaisvėn. : : : : \ :

sumušė 
austrus, bet 
Prūsijoj ne- 

pasiseke,
LONDONAS, rugs. 2. 

Prieštaraujančios žinios 
teina iš Prūsijos. Vokiečiai 
skelbia, kad paėmę nelais
vėn 70.000 rusų, tarp jų 300 
oficierių ir daug kanuolių. 
Mušis buk atsilikęs ties Gil- 
denbui'g, kurs guli i š.-ry- 
tus už 32 mylių nuo Kara
liaučiaus. Bet ištikro Gril- 
denburg guli i p.-vakarus 
už kokių 40 mylit) nuo Al- 
lenstein.- Taigi čia neaiškus 
pranešimas.

Iš Romos pranešama, kad 
Rusijos armija šauniai su
mušus austrus. Dešinysis 
austrų armijos sparnas li
kęs visai sudaužytas. 30.000 
austrų patekę nelaisvėn ir 
daug kanuolių rusams tekę. 
Buvęs mušis ir ant kairiojo 
Austrijos armijos sparno. 
Iš pradžios abiem pusėm 
lygiai ėjosi, bet rusams atė
jo sustiprinimas ir tuomet 
rusai išblaškė austrus. Daž
nai austrai buvę sutikti dur
tuvais ir tuomet ypač ru
sams sekęsi.

a-

irancuxai tarėjo tAukties. 
Taigi vokiečiai pasivarė ar
čiau Paryžiaus.

Pačiam kairiajam francu
zų armijos sparnui vado
vauja senas pasižymėjęs 
vienrankis gen. Pau. Tas 
sparnas yra didžiausiame 
pavojuj.

Ant dešiniojo francuzų 
armijos sparno — Vogezų 
kalnuose, Lotaringijoj ne
buvo žymių permainų.

Vokiečiai ištempė visas 
savo spėkas, kad dasivaryti 
iki Paryžiaus ir ji apgulti. 
Bet francuzai nei vieno colio 
žemės 'neužleidžia vokie
čiams be mūšio.

Francuzų ir anglų armi
jos nuolatai papildomos 
naujai pribuvusiais karei
viais.

Laivu mušis 
Pacifike.

Paryžius, rugs. 2. — Jau 
trečiu kartu vokiečių orlai
viai skraidė Francijos sos
tinės padangėse ir mėtė 
bombas. Vakar po pietų 
skraidė du vokiečių aero
planu.

Paryžiuj esantieji ameri
konai ir Amerikos ambasa
dorius pasiuntė protestą 
vokiečių valdžiai prieš ne
teisų karo vedimą.

ENGLISH RESERVISTS__ TRAINING FOR SERVICE

Anglij os atsarginiai lavinasi kaip su kanuolėmis apsieiti.

kijoj. Matyt, kad talkinin
kams nepasisekė nuraminti 
Turkiją. Ji jau turi 200.000 
kareivių po vokiečių oficie
rių vadovyste. Turkijos sto
jimas karau Įveltų karau I- 
taliją, Rumuniją, Graikiją 
ir gal Bulgariją.

Antiyokiškas 
judėjimas kįla.

Popelius dar neišrinktas.
Roma, rugs. 2. — Vakar 

buvo popežiaus rinkimai. 
Iš Siksto koplyčios kamino 
buvo matyta durnai. Tai 
Aiškia, kad balsai buvo su
deginti ir neišrinkta.

Bevieliu telegrafu iš Gib
raltaro pranešta, kad Ame
rikos kardinolai O’Connell 
ir Gibbons pribus Romon 
ketvirtadienį.

Vokiečių žiau 
rūmai.

Svarbiausios žinios.
NEW YORK. rugs. 2. — 

Atvykusieji amerikonai iš 
Europos sako, kad Belgijos 
nelaisviai pristatyti Vokie
tijoj prie laukų darbų.

LONDONAS, rugs. 2. - 
Iš Ostend pranešama, kad 
vokiečiai daro apkasas Bru- 
selio apylinkėse. Bijo, kad iš 
šiaurės nebūtų užatakuoti.

Vokiečiai ar
čiau Paryžiaus.

PARYŽIUS, rugs. 2. — 
Vokiečių armijos dešinysis 
sparnas smarkiai 
francuzus. Keliose

Turkija gatava 
[karau

spaudė 
vietose

Washington, rugs. 2. — 
Anglija prašė Suv. Valstijų 
aprūpinti jos reikalus Tur-

Peterburgas, rugs. 2. — 
Vis labiau ir labiau imama 
Rusijoj nekęsti visako, kas 
vokiška. Tas neapykantos 
jausmas didinasi girdint a- 
pie baisius vokiečių žiauru
mus. Vokiečiai mokytojai iš 
mokyklų atleista?. Vengia
ma vokiškų žodžių. Kote
liuose yra vengiama vokie
čių kalba. Vokiečiai patįs 
viešose vietose kalba rusiš
kai, francuziškąi arba an
gliškai.

Peterburgas 
vadinsis Pe

trogradu.

Paryžius, rugs. 2. — Pa
ryžiun pribuvo didelės dau
gybės belgų pabėgėlių. Dau
giausia tai moteris su vai
kais. Daugelis jų baisiame 
padėjime. Daug vaikinų yra 
su nupjautom abiem ran
kom, kad negalėtų ginklų 
vartoti.

Viena motina buvo su 12 
vaikų. Juos yra vokiečiai 
durtuvais subadę prisirišę 
prie stulpo. Ji norėjus dar 
užsistoti, bet i1 buvus 
blokšta žemėn.

ANTWERP, rugs. 2. — 
Daug kareivių privežė an
glai i Ostend. Apylinkėse y- 
ra geros drutvietės.

Antwerpe karalius Albert 
turėjo ilgą konferenciją su 
generaliu štabu. Turbut ma
no pradėti veikti Belgijoj 
prieš vokiečius, kurie dabar 
susilpninti, išgabenus daug 
kareivių i Prūsiją.

PARYŽIUS, rugs. 2. — 
Hamburge pragyvenimas 
begaliniai brangus. Kiauši
nių tuzinas esąs $2.38.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Viena diena Londone sumo
bilizuota 6.000 vyrų.

par-

VOKIEČIAI ESĄ PA
VOJUJ.

Paryžius, rugs. 2. — Vo
kiečių socialistų laikraštis 
Vorwaertz rašo, kad vokįęF 
čiai, pasiųzdauąi prieš Frau-,

LONDONAS, rugs. 2. — 
Caro paliepimu permainyta 
Rusijos sostinės vardas. Pe
terburgas yra vokiškas žo
dis, reiškiąs Petro miestas. 
Dabą? vadinsis Petrograd. 
Gįyad yra slaviškas žodis, cijąr geriausiąją savo karino-, 
reiškiąs miestas. Aišku, kad ‘" v’ ‘ 1
tai padaryta iš neapykantos 
prie visako, kas vokiška.

mėtaę, paliko permažai gin
ti Prūsiją nuo Rusijos ar
mijos.

Crou iš Chicagos. Jis buvo 
nuvažiavęs i Paryžių klau
syti lekcijų ligoninėse. Iš
tikus gi karui, pasidavė 
liuosanoriu Į francuzų ligo
ninę.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Prancūzų biplanas skraidė 
Bruselio padangėse ir mėtė 
proklemacijas, skelbiančias, 
kad gyventojų išliuosavi- 
mas urnai įvyksiąs.

OSTEND, rugs. 2. — Vo
kiečių aeroplanas skraidė 
Ostendo padangėse. Bombų 
nemetė. Matyt, buvo tik 
žvalgymas.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Korespondentas iš Ostend 
praneša, kad vokiečiai ima 
judėti Į šiaurę nuo Bruselio. 
Spėjama, kad jie nešino^ 
linkui Antwerpo. Turbut 
mano tą miestą apgulti ir 
bombarduoti.

LONDONAS, rugs. 2 — 
Berlyne gyvenama labai e- 
konomiškai. Del ekonomi
jos visi mėsaėdžiai žvėris 
žvėryne busią nušauti, kad 
daugiau žmonėms liktų mė
sos. Tie žvėrįs buvo maiti
nami arkliena, bet ir tos, 
matyt, ten pristygsią.

■ Tas pat bus ir Hambur
ge.

PARYŽIUS, rugs. 2. — 
Tarp daktarų Franci jos ka
rinėse ligoninėse yra Dr.

ANTWERP, rugs. 2. — 
Karinė valdžia išleido pro- 
klemaciją, kurioj sakoma, 
kad visi ne šio miesto gy
ventojai turi apleisti mies
tą. Nes Į Antwerpa subėgo 
daug žmonių iš kitų miestų 
ir sodžių ir jų maitinimas 
butų miestui apsunkinimu.

MOBILE, Ala, rugs. 2. — 
Iš Anglijos kolionijos vidu
rinėj Amerikoj Honduras 
atplaukė Norvegijos garlai
vis Belize. To garlaivio ka
pitonas sako, kad Hondura- 
so komendantas rengiasi at
remti vokiečių ataką nuo jū
rės.
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Musų pastabos.
APIE KARO BĖGĮ.

Dabartinis karas Europo
je savo baisenybėmis nus
telbia visus kuomet nors 
buvusius karus pasaulyj. Iš 
atžvilgio milijonu kareiviu, 
iš atžvilgio baisaus visako 
naikinimo tasai europinio 
karo gaisras neturi sau ly
gaus. Visi gyventojai, ga
linti vartoti ginklus, Fran- 
cijoj, Vokietijoj, Rusijoj, 
ir Serbijoj liko pašaukti 
karau. Gi kas link naikini
mo, tai jau pralenkta van
dalai ir Atilla, tasai tikrasis 
“Dievo botagas”, kuris gy
rėsi, kad kur jo koja pasto
vės, tenai ir žolė neaugs. 
Ateityj to karo atsiminimas 
visus pasaulio gyventojus 
perims didžiausia ja baime 
ir ateities žmonės negalės 
surasti žodžiu to baisaus 
karo pasmerkimui. Nepasi- 
ganėdina žmogus tuo, kad 
šiandie jis turi tobuliausius 
savo artimui žudyti ginklus, 
kokiu nekuoinet dar nesąs 
turėjęs. Apart žinių apie 
formules skerdynes, apie a- 
belną žmonių gyvybės kirti
mą, pareina tiesiog supur- 
tinančios žinios, apie naiki
nimą visako, kas tiktai ko
kią nors vertę turi, apie su
deginamus javus laukuose, 
apie gyvulių išpjovimus, a- 
pie sunaikinimus senobinės 
dailės liekanų, apie suplai- 
šinimą garsių katedrų ir pi
lių, net apie sudeginimą 
čielų miestų. Kas gi jau čia 
reikia sakyti apie žudymą 
gyventojų! Jie be jokio pa
sigailėjimo žudomi ne pa
vieniui, bet tiesiog būriais. 
Už kelis nusikaltusius pa
guldo savo galvas tūkstan
čiai. Šiandie, “augščiau- 
sios” kultūros metašimtyj, 
žmogus grįsta link plėšrių 
žvėrių lygmalos, šalin atme
ta visokius įstatymus ir pa
reigas ir žudo, ir naikina 
skersai ir išilgai. Išsklaido 
piiudnruojančias minas jū
rėse, naktimis iš orlaivių 
mėto bombas ant beginklių 
moterių ir vaikų, žudo Rau
donojo Kryžiaus narius. A- 
tillos pasigyrimai blanksta 
akivaizdoje to, kas dabar 
Europoj veikiama.

Tos visos baisenybės vU 
suomenę taip daug užėmė, 
kad ji beveik jau mažai L . 
ma atkreipti domit i tikrąjį 
karo bėgį ir į pramatomas 
karo pasekmes. Kas tiesa, 
vokiečiu karinė linija nesu-
laikomai eina link Pary
žiaus, kad vokiečiai prieši
ninkus savo skaitlį ūmi nu
stelbia ir kad — kas svar
biausia — vokiečių vadai 
sulyg savo iškalno apgalvo
tų pienų žengia link paties 
tikslo, juo labiau, kad jiems 
kaizeris įsakė arba Paryžių 
paimti arba mirti — tai vis
gi reikia atminti, kokios ga
li būti pasekmės iš to per- 
didelio vokiečių pasiryžimo 
nusinešinti Francijos gilu
mini ir ten apgulti Paryžių.

Tiesa, kad vokiečiams ta
sai skubinumas labai reika
lingas, nes iš rytų ant Vo
kietijos su visa savo sunke
nybe gula Rusija, bet kas 
bus iš “galingosios” vokie
čių armijos, kuomet liks iš
semta visa jos energija be
pūškuojant be jokio poil
sio dienomis ir naktimis, bi 
tik pirmiau franeuzus įveik
ti, o paskui atsisukus uni
ties ant šiaurės meškino.

Galima tikėties, kad Pa
ryžius labai daug nukentės 
nuo vokiečių ir, rasi, pateks 
į jų rankas, bet taippat rei
kia žinoti, kad su Pary
žiaus ųpgulimu arba paė
mimu karas negalės baig
ties. Kaip franeuzai, taip ir 
anglai iškalno tvirtina, kad 
jie Vokietiją visvien siun
dysią, nors prisieitų kelis 
metus kariauti. Ilgai ka
riauti, žinoma, gali Fran
ci ja su Anglija, nes jos tu
ri ant jūrių supremaciją; 
taippat ir Rusija galėtų il
giau išbūti kariniame sto
vyje, jei jos organizmui ne
būtų pavojaus nuo viduri
nio priešininko — revoliuci
jos. Gi kas link Vokietijos 
— tai jai kiekviena diena 
brangi, ji ilgo karo negali 
panešti, ypač dar būdama 
atskirta nuo viso pasaulio.

Todėl kaip neimsi, kaip 
nežvelgsi, karo pasekmės 
Vokietijai turės būti Hud
uos. Už Belgijos valstybės 
sunaikinimą kaizeris būti
nai skaudžiai turės atsaky
ti. Gi po visam nepasiseki
mui jį patįs jo “mylimieji” 
vokiečiai ir jų ainiai pra
keiks.

KIEK KUR IŠGERIAMA 
SVAIGINAMŲ GĖRIMŲ.

Suv. Valstijų pirklybos ir 
darbo departamentas pa
skelbė indomias skaitlines 
kas link trijų svarbiausių 
gėrimų, kuriuos suvartoja 
visų svarbiausiųjų pasaulio 
valstybių gyventoja i.

Tos paskelbtos skaitlinės 
beveik tikros, kadangi visur 
gyvuoja įsakmi priežiūra 
gėrimų, už kurių išdirbinių 
ir pardavinėjimą valdžia i- 
ma mokesnius.

Iš tų skaitlinių pasirodo, 
kad spirito daugiausia išge
riama Francijoj, nes išeina 
2į/> galiono ant kiekvieno 
gy vei i toj o metais.

Antrą vietą tuo žvilgsniu 
užima Vokietija, Austro- 
Vengrija, Belgija ir Švedi
ja, kur išpuola po 2 galionu 
ant gyventojo.

Trečią vietą užima Rusi
ja ir Anglija, su metine 
konsumeija l1/^ galiono ant 
gyventojo.

NAUJAS ŽEMYAPIS, KUR PARODOMA VOKIEČIŲ ĮSIVERŽIMAS FRAN- 
CIJON.

Ketvirtą Suv. Valstijos, 
kur išeina 1 galionas per 
metus del kiekvieno gyven
tojo.

Kas link vyno konsumei- 
jos — tai pirmą vietą uži
ma irgi Francija, kur išpuo
la 47 galionai del kiekvieno 
gyventojo.

Antrą vietą užima Itali
ja — po 32 galionu, trečią 
— Portugalija po 25 galio
nus, ketvirtą — Hispanija 
po 19 galionų ant kiekvieno 
gyventojo.

Toliaus seka jau smulkes
nieji vyno konsumentai, 
kaip tai Austro-Vengrija po 
3 galionus, Belgija ir Vo
kietija po 21/į, Anglija 2 ir 
pagaliau Suv. Valstijos ir 
Rusija po tris penktas dalis 
galiono.

Alaus daugiausia išgeria
ma Belgijoj, nes išeina 57 
galionai ant gyventojo. Pas
kui seka Anglija su 36 ga
lionais, Vokietija — 32, Da
nija — 25, Suv. Valstijos — 
15, Austro-Vengrija ir Šve
dija po 10, Francija 5įZ>, pa
galiau Rusija po 3 galio
nus ant kiekvieno gyvento
jo.

Jei aprokuosime tuose vi
suose gėrimuose sunaudoja
mą spirito (alkoholio) kie
kybę, tai tos konsumeijos 
žvilgsniu sekančiai seks pa
eiliui šalis: Francija, Bel
gija, Šveicarija, Vokietija, 
Anglija, Austro-Vengrija, 
Italija, Suv. Valstijos ir 
Rusija. Tasai rezultatas mo
ralistams — labai indomus. 
Labiaus civilizuotos valsty
bės ir turinčios gyventojus, 
kuoilgiaus gyvenančius, 
daugiausia sunaudoja svai
ginamų gėrimų.

Taippat daug stebėtina, 
kad Rusija, toji tai]) plačiai 
aplota girtuoklė, mažiausia 
už kitas šalis sunaudoja 
svaiginamų gėrimų.

Rusijoj maža konsumeija 
degtinės, alaus ir vyno dali
mis paeina nuo to, kad te
nai randasi dvidešimts keli 
milijonai mongolų ir finų, 
kurie geria išimtinai kumi- 
są; bėdino gi Rusijos muži
ko kasdieniniu gėralu yra 
gira, padirbama iš ruginių 
miltų. Nors rusas mužikas 
degtinę ir labai myli, lė
čiau jis nėra jos reguleriu 
naudotoj ūmi, bet visgi maž
daug šešis sykius į metus 
nusigeria lig proto neteki

mui, būtent: per Kalėdas, 
Naujus metus, Velykas, 
taippat krikštynų, vestuvių 
ir laidotuvių metu.

Paryžiaus policijos virši
ninkas parodęs, kad tenai 
laikraščiai-, tegalinti išeiti 
tik sykį į 24 valandas. Mat, 
tuo budu mažiau busią er
zinama gyventojai.

Amerikonai kas metai iš
leidžia automobiliams $600.- 
000.000, cigarams ir tabokai 
$350.000.000. Svaiginami 
gėralai amerikonams atsiei
na metams $1.700.000.000. 
Vienai tik* gumai jie išlei
džia $25.000.000. 1

Jei nori padaryti sau da
bar gerą “bargain”, tai nu
sipirk... šiaudinę skrybėlę.

Austrijos imperatorių 
Franzą Josephą andai bu
vo susirgdinę ir ant mirties 
patalo paguldę jo priešinin
kai, franeuzai su anglais. 
Tuo tarpu imperatorius e- 
sąs sveikas kaip krienas.

Anglija jau išlošė pirmą 
ant jūrių muši ir nuskandi
no kelis vokiečių karo lai
vus. Bet vokiečiai už tai vi
somis jėgomis skubinasi 
į Paryžių ir, sakoma, tomis 
dienomis jį galutinai apgul
sią.

Vilmoj metodistų bažny
čioj Pliiladelphijoj vyriškiai 
pamaldų metu himnų negie
da, bet švilpauja. Tas para- 
pijonims labai patinka ir 
kas nedėldienis bažnyčion 
prisirenka pilna žmonių... 
pasiklausytų švilpimo. Ma
tyt, “gražus” tų žmonių ti
kėjimas, jei bažnyčioj švil
paujama. 

Blaivininką Seimas.
Lietuvių Rymo-Katalikų 

Pilnųjų Blaivininkų Ameri
koje 4 seimas atsibus rug
sėjo (September) 15 ir 16 
dienose, 1914 m., Worcester, 
Mass., šv. Kazimiero lietu
vių parapijoje.

Kviečiama todėl kuoskait- 
lingiausiai Pilnųjų Blaivi
ninkų šeiniau atsilankyti. 
Šis Pilnųjų Blaivininkų sei
mas, iš eilės ketvirtasis, be 
abejonės, turėtų būti pasėk- 
mingiausias, nes per šiuos 
ištisus metus, nuo pernykš

čio seimo iki dabar, Pilnų
jų Blaivininkų sus-mas ne
toli dvigubai pasididino. 
Nors jį kliudė, taip kaip 
kliudo ir dabar kaikurie al
koholio užtarėjai, bet pil
noji blaivybė lietuvių tarpe 
Amerikoje pastebėtinai pa- 
siplėtojo, ypač per šiuos 
praeitus metus, tarsi, kaip 
per geležinę drutvietę per
silaužė. Paskutinėse atskai
tose šių metų pasirodė, kad 
pilnųjų blaivininkų lietuvių 
tarpe Amerikoje suskaityta 
viršaus 6.000 asmenų. Prie 
L. R. K. Piln. Blaiv. Am. 
susivien i j imo prisirašiusios 
iki šiol) 37 kuopos. (Nors, 
žinoma, tarp jų yra ir silp
niau veikiančių). Bet vis
gi gražus skaičius. Štai vie
tos, kur pilnoji blavybė pla
tinama :

Kuopa 1. Waterbury, 
Conn. Po globa šv. P. Ma
rijos Sopulingos.

Kuopa 2. Roseland, Ill. 
Visų Šventų parapijoje.

Kuopa 3. Newark, N. J. 
(Ši kuopa nusilpnėjus).

Kuopa 4. Orchard Lake, 
Mich. Tarpe lietuvių moks
leivių.

Kuopa 5. Waterbury, 
Conn. Po globa šv. Marijos 
Nekal. Pr.

Kuopa 6. Paquonock, 
Conn. Lietuvių tarpe.

Kuopa 7. Waterbury, 
Conn., Šv. Juozapo Karei
vių dr-jaf

Kuopa 8. Hudson, Mass. 
(Nusilpnėjus).

Kp. 9. Youngstown, Ohio. 
Prakilnių lietuvių tarpe.

Kp. 10. Grand Rapids, 
Mich. Prakilu. lietuvių tar
pe.

Kuop. 11. Union City, 
Conn. (Būrelis lietuvių).

Kp. 12. Scranton, Pa. 
Lietuvių parapijoje.

Kp. 13. Baltimore, Md. 
Prakilnių lietuvių tarpe.

Kp. 14. New York, City. 
Aušros Vartų parapijoje.

K]). .15. Minnersville, Pa. 
Prakilnių lietuvių tarpe.

Kp. 16. Gilbertville, Mass. 
Prakilnių lietuvių tarpe.

Kp. 17. Grand Rapids, 
Mich. Jaunųjų Lietuvaičių 
dr-ja.

Kp. 18. Bridgeport, Conn. 
Šv. Jurgio parapijoje.

Kp. 19- New Ha veil, Conn. 
Lietuvių parapijoje.

Kp. 20. Gardner, Mass. 
(Susilpnėjus).

Kp. 21. Chicago, 111. Šv. 
Kryžiaus parapijoje.

Kp. 22. Kenosha, Wis.
Lietuvių parapijoje.

Kp. 23. Silver Creeck, Pa.
Lietuvių parapijoje.

Kp. 24. Athol, Mass. Pra
žilinu lietuvių tarpe.

Kp. 25. Worcester, Mass. 
Šv. Kazimiero parapijoje.

Kp. 26. Homestead, Pa. 
Lietuvių parapijoje.

Kp. 27. Chicago, Ill. Šv. 
Jurgio parapijoje.

Kp. 28. Chicago, 111. Auš
ros Vartų parapijoje.

29. Pittsburgh, Pa. Šv. 
Kazimiero dr-ja.

Kp. 30. Monesen, Pa.
Nauja kuopa.

Kp. 31. Wilkes-Barre, Pa.
Lietuvių parapijoje.

Kp. 32. Verona, Pa. Nau
ja kuopa.

Kp. 33. Girardville, Pa. 
Nauja kuopa.

Kp. 34. Hammond, Ind.
Nauja kuopa.

Kp. 35. Montreal, Canada. 
Lietuvių moksleivių tarpe.

Kp. 36. Rochester, N. Y. 
Nauja kuopa.

Kp. 37. Cicero, 111. Nau-

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

M. Skudutis. — Taip, bro
lau, musų klaida, bet jos 
pataisyti neapsiiinam, nes 
tam pataisymui butų reika
linga Tamstos tikra pavar
dė.

Fanuos 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 Ko'jonija. Į 
tas farmas Įdėti pinigai i trumpą lai
ką užaugs dvigubai ar trigubai, nes 
jąją dabartine kaina yra labai ž<*fn», 
o žemė gera ir derlinga prie žviro ir 
molio. Vietomis juodžmis ir vietomis 
maži nuolaidus 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 i mėnesį už 40 
akru, kol bus išmokėta. Laike ligos ar 
neturto mokesčiai atleisti taip ilgui, 
kol bus galima išmokėti.

Prie tą farmą yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
lauką darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvią yra daug geru u- 
kiuinką ir daugelis iš ją gali tapti 
turtingais.
..Taipgi mės parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant pirmą morgičią.

Del platesnią žynią kreipkitės pas, 
K. J. Filipavičiu,

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

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

Tel. Drover 2250:
ja kuopa.

Nors jau yra gražus bū
relis su gerais norais, pil
nais energijos platinti Pil
nąją Blaivybę, bet iš tiek 
lietuvių, gyvenančių Suv. 
.Valstijose, tai dar maža... 
Bet patarlė sako, kad “Ry
mas ne viena diena pasta
tytas”; perėjo šimtai metų 
Taip ir Pilnoji Blaivybė, 
truputį po trupučiui ženg
dama pirmyn prasiplėtos. 
Dievui dėkui kaskartas žy
miai auga. Šiandien Pilnų
jų Blaivininkų sus-me gali
ma mhtyti, ne'tik prasčio
ką darbininką, ne tik pra
sigėrėlį žmogelį, bet į Pilną 
Blaivybę prisirašę musų 
garbioji inteligentija, mok
sleivių jaunoji karta, dau
gumas dvasiškijos, gydyto
jai ir tt. Tie taip brangina
mi musų asmenis Pilnąją 
Blaivybę remia kas kuom 
išgali; kas žodžiu, turtu ir 
tt. ir, be abejonės, ateis lai
kas, kad visi lietuviai paliks 
pilnais blaivininkais, ką, 
Dieve duok, greičiau mums 
susilaukti.

T Pilnųjųų Blaivininkų 
seimą reikia rungties su pil
nu pasišventimu, gerovei 
musu broliu, skęstančiu ai- 
kohol io-pragaro gelmėse. 
Kuopos turėtų paskirti, su
lyg išgalės, prisiųsti šeiniau 
savo atstovus. Taippat ir 
pavieniai turėtų atvykti ir, 
abelnai, visi mylintieji Pil
nąją Blaivybę, bet tik su 
patarimo žodžiu. Kam rupi 
tautos gerovė, be abejonės, 
turi rūpėti tam ir Pilnoji 
Blaivybė tautos tarpe. Kur 
žydi blaivybė, ten klesti do
rybė. — Kur klesti dory
bė, — ten pinas vienybė. 
Kur vienybė — ten galybė!

L. R. K. Pilu. Blaiv. Am.
Sus. Centro Sekr.

J. Kovas.

Balsuokite už

Jos. Mendriski
Del nominacijos į kongresą, 

už
Representative nuo 4-to 

kongresinio distriko
Primaries Sept. 9., 1914.

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatą į 

County Treasurer.

BRYAN PASIRUPĮS 
GELBĖTI MASARYK.
Washington, rugs. 2. — 

Sekretorius Bryan ėmė ru- 
pinties išgelbėti prof. T. 
Masaryk, kurį pasmerkė 
miriop Austrijos valdžia. T. 
Masaryk buvo profesorium 
Chicagos universiteto ir 
paskui profesoriavo Pragos 
universitete.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

je šeimynoje Poughkeepsie. N. Y. 10 
metu atgal. Greit po jo gimimui jo tė
vai persikėlė į Chicagą ir apsigyveno 
tarpe lenką. Užbaigė teisių skyrius 
Lako 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 
Tarybą kaipo reprosentantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vol buvo išrinktas bot 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “electors” balsuoti už 
prez. Wilsona.

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

2
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siunčiau nekurtas smulk
menas iš manebrų, atlaiky
tų Paville, pagaliau balan- 

pranešiau, kad dragų- 
iš Evreux perkelti ki- 
miestan. Tas paskuti- 
žiuias susekiau vieti-

<3yj
nai
tau
nes
niuose laikraščiuose”.

— Ar tai viskas? — klau
sia teisėjas Rliems.

— Viskas — prisiekiu!— 
skambėjo kunigo atsaky
mas.

Tardymu metu kunigu 
kalėjime aplankė jo moti
na. >

— Atleisk, atleisk man!
— šaukė kunigas į motiną, 
puldamas jai prie kojų.

— Sunkiai nusidėjai, ta
tai turi sunkiai ir metavo- 
ti, o gal tik paskui tau at
leisit! — atsakė sopulingai 
senelė.

Paveikslas Popežiaus Pius'o X

kurios Tu
be to, ta
niau pasi- 
žingeidus;

Ko vokiečiai norė
jo nuo franc uzd.
Pirm kelių dienų - - rašo 

Paryžiaus “Matin”, atsibu
vo pirmutiniai išklausinėji
mai klebono franeuzo iš 
vietovės Fontaine la Lou- 
vet, kunigo Huerteboiit, 
kuris buvo susektas, jkad 
tarnaująs vokiečiams šnipo 
rolėje, vadinas, išduodąs sa
vo tėvynę Franci ją.

Kiekvienoj visuomen ė j,
kadir kultūringiausioj ir ge- 

" riadsioj, randasi žmonės že
mų pobūdžių ir pažiūrų, ku
rie už pinigus pasirengę at
likti viską, kadir savo sie
lą velniui parduoti.

Gruodžio 7 d. 1913 metais 
— pasakojo kunigas Huer- 
tenbout tardymų metu — 
ant savo nelaimės patėmijau 
viename franeuzų iliustruo
tame laikraštėlyj sekantį 
paskelbimą:

1 ‘ Informacij inis kontoras 
peikiau j a korespondentų. — 
Rašyti: B. M. 249, poste 
restante, Saint Louis, ties 
Bazilea”.

Norėjau tuomet padidin
ti savo įplaukas, 
vo labai mažos; 
sai paskelbimas 
darė nemažai
nieko nelaukus parašiau nu
rodytu adresu, gi aptuįė
jęs atsakymą persitikrinau, 
kad turiu reikalą su regu
liariu šnipų biurų.

Mano paslaptingas ko
respondentas, prisidengęs 
raidėmis M. B. ir skaitline 
249, apreiškė, jogei reika
laująs kareivinio “kores
pondento” apskričiuose Ev- 
reux ir Rouen. Ieškota ka
reivio, gi aš buvau tik ku
nigu! Bet nežiūrint į tai, 
išpradžių labai nedrąsiai, 
ėmiau siuntinėti įvairias 
smulkias žinias, tai laiš
kais, tai atvirutėmis, išvai
zdi nančiomis geležinkelių 
linijas ir aviacijos lauką 
Evreux’e. Po kiekvienai 
mano pasiųstai žiniai tuo
jaus apturėdavau 50 fran
kų banknotą ir korčiukę su 
pastaba : “Tamstos praneši
mas mums labai žingeidus, 
meldžiam (langiaus panašų 
žinių”. Man rodėsi, jogei 
iš manęs juokiasi, bet ir to
liau, deja, siuntinėjau įvai
rias smulkias žinias.

1914 metais, sausyj, pa
siunčiau aprašymą mane- 
bru, atsibuvusiu Rouen, ku- 
riais vadovavo generolas 
Valabregue; kovo mėn. pa-

ĮPRIHCE FREDERICK CHARLESį 

Vokietijos kaizerio svainis, 
princas Friderikas of Hes
se, kuris pasižymėjęs šiame 
kare priešais francuzus.

*
Apie savo keliones į Vo

kietiją, klebonas Huerte- 
>out suteikia taippat smulk
meniškai pranešimą: Jis iš- ! 
keliavęs į Koloniją, reika- 
aujant paslaptingam kore

spondentui, kuris pasimaty- ; 
mą nuskyrė pirmeiliniam , 
viešbutyj tame mieste. ; 
Žmogus, kuris laukė kuni- ; 
go nurodytoj vietoj, buvo ■ 
augalotas, petingas, karei
vinės išvaizdos; puikiai kal
bėjo franeuziškai ir tuojaus 
uždavė kelis klausimus.

— Buvau koks tai nesa
vas ir susimaišęs, — apreiš
kia klebonas. — Bet tasai 
vyras tuojaus ant stalo iš
skleidė štabo žemėlapius, 
palytinčius 3-čią armijos 
korpusą, ir uždavė man ke
lis klausinius, i kuriuos ne- 
mokėjau atsakyti.

— Tamsta nesi mums 
naudingas — neužilgo tarė 
vokietis, bet būdamas ku
nigu, tamsta gali mums 
(vokiečiams) daug pasi
tarnauti, rinkdamas žinias 
tarp oficierių, gi kaipo ku
nigas, tamsta lengvai gali 
prie jų prisigretinti.

Ir ištikro vokiečių agen
tas padiktavo klebonui se- 
kiĮiičius klausimus, į ka
riuos tasai turėjo pasiųsti 
atsakymus:

Skaitlius kariuomenės, 
stovinčios ramybės metu 
mieste Rouen? Kiek kom
panijų, batarejų ir eskadro
nų? Kiek ten yra žandar- 
mų? Ar tenai • naudojami 
automatiniai ginklai ir su 
kokiomis pasekmėmis? Ma- 
landrino išradimas? Nau
jos kanuolės? Nauji šarvuo
ti aeroplanai? Bombos? Au
tomatiniai kavalerijos re
volveriai? Kiek kanuolių 
randasi Vernone?

Grafinis didumas Šiauri
nio geležinkelio stočių? Te
legrafiniai bevieliai apara
tai ant vežimų? Slaptos in
strukcijos, palytinčios ka
riuomenės ir jos skyrių?

1 Modifikacijos, palytinčios 
mobilizaciją po paragrafu 
No. 16? Uosto Havre pie
nas? Naujos konstrukcijos? 
Šautuvų vamzdžiai? Ar pa
keista Lebelio ginklų vamz
džiai? Ar yra artilerijoj at
sarginės batarejos? Ar tos 
batarejos, jei jos yra, var
toja universalius šovinius?

Kibą nereikia aiškinti, 
kaip tai svarbus viršuj pa
minėti klausiniai.

— Praėjus porai dienų 
sugrįžau į Franciją — pa
sakojo kunigas Huertebout; 
— nežinojau nei kas pradė
ti — tiesiog apsvaigau. Su
grįžęs pirmialusia apsilan
kiau pas Thiberville stoties 
viršininką, apie kurį žino
mu, jogei jis apturėjo iš 
valdžios slaptą oficiali raš
tą, palytintį specialius pa
rėdymus, jei atsitiktų stai
gi kariuomenės mobilizaci
ja. Tuomet tenai ir buvau 
areštuotas.

Korespondencijos.
WATERBURY, CONN.
Rugp. 28 d. čia ištiko pa

sibaisėtinas nuotikis.
Buvo šitaip:
Du vaikinu — Jonas Gri

goraitis, 23 metų amžiaus, ir 
Juozas Gedminas, 21 metų 
amžiaus, lankė vieną mer
giną. Minėtą dieną abu su
sitiko pas tą merginą. Pas
kui, kada juodu apleido 
tuos namus, tai Gedminas 
smeigė peilį J. Grigorai
čiui krūtinėn. Pervertasis 
vyras parėjo namo ir sakė 
norįs, kad butų į ligoninę 
nugabentas ir tuoj ėmė alp
ti. Pašaukta policija, kuri 
nugabeno jį ligoninėn. Už 
dešimts minučių mirė.

Piktadarys buvo suimtas 
ir uždarytas kalėj i man. Jo 
ir merginos šeimininkai bu
vo pašaukti policijon ir iš
klausinėta, kaip ištiko tas 
dalykas.

Mirusis neprigulėjo prie 
dr-jų ir giminių buvo palai
dotas.

Žinių Mylėtojas.

Nemažai yra padaręs Katalikų 
bažnyčiai didelės vertes nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos 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 sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : : : CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčiu S5e krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu
s'o X paveikslą sekančiu adresu:

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

Gatve..

Miestas

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN.

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL.

P. Borneika 
320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Ž'alinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS. 
J. A. Gailiunas

The Lithuanian Store

administracija DR-STfifl Av.
JUOZAPO PALM. SM. |
J. žalandauskas, Pinta. 3
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vieo-pirm. 1
4525 S. Paulina St. cb
J. Polekas, RaSt. ,
1802 W. 46th St. I

J. Lėtokas, Knygvedii, 1
4524 S. Wood St. < ]

St. Anučiauskis, Iždininkai, •<
2447-49 W. 45th PL ’

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. i
840 W. 33rd St. i

Telephone Drover 3241 . j
J. Zaranka, Viee-Pirm.

834 W. 33rd St. į
Bruno J. Jakaitis, Prot. Rait. I

917 W. 33rd St.
J. P. Ewaldas, Pin. Rašt. J

3247 Emerald Ave. į
Jonas Bijanskas, Iždo.

840 W. 33rd PI.
------- -------—

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DIDŽ.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZIx 

JA RAITELIU ANT TOWN OP
LAKE • į

Jonas Klimas, Pirm. i 
1853 W. 45th St. <

Pranciškus Petraitis, Vice-Pirm. į 
1330 — 49th Ct. Cicero, Dl. Į 

Juozapas Lignugaris, Prot. Rašt. , 
4558 S. Paulina St.

Jonas Kantauskis, Pin. Sekr. j 
4304 S. Wood St. ] 

Vin. Jasulaitis, Kasieriua, | 
4559 S. Hermitage Ave.

Kastantinas Trakšelis, Gvardijos Geri, 
4520 So. Hermitage Ave. 

Liudvikas Bonevičia, Gvard. Mari.
1849 W. 45th St

Valstija

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

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Vilkikas krautuvę vyrišką aprSdalę, skrybėlių, Severykų ir 
bafe dEl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan St. Chicago, Ill.
Telephone Yards 6685

KENOSHA, WIS.
Birutės dr-ja rengiasi pa

minėti metines sukaktuves. 
Jos gyvavimui metai sukaks 
rugsėjo 7 d. Yra tai jauni
mo abiejų lyčių, dr-ja. Na
riu turi 142. Pinigų įplaukė 
per tuos metus $873.57. Iš
laidų dr-ja turėjo $366.45, 
taigi kasoj lieka $507.12.

Birutės dr-ja yra nuola- 
tai auganti ir bu jo jauti. La
bai patartina Kenoshos jau
nimui spiestiees ton dr-jon.

Dr-ja rengia lošimą savo 
metinių sukaktuvių paminė
jimui. Paminėjimas atsibus 
rugs. 7 d. Bus prakalbų, 
deklemacijų ir lošimas ko
medijos “Dėdė atvažiavo”. 
Veikalą loš gabiausieji Bi
rutės lošėjai. Prakalbą pa
sakyti apsiėmė p. A. Lin
kus. Įžanga visiems tik 25c. 
Visas programas atsibus 
Columbia salėj.

A.‘ J. Kvedaras.

WILKES BARRE, PA.
Čia buvo kilus smarki vie

sulą. Sugriovė daug namų 
ir bažnyčių. Daug žmonių 
žuvo ir daug pusgyvių iš
traukta iš po griuvėsių. Li- 
goninėsna netelpa sužeistie
ji. Senai jau buvo buvus to
kia

REIKALINGA.

Reik-llinga Agentu, dėl pardavinėji
mo drukoj:imii mašiną (Typewriter) 
lengvai galima uždirbti $18.00 į sa
vaitę. Kasykite šiandien, o gausite 
dykai katalogą, įdėk už 2e štampą;

J. A. Maliauskas.
687 Third Ave. Brooklyn, N. Y.

viesulą.
K. K.

KINGSTON, PA.
Rugp. 23 d. parapijinės 

mokyklos mokiniai lošė vei
kalą vardu “Linksmos die
nos”. Žmonių atsilankė pu
sėtinai, bet daug daugiau 
galėjo būti. Atlošė vaikeliai 
gana gerai. Nebuvo tikėtasi 
tokio gero lošimo. Kad visur 
tai]) butų vaikeliai ir mer
gelės mokinami.

♦
❖

❖ 
f 
t 
♦ •J*

Tel. Drover 7042

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) 
LIETUVIŠKAS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47tos gatvės.

PADĖKAVONE

t + ❖ ❖ + ❖ ❖ ❖ 4-

GVARDIJA D L. K. VYTAUTO, 
ant Town of Lake. v

Mes, viršminčta Gvardija, nutariame 
savo praeitame 
nuoširdžiai ačiū 
kurios dalyvavo 
apvaikščiojinie 1 
Esam labai .
atsilankymą. Męs iš savo pūsis steng
simos. Atsilankyti. Su augšta pa
garba,

susirinkime. Ištarto 
visoms draugijoms, 

i musą iškilmingame 
10 metą sukaktuvių, 

užganėdinti už draugiją

Atsilankyti.
Gvardija D. L. K. Vytauto.
Juoz. Lignugaris, Rast.

4558 So. Paulina St.

ATHOL, MASS.
Nesmagios žinios iš 

miesto. Žmonės susirūpinę 
del karo Europoj ir del blo
gų laikų Amerikoj. Kur tik 
klausai, tai vis karas ir be
darbė ant lupų.

Darbai vis maziuasi. Vis 
atleidinėja da rbin inkus.
Dirbama tik po 
dienas savaitėje, 
būriai.

Tiek gero, kad 
užstojus smuklės

Šiemet viešajame kningy
ne intaisė lietuviškų knin- 
gų skyrių. Lietuviai kningo- 
mis naudojasi. Kaip papra
šai lietuviškų kningų, tai 
vis atrandi, kad daug paim
ta. ( Kai kningyno valdyba 
pamatys, kad lietuviai uo
liai skaito, tai gal daugiau 
partrauks.

šio

keturias
Bedarbi ų

bedarbei 
aptuštė-

Grig—as.

NEUTRALYBĖ.
Pekinas, rugs. 1. — Aus

trijos skraiduolis “Kaiserin 
Elizabeth” Chinijos uoste 
Chefo liko nuginkluotas ir 
laivo įgula paimta ant saus- 
žemio. Austrijos valdžia no
rėjus tą įgulą pasiųsti į 
Tsing-Tao, regis, pagelbon 
vokiečiams priešais japonus, 
bet Chinijos valdžia, pasi
remdama neutralybe, nelei
do įgulos į ten siusti. Aus
trai turi palikti Chinijoj, 
arba keliauti kur jiems pa
tinka, tik ne į Kiao-Chou.

Chinijoj laukiama revo
liucijos. Revoliucionistai, 
naudodamies dabartiniais 
Europoje sumišimais, pasi
ryžo pagimdyti revoliuciją 
ir nuversti šalin dabartinį 
prezidentą. Revoliucionistai 
vadai todėl mėto atsišauki
mus į gyventojus, kuriuose 
intariama dabartinė valdžia, 
buk ji norinti visą valstybę 
pavesti japonams ir chinie- 
čius padaryti japonų belais
viais.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, ĖUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.

Yra 
gentas

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis

001 W. 33rd St.

V. Daukša,
45.13 So. Wood St.

M. M- Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

Jagello’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halstcd St.

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

K. Ražynas
2341 W. 23rd St.

M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas 

generalis ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ A- 
Kensingtone, ir West Pullman.

M. Wabol
1700 N. Ashland Av.

į
A. L. Zaoharevičia

2336 8.' Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J.
595

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.

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.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENOE, MASS.
A. Ratnauauskas 

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajerinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS. MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.
NASHUA, N. H.

Jonas Straškauskis 
26 Washington St.

S. L. Zapenas 
28 Washington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J. 
Jurgis Svetulevičia

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kaiitna, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevicius 

178 Perry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 

119 Grand St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

Šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas

Box 53

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ '

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Lime st. -i

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St., ,

J. P. Ewaldas, sekretorius,
3339 Emerald avė.

————
SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU I

ADMINITRACWU PRIE »V, j 
JURGIO PARAPIJOS. j

B. M. Butkus, President
840 — W. 33rd Bfc į

W. Eringis Vice-Pres.
819 — 33rd 8t.

J. P. Ewaldas, Sekretoris
3339 Emerald avė. <

Juoz. Ridikas, Kasisrius.
3251 lame St. i

Ant. Kasparas, Gen. Marialks, j
3416 Auburn Avm. į

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. ' 
MATEUŠO APAŠTALO 

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St. H i

Telephone Drover 3241 ,
St. Stoneviče, Vice-Prez. 'į

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

3245 S. Morgan St.
Antanas Kasparavicz Rašt. Pin. i 

341C Auburn Ave.
Kazimieras P. Sirus, Iždininkas, 

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

L. Dulbis
S. Main St.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TŠS. 

•V. MARTYNO. 
Nikodemas Overlingas, pina., 

3245 S. Morgan St., 
Juoz. Mickeliunas, Vice-prez. 

839 W. 34th St. 
Ant. Kasparas, Prot. Raštin. 

3416 Auburn Ave.
D. L. Kadzievski Pin, Sekr., 

1710 So. Wood St. 
Mart. Kadzievskis, Km. 

2118 W. 20th St., 
REŽISIERIUS TEATRU, 
Martinas Z. Kadzievskis, 

2118 W. 20th St.

ADMINISTRACIJA DR-STŽS ŠV. 
STANISLOVO V. ir K. 

Juoz. Klimas, pirm. 
4527 So. Marshfield Av.

K. Stanišauckąs, vice-pirm. 
4525 S. Paulina St. 

Fr. Rauba, prot. rašt.
6064 Lafayette Ave., 

J. Kantauckas, Pin. rait. 
4304 S. Wood St.

J. Brazauskis, Iždininkas, 
•. 4530 S. Wood St.

P. P. Baltutis, užveižčtojas organo 
3261 So. Balsted St.

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKIT PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Budai 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki* 
mas atsibuna kas ketvergas 8-tą vaL 
vakare Woodman svtainėje 3251 
Lime St. kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienai 
ar viena gali užsirašyti keletą akcii 
ją. Akcijos užsibaigia už 674 metą iŠ 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir laei 
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi* 
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučėdijimo pinigą.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia ii 
visą lietuvišką Spulką Chicagoje.

Virš minėta Draugija (Spulka yra 
po priežiūra valstijos Illinois ir yra 
vedama pagal tiesą valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvą iši 
lygą del pirkimo arba statymo nai 
mą, ant pirmo morgičiaus (Mortgage)' 
su peržiūrėjimu visą popierą.

Su godonę. i
Ben. Butkus, PrezidntM ' 

840 W. 33rd St. j- i 
Telephone Drover 3241 ! ,'i

J. P. Ewaldas, Sekretorių^
3339 Emerald Av., 

Phones: — Drover 6834 — Yards 2718
Juoz. Ridikas, Kasierius,

3151-53 Lime St. t
—————— ■' » 1

TAUPYKITE PINIGUS! ” 1 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

“Lietuva” Paskolijimo ir Namų 
Statymo Draugija (Spulka).

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug* 
pjūvio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. žemaičio svetainėje, So. 
Union St., kampas 18tos gatvės.

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie* 
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akciją įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučė* 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6% metą ir ati 
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui ir Idai 
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) yi 
ra po priežiūra valstijo. Hlinois ir yi 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skolinamo pinigus ant lengvą iilyi 
gą del pirkimo arba budavojimo Na* 
ant pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visą popierą. «

Su godone, Į
Kaz. Katutis, Prezidntil, 

710 W. 18th St.
J. P. Ewaldas, Sekretoriui, 1 

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2718 

M. J. Tananevicze, Kasierius.
670 W. 18th St.

Tel. Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

Chicago, Ill.

3
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EXTRA! ges vokiečių zeppelininis or
laivis. Beskrajojant užside
gė ir nukrito žemėn. Lakū
nas užsimušė.

MOKSLEIVIŲ KUOPOS
SUSIRINKIMAS. n-

Vėliausios Žinios
ROMA, rugs. 2. — Laik

raštis Giornale d’Italia in
dė j o telegramą iš Viennos, 
kad Austrijos valdžia nu
tarus apleisti Lvovą, Galici
jos sostinę.

į Brianeen 300, į Paryžių 
200. Nelaisvių į įvairius 
miestus nugabenta arti 1.- 
200.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Iš Peterburgo pranešama, 
buk generalis Rusijos šta
bas pripažįsta, kad Prūsi
joj du Rusijos korpusu li
kę sumuštu ir netekę trijų 
generolų.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Iš Antwerpo pranešama, 
kad Malines bombarduoja
ma. Vokiečiai taiką į kated
ros bokštą, kurs ištolo už 
kelių mylių matosi.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Pusoficialiai pranešama, 
kad su didžiausia paskuba 
turkai rengiasi karan. Pa
gal nurodymų vokiečių ofi
cierių drutvietės dirbamos 
prie Chatalija. Už dviejų ar 
trijų dienų prasidėsiąs ka
ras tarp Turkijos ir 
kijos.

LONDONAS, rugs. 2. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
Anglijos kavalerijos briga
da ir tris divizijos šitiek nu
stoję: užmušta 36 oficieriai 
ir sužeista 127 kavaleristai; 
sužeista 57 oficieriai ir 629 
kavaleristai.

PREZIDENTO PERSER
GĖJIMAS IŠGELBĖJO 
DAUGELĮ GYVASČIŲ.
Hartford, Conn., rugs. 2. 

— Pavakariop pravažiavo 
pro čia prez. Wilson. Daug 
žmonių buvo atėję stotin 
pamatyti prezidento ir sto
vėjo ant bėgių. Bet tuo tar
pu ėjo antras garvežis, kur 
žmonės stovėjo. Preziden
tas, pamatęs pavojų, sušu
ko traukties nuo bėgių. Vos 
spėjo žmonės nulakstyti, 
kaip garvežys praūžė.

Prezidentas su daugeliu 
sveikinosi. Buvo klaustas 
ar priims kandidatūrą į 
prezidento rinkimus 1916 
metais. Į tai nieko galutino 
neatsakė.

Vakar vakare S. L. R.- 
K. M. V-oji kuopa turėjo 
savo susirinkimą. Buvo iš
rinkta nauja valdyba.

Pirm, liko p. J. B. Kau
pas, rast. p. J. Janušauskas, 
išd. p-lė M. L. Gurinskaitė.

Prie kuopos prisirašė tris 
nauji nariai — A. Aleksam 
dravičius, L. Šimutis ir Ka
rosas.

Rep.

IŠSIGELBĖJO IŠŠOKDA
MI IŠ AUTOBOBILIAUS.

Bevažiuojant per Chicago 
Northwestern geležinkelį 
dviem automobiliam, neti
kėtai atūžė traukinys. Trau
kinys smogė į abu automo
biliu. Bet tris vvrai, buvu- 
šieji automobiliuose, šoko iš 
jų prieš pat smogimą ir taip 
išsigelbėjo. ,

Grai-

2. —PARYŽIUS, rugs.
Skaičius gabenamų sužeistų 
kareivių ir nelaisvių į pieti
nius Francijos miestus nu
rodo, kad eina smarkus mū
šiai. Į Cherbourg atgabenta 
sužeistų 700, į Orleans 500,

LONDONAS, rugs. 2. — 
Sužinota, kad Vokietijos 
kaizeris pereitą šeštadienį 
buvęs Charleroi, Belgijoj. 
Vakare sugrįžęs i Bruselį 
ir apsistojęs Bellevue hote- 
iyj-

Savaitė atgal Bruselyj 
Belgijos karaliaus rūmuose 
vokiečiai turėję didelį ban- 
kietą, kur dalyvavo ir kai
zerio sūnūs, Augustas Vi
lius.

NAIKINA DAILĖS 
VEIKALUS.

Londonas, rugs. 2. — Ke
liauninkai pasakoja, kad 
Leipzige, dailės parodoj, 
sudeginta pavilijonai, fran- 
euzų ir rusų dailininkų vei
kalai.

DINGO SAVININKAS.

TELEGRAMOS.

DIDIS POTVINIS.
Manila, rugs. 2. — Del di

delės audros jurėj labai nu
kentėjo Manila. Baisios ban
gos vertėsi miestan. Du 
miesto trečdaliu yra po van
deniu. Gatvekariai sustojo 
ėję. Žiburiai mieste užgęso. 
Krautuvės pilnos vandens. 
Daug žmonių be pastogės. 
Valdžia stengiasi jiems pri- 
gelbėti. Daug nuostolių pa
daryta.

Canalport avė. policija 
nori surasti savininką min
kštos, juodos skrybėlės, 
mašnelės ir akinių. Tie 
daiktai rasta ant kranto 
Chicago upės. Savininkas 
turbūt nusiskandino.

PERVĖRĖ PEILIU 
VYRĄ.

Atydąi Chicagte Lietuvių priugijų 
V Sąjungos Atstovų, i į

Pėtnyeios vakare, 8 vai., Rngsėjo- 
September 4, 1914. Aušros- ‘Mėtainė- 
je, 3149 S. Halsted St., atsibus regu
liaria susirinkimas Chieagos 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 Chieagos ir abelnai .kiekvie
ną lietuvį. Ife tai ir kviečiame kuo- 
skaitlingiausi, dalyvavimą draugijų 
valdybų.

Atskirais laiškais nebus kviečiama, 
šitas pakvietimas yra galutinis.

J. Ilgaudas. Generalis rašt.
811 W. 19th St., Chicago, 1)11.

(22-3-4)
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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 
greitą laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namu, lotu ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

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

(SS5SSESS&SSSQ&S5SSESBSS8

ANT PARDAVIMO

Tananevicz Savings

BAN
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

AMERIKONAI EURO
POJE.

Washington, rugs. 1. — 
Tomis dienomis oficialiai 
apreikšta, kad ameriko
nams, užsilikusiems Euro
poje, suteikta reikalinga pa- 
gelba. Vienatinis dalykas, 
kurio ligšiol nebuvo galima 
priderančiai atlikti, tai pa
lengvinimas amerikonams 
sugrįsti į Suv. Valstijas.

Valdžios užduotis buvo 
taip didelė, kad nebuvo ga
lima ant syk visko aprėpti 
ir atsiekti bent kokias pa
sekmes. Karo sekretorius 
Garrison sako, kad gimęs 
karas Europoje pagimdęs

lių pasidarbavimui, likusie
ji Europoje amerikonai, 
Garrisono nuomone, neužil
go sugrįšią Amerikon.

ANGLIJA GRASIA 
TURKIJAI.

Londonas, nigs. L — Ka
dangi Turkija sumanius įsi
maišyti dabartiniu Europos 
karau ir atvirai stoti Vokie
tijos ir Austrijos pusėn, ta
tai Anglija Turkijai pagra
sino, kad pirmutinis turkų 
pasistatymas prieš alian- 
tus, ty. prieš Angliją, Fran- 
ciją ir Rusiją, tai busiąs 
Turkijai paskutinis galas.

Kadangi aliantų karo lai- 
baisiai didelę netvarką ir Į vynai, kurie šiais laikais ne- 
todel buvo sunku sužinoti 
apie visus ten esančius ame
rikonus. Iš abelno to sumi
šimo nebuvo galima visus 
amerikonus ištraukti.

Suv. Valstijų valdžia įsta- 
tymiviškai nebuvo priversta 
amerikonams prigelbėti pi- 
nigiškai arba palengvinti 
jiems iš Europos sugrįžimą, 
kadangi tie amerikonai ne
siklausę Washingtono val
džios iškeliavo į Europą. 
Bet nežiūrint to, kongresas 
paskyrė $2.750.000 ameriko
nų pagelbai. Tai buvo svar
biausias valdžios žingsnis ir 
Europoj esančius ameriko
nus apsaugojo nuo bado. 
Paskiau stengtasi susekti, 
kur ten amerikonai apsiver
čia, bet didžiuma jų patįs 
kreipėsi į konsulius.

Sunkiau buvo gauti atsa
kantį skaitlių garlaivių a- 
merikonams sugrįsti. Išpra- 
džių buvo gauta tiktai 6 
garlaiviai.

Ačių Suv. Valstijų konsu-

ALBANIJA SUKILĖLIŲ 
RANKOSE.

Paryžius, rugs. 2. Prin
cas Wied, Albanijos valdo
vas, plaukiąs į Veneciją. 
Avlona liko majoro valdžioj, 
o sukilėliai umu laiku inei- 
sią miestan, ir albanai ta
ręsis apie savo padėjimą ir 
valdžią.

Germania hotelyj Henry 
Rosso, 32 metų amžiaus, su
sikivirčijo sn savo pačia. 
Besikivirčijant pati smeigė 
peiliu porą kartų Rosso į 
sprandą. Atbėgus policija 
piktadarę suėmė, o sužeis
tąjį, kurs vargu išgyvens 
žaizdą, nugabeno į ligoninę. 
Moteris nebandė pasislėpti, 
bet sakė, kad ne ji smeigus 
peiliu.

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

PARSIDUODA 4 kambariu 
mūrinis namas prie Irving Ave., 
arti 33 gatvės. Kaina tik $1450.- 
00. Atsišaukite pas:

Joseph Ęavelchik, 
2020 W. 35th St., Chicago, Ill./

NE TOKIE JAU BAISUS, 
KAIP KAD LAIKRAŠ

ČIŲ PERSTATOMA.

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Renda labai 
Pigi- 
2350-52 Blue Island Ave.,

Kampas Lincoln St 
(18-24-30)

Iš Chicago.
‘VYČIŲ” KUOPA ANT 

BRIDGEPORTO.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus ir'moka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kituose mirs 

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančiu* 4, 5 ir 61 

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palikins 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikonišku* 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 rokuudų 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 šių Bankų.

BANKOS VALANDOS:
Utarninkais, Ketvergais ir Sukatomis nuo 8 ryto iki 9 vak.
Panedėliais, Serędomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak, 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkui raštus

(Boxes) saugiausiai jreng-

•it

tes

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 visą musą skaitytoju su reikalais 
kreipties tiesiog į musu agentą šiuo adresu:

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

turi ką veikti, užpuls Dar- 
danelius, Bosforą, subom
barduos Konstantinopolį ir 
kitus Turkijos uostus, gi iš 
kitos pusės ant Turkijos su- 
puks Balkanų valstybėlės ir 
turkų valstybei prisieis vi
sai sugriūti.

Turkijos kabinete esanti 
karo šalininkų persvara. Di
džiuma ministerių tvirtina, 
kad dabar esanti geriausioji 
proga atimti Makedoniją ir 
ant Egejos jūrių salas.

Turkiją karau stumia Vo
kietija. Turkijos armijoje 
yra daug vokiečių oficierių, 
taippat ten gyvenantieji vo
kiečiai įstoja turkų armijom

Albanijoje laukiama nau
ja revoliucija, kadangi tą 
šalį, kaip žinoma, apleidęs 
princas Wied ir jau su ja 
neturįs nieko bendro.

Vakar vakare šv. Jurgio 
salėj buvo sušauktas jauni
mo susirinkimas ir buvo su
tverta “Vyčių” kuopa ant 
Bridgeporto.

Susirinkimą atidarė p. A. 
Baltutis. Po atidarymo pra
sidėjo prakalbos. Kalbėjo p. 
J. Kaupas,? p. A. Aleksan
dravičius, kun. P. Lapelis, 
kun. F. Kemėšis. Taipgi 
kalbėjo džiak. kun. M. 
Kraučunas, ragindamas jau
nimą prigulėti prie tos nau
dingos organizacijos; iš sa
vo pusės pažadėjo suteikti 
“Vyčiams” visokią jam ga
limą paramą.

Po prakalbų prasidėjo į- 
sirašymai į organizaciją. Į- 
sirašė 22 nariu. Po to bu
vo renkama valdyba. Pirm, 
liko J. Kaupas, jo pagelbi- 
ninke p-lė A. Valančiunaitė, 
rast. P. Baltutis, jo pagelb. 
p-lė M. Gurinskaitė, išd. li
ko p-nia M. Janušauskienė, 
išdo globėjais liko p. M. E. 
Žaldokas ir p-lė J. Adoma
vičiūtė. 1 •' ,
H Geros kloties naujai kuo
pai. - ' -

Kuomet Londono ir Pa
ryžiaus laikraščiai visuo
met pilni. pranešimų apie 
nepaprastą vokiečių bruta- 
lybę ir ytin žiaurų apsiėji
mą su ramiais civiliais gy
ventojais, Londono “Daily 
News” visai ką kitą skel
bia iš Romos, kas nustelbia 
įvairius pranešimus ir gan
dus apie vokiečių nedorus 
darbus.

Iš Romos į “Daily News” 
štai kaip pav. pranešama:

Tris vokiečiai ulonai raiti 
atsidangino prie belgių mo
terių, dirbančių laukuose. 
Buvo pusiaudienis. Ulonai 
nuolankiai kreipęsis į mo
teris su meldimu, ar jos ne
turėtų šio-to jiems užkąsti, 
nes esą labai išalkę. Mote- 
rįs sutikusios jiems suteik
ti valgio, kokį su savimi tu
rėjo.

Bevalgant vienas ulonų 
pasiėmęs ant kelių mažą 
belgą vaikutį ir papasako
jęs jam daug pasakėlių.

Kitas ulonas atsiliepęs į 
vaikiuko motiną taip: “Esu 
keturių vaikų tėvu. Nema
tant savo vaikų man labai 
yra smagu pasilinksminti 
sti jusli vaikeliu”.

Ulonai pavalgę moterims 
pasiūlę už tai 20 frankų, te- 
čiau moterįs atsisakiusios 
imti. Tuomet tasai ulonas, 
kuris su bernaičiu žaidė, į- 
spraudė vaikučiui 20 fran
kų banknotą ir visi trįs vo
kiečiai nujojo savais keliais.

Užsisakyki! “Kataliką”.
_--------- K

VISI UŽSISAKYKITE 
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
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 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:

M. L. G—tė.

SUDEGĖ VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS.

Londonas, rugs. 2. — A- 
chene buvo iškilęs į padan-

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