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(Vokiečiams, netoli Paryžiaus nusidanginusiems, pradėjo nesisekti. Prancūzai su anglais juos muša ir stumia atgal).

KAIZERIS NORI TAIKINTIES
Caras karo lauke turįs 5.000.000 kariuomenes. Caro kariuomene mė
gina užduoti paskutinį smūgį austrams. Austrijos imperat. miręs?

Svarbiausioj žinios.
LONDONAS, nigs. 9. -- 

Vokiečiai veikia Belgijoj. 
Be mūšio užėmė Ghent ir 
mažus belgu armijos burius 
veja i Antwerpa.

LONDONAS, rugs. 9. — 
Vokiečiai Liege uždraudė 
gyventojams per tris dienas 
pasirodyti ant gatvių. Spė
jama, kad vokiečiai slapta 
nori išvežti kariuomenės iš 
Belgijos.

PARYŽIUS, rugs. 9. — 
Excelsior skelbia žinią iš 
Petrogrado, buk imperato
rius Pranas Juozas esąs su- 
paraližuotas.

LONDONAS, rugs. 9. — 
Savaitraštis African World 
sužinojęs, kad Pranas Juo
zas, Austrijos imperatorius, 
jau pora savaičių, kai miręs. 
Jo mirimas buvo slepiamas, 
kadangi neramioj Austro- 
Vengrijoj dasižinojimas a- 
pie valdovo mirti sukeltų 
dar didesni neramumą ir 
pavojų.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 9. — Patariant Ameri
kos ambasadoriui Herrickui 
Paryžiuj, prezidentas Wil
son pasiryžo kreipties i ka
riaujančias valstybes pra
šant, kad jų armijos nenai
kintų historiškų rūmų, pa
minklų ir dailės veikalų, 
nes tie dalykai esą tarptau
tinė nuosavybė.

LONDONAS, rugs. 9. — 
Telegrama iš Paryžiaus 
skelbia, kad Rusija ir Belgi
ja padarę sutartį. Belgijos 
valdžia leidus savo atsargi
niams ir šių metų rekru
tams prisijungti prie Rusi

jos armijos Belgijoj.
Tas lyg patvirtina žinią 

apie išsodinimą Rusijos ka
riuomenės Belgijoj. Jokio 
oficialio pranešimo apie tai 
dar nėra.

LONDONAS, rugs. 9. — 
Apie Rusijos parubežius 
skraido daug vokiečių orlai
vių. Tas nurodo, kad jie ke
tina veikti. Spėjama, kad 
vokiečiai gerokai sutraukė 
kariuomenės Poznaniuj.

PARYŽIUS, rugs. 9. — 
Skelbiama, kad Franci j a 
siunčia atsarginius i Moro- 
ką, o regulerę kariuomenę iš 
ten gabena karo laukan.

ROMA, rugs. 9. — Černo- 
gorai atkirto nuo Cattaro 
vandens Įvadas. Išnaujo im
ta bombarduoti fortus.

WASHINGTON, D. C., 
rugs. 9. — žymus Amerikos 
laikraštininkai — J. McCut
cheon, J. O’Donnell Ben
nett, H. Hausen, J. Cobb ir 
Roger Lewis yra laikomi vo
kiečių nelaisvėj. Jei umu 
laiku nepaleis, tai Amerikos 
valdžia aštriai užprotestuos 
Berlyne.

LONDONAS, rugs. 9. — 
Pankhurst, kariaujanti suf- 
ragietė, uoliai remia valdžią, 
prieš kurią nesenai taip ka
riavo. Sako, kad vokiečių 
pergalė butų moterims blė- 
dinga.

PETROGRADAS, rugs. 
9. — Rusijos anMja paėmė 
Austrijos tvirtovę Nikola- 
jev.

Popežiaus pra
šoma, kad sten

gtųsi įkūnyti 
taiką.

Roma, nigs. 9. — Iš visų 
pasaulio kraštų pasipylė 
prašymai Į popežių, kad ji
sai teiktųsi Įsikišti i ka
riaujančias valstybes ir dary
ti pastangas jas sutaikyti. 
Amerikos taikos dr-ja pasi
žadėjo paremti popežiaus at
sišaukimą Į kariaujančias 
valstybes, jei popežius teik
tųsi išleisti toki atsišauki
mą.
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VOKIEČIŲ ARMIJOS VEIKIMAS BELGIJOJE.

Indijos armija 
jau veikia.

Londonas, rugs. 9. — Kad 
Indijos armija jau veikia 
Franeijoj, parodo tas, kad 
tarp sužeistųjų yra kapito
nas F. W. Hunt. Jisai gi y- 
ra Indijos pulko vadovu.

Serbai Bos-aa ■ mjoj.
Londonas, rugs. 9. — Iš 

Nish telegramos praneša, 
kad serbų armija pradėjo 
veržties Į Bosniją. Ties Mit- 

rovič perėjo per upę Sava.
Tuo tarpu kaip serbai 

bando užkariauti Bosniją, iš 
šiaurės, černogprai bando 
užkariauti Hercogo viną iš 
pietų.

Vokiečiai nori 
taikyties.

New York, rugs. 9. — Su
žinota, kad Vokietijos am
basadorius Bernstorff turė
jo konferencijas su Straus 
kas link sutaikymo kariau
jančių valstybių Europoj. 
Ambasadorius norįs, kad 
taika įvyktų per Haagos tri- 
bunalą. Straus yra Haagos 
tribunal© vienas keturių 
Amerikos narių.

Vokiečiams an
kšta Fran

eijoj.
PARYŽIUS, rugs. 9. — 

Gen. Gallieni, karinis guber
natorius Paryžiuj, paskel
bė, kad anglo-francuziška 
armija atmušė vokiečius ant 
visos mūšio linijos, prade
dant nuo Meaux, ties Pary
žium, iki Senlis, Lotaringi
joj.

Gen. Gallieni sako, kad 
franeuzai pradėjo užpuoli
mą, o vokiečiai tik traukiasi 
ir ginasi.

Vokiečiai buk prašę su
stabdyti karo veikimus per 
24 valandas, idant palaido
ti užmuštuosius ir aprūpin
ti sužeistuosius. Ant to ne
sutikę franeuzai ir atsakę 
vokiečiams: “Mes tik jums 
duodam laiko išsinešti iš 
Francijos”.

Žinios iš karo lauko nuro
do, kad eina smarkus mū
šiai ir kad ima dalyvumą 
mušyj milijoninės armijos.

Vienas franeuzų oficieris 
paimtas sako, kad šitame 
mušyj arti 30.000 vokiečių 
pateko nelaisvėn, o dar dau
giau krito mušyj.

Vokiečių traukimąsi at
gal atsibuna betvarkėj. Bė
ga palikdami kanuoles ir a- 
municiją.

i CHINIJA NEPAISO VO
KIEČIŲ PROTESTO.

Pekinas, rugs. 9. — Kuo
met japonai išSbdino į chi- 
nų teritoriją savo kariuome
nę, tai vokiečių ambasado
rius prieš tai užprotestavo. 
Dabar paaiškėjo, kad chinai 
nepaisys to protesto.

Rusija užsimo
jo duoti pasku

tinį smūgį 
Austrijai.

PETROGRADAS, rugs.
9. — Rusijos kariuomenė 
paėmė stiprią tvirtovę Ni
kola j e v, kuri guli 25 mylios 
į pietus nuo Lvovo. Prze- 
mysl jau apgultas. Nikola
jeve paimta daug kanuolių 
ir dideli provizijos sandeliai.

Parubežiuose ir užrube- 
žiuose Rusija turi 5.000.000 
kareivių ir atsargoj 2.000.- 
000.

Rusijos pienas yra paim
ti pirma Austrijos didžią
sias tvirtoves, sumušti jos 
didžiąsias armijas ir paskui 
visu smarkumu drožti i Vo 
kieti ją.

Iš karo lauko žinios nu
rodo, kad Rusijos kavaleri
ja užbėgo už akių bėgančiai 
Austrijos armijai nuo Lvovo 
ir dabar turėsiąs būti galas 
Austrijos armijos likučiams.

Sugrąžino me
dalį. ' ■

Londonas, rūgs. 9. — Ber
lyno laikraščiui Lokal An- 
zeiger iš Frankfurto prane
šama, kad prof. Roentgen, 
kurs susekė X-spindulius, 
sugrąžino medalį, kurį An
glijos karališkoji dr-ja bu
vo jam suteikus pagerbi
mui už jo svarbų susekimą.

Prof. Roentgen taip pąi- 
sielgė dėlto, kad jam net$hi> 
ko Anglijos pasielgimas su 
Vokietija.

■ - i ■')“$) '*1^ -r

1



"'.’W ■

SSBSSSSGSESS^

KA TALINAS
Amerikos Lietuvių Dienraštis 

(The Lithuanian American Daily)
Published every day except

Sundays & Holidays.
Publįshed by 

JOHN M. TANANEVICZ 
S. P. TANANEVICZ

TERMS OF SUBSCRIPTION:
One year ................................... $5.00
Six months ................................ 3.00
Three months ............................ 1.75
To Europe for one year .......... 7.00

Advertising Rates Moderate.
All letters shall be adressed to:

KATALIKAS 
3249 South Morgen Street 

Chicago, III.
Telephone Yards 6870—6871

ryšius. Tautos išlikimas, 
tautos reikalai pastatyta 
virš visako.

Vienok, jei matome toki 
partijų ir pažvalgu susivie-
nijinia, tai nereiškia pameti
mą principu.

Toks susivienijimo apsi
reiškimas turėtu būti musu 
tautiečiams pavyzdžiu. Ir jei
tokio apvienijimo nebus pas 
mus, tai tas parodys mus 
politikos smulkumą ir, ap
skritai, nesubrendimą.

Kad įvyktų pasekmingas 
visuotinas Amerikos lietu
vių politikos suvažiavimas, 
pirmiausia reikia, kad tokio 
suvažiavimo norėtų visi lie
tuviai. Be noro nieko nebus. 
Toliau, kad suvažiavimas i- 
vyktų ir butų pasekmingas, 
reikia, kad kraštutinio j i vi
suomenės sparnai butų nuo
laidus.

Iš pat pradžios gerųjų su
manymų — L. gelbėjimo 
fondo ir politikinio suvažia
vimo tuoj pasigirdo balsai 
—- “Kieno vardu darote?” 
Kas jus Įgaliojo tą daryti ?” 
ir tt. Taip sakantieji prin- 
cipaliai jie nesą tiems su
manymams priešingi. Matyt, 
jie priešingi sumanytojams, 
sumanytojai jiems netinka.

Kuomet yra tikras noras 
veikti ar ką svarbaus atlik
ti, tai tuomet nežiūrima : 
sumanytojus. Antai 1905 m. 
Vilniaus seimo sumanytoju 
ir Įkūnytojų buvo velionis 
P. Višinskis, prigelbstant 
d-rui Bagiai 1a viriui, Jonui 
Vileišiui ir kaikuriems ki
tiems. Tuomet niekam nei 
Į galvą neatėjo statyti su
manytojui ir įkunytojams 
klausimus: “Kieno vardu tą 
darai ?” “Kodėl rengiate 
pas mus nepasiteiravę?”

Abelnuose panašiuose su
važiavimuose nemanoma ką 
nors intikinti kitą jo pa- 
žvalgų klaidingume arba 
reikalauti, kad tas ar tas 
savo pažvalgu išsižadėtų. 
Suvažiavime bus apkalbėta 
abelnicji tautos reikalai, 
prie kurių gali prisidėti vi
sokių pakraipų tautiečiai ir 
surasti budus visa atsiekti.
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Musų pastabos.
DEL POLITIKINIO SU

VAŽIAVIMO.

Pilnam lietuvių politiki- 
iiiam suvažiavimui kenkia 
mus kraštutinio j i sparnai — 
katalikai ir socialistai. Vi
durinieji —- tautininkai
kviečia kraštutini uosius nu
sileisti ir atsižvelgti į tai, 
kai]) šis tautų krizis suvie

nijo visas partijas pan kul- 
; turingąsias tautas. Pas ki- 
* tas kultūringąsias tautas 

tautos reikalai pastatyta 
augščiau visų kitų principų.

“V. L.” nurodo, kaip 
skambieji principai liko pa
miršti šitame krizyj pas so
cialistus ir Įvairių religijų 
atstovus. Minėtas laikraštis 
sako: “... net Gorkio suims 
išvažiavo Į Francija ir pas
tojo armijon kovoti su vo
kiečiais, nors patsai yra gy
vas anarchistas... vokiečių 
socialdemokratai, nors iki 
šiolei ir savo valdžią ragino 
prie nusiginklavimo, ir kitų 
šalių socialistus kurstė, kad 
tai]) darytų, o dabar nuta
rė kaizerio žygius remti ir 
daugybė jų vadovų patįs iš
ėjo į karo frontą už Vater- 
landą”. Patsai didysis so
cialdemokratijos stulpas, 
dienraštis “Vorwaerts” pa
virto į tokį karštą vokiečių 
patriotą, kad net pralenkė 
kitus patriotų laikraščius..,. 
Francijos socialistai bei ra- 
radikalai, kurie mėgdavo 
prieš karus garsiai šaukti, 
o dabar vienbalsiai nutarė 
atstovėti savo žemelę prieš 
teutonus. Erancijos kunigai 
užmiršo savo pažeminimus, 
kuriuos perleido anais me
tais, kada valdžia atėmė 
bažnyčias ir mokyklas, ir 
dabar eina Į karą, permainy
dami savo sutonas ant trum
pų kareiviškų surdutų.”

Dar atsiminkime,, kad A. 
Carnegie,, taikos apaštalas, 
pritarė Anglijos stojimui 
karau su Vokietija. Anar
chistas Kropotkinas, kurs 
neturi vietos savo tėvynėj, 
išreiškė linkėjimą, kad Mu
sija turėtų pasisekimą šita
me kare.
„Taigi šitoks krizis suvie

nijo visas tautas, suvienijo 
tautų narius į "artimiausius 

;ai, kad mums leido būti 
enkais.

Karo pasvirimas paga
nių raudasi Dievo rankose. 

Suprato tai motina sodie
tė, kuri — kaip man pačiam 
teko matyti — bėgo paskui 
traukinį, vežanti jos sūnų 
varo laukan ir šaukė: “Sū
nau, pamiršai maldakningę, 
štai pasiimk ją!" Visi tai 
suprantame. Todėl pirmuti
ne musų, pasilikusių namie, 
pareiga — melsties, padvi
gubinti meldimus į Galybių 
Viešpatį, idant mums mu
sų mylimiausius sugražintų 
sveikus, garbės pilnus.

Musu kareiviai turi teise 
dar link ko tokio daugiau. 
Mes esame taippat jų šei
mynų skolininkais. Nėra 
musų galėj sulaikyti jų vai
kų. žmonų, motinų ašaras. 
Bet iš bado jų nei vienas 
neprivalo verkti. Žmogaus 
ir krikščionies pareiga sus
kubti jiems su pagelba. Su
siaurinkime savo išlaidas 
lig žemiausioje laipsnio ir 
dėkim aukas ant viešųjų 
reikalų aukuro.

Tame svarbiame momen
te taippat bukime visi vie
na širdimi. Pamirškime 
ginčus, asmeninius nesutiki
mus, partiviškumus. Kur 
du, arba tris yra susirinkę 
vardan Dievo, dar svar
biau. kuomet visa tauta su
sirinkus, gi ieško vientik 
teisybės, tenai Dievas tarp 
jos ir su jaja. Apart priva
tinių maldų, šiandie turi 
danguosna kilti abelna, vie
šoji malda..."

Tai]> atsiliepia į tikin
čiuosius Bažnyčios kuni
gaikštis. Ir todėl vertėtų 
“Draugui" atkreipti į tai 
doma, kuris nesenai savo 
“pastabose" pasmerkdamas 
revoliuciją yra pasakęs: 
“Katalikybė nelaimimi jo
kių žudymų, nei karų, nei 
kruvinų revoliucijų... ”

LVOVO ARCIVYSKUPO 
BIEČEVSKIO ATSI

ŠAUKIMAS.

Kilus Austrijoje karui. 
Lvovo racivyskupas Bilčev- 
skis į sau pa vėsius tikin
čius išleidęs sekantį atsilie
pimu :

“Mielinusieji! Dar ne
kilome! su tai]) labai apsun
kinta širdimi neatsiliepiau 
į jumis, kai kad prisieina 
šiandie daryti. O toj valan
doj esu iždininku nuomonių 
ir jausmų visų Gerbiamųjų 
savo vyskupų. Karas! Apie 
tai žinios pasiekė kiekviena 
sodžių ir pareikalavo auku 
kuone iš kiekvienos šeimy 
uos. Daug jų jau tarp sa
vęs nemato tėvo, vyro, sū
naus. Apleido, kas jiems y- 
ra brangiausia. Apleido sa
vuosius namus, gi. kai]) gir- 
džiama, apleido juos su au 
kojamu pasiruošimu ir at
jautimu, kad šis karas yra 
teisingas, pradėtas katuli- 
kiškos valstybės, kad gir; i 
kultūra ir krikščionybės 
principus. Musų kareiviai 
atliks savo pareigas. Pa 
d ra ug jie paliudys, jogei 
mokame būti dėkingi savos
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RUMUNIJA IR RUSIJA.

Rusija nesenai buvo pa- 
siunčius Rumunijos valdžiai 
paklausimą, katron kariau
jančioji pusėn mano Rumu
nija stoti. Tečiau ilgai ne
sulaukdama į savo paklau
simą atsakymo, Rusija ėmė 
traukti savo kariuomenę Į 
Rumunijos pasienius.

Paskiausia pranešama, 
kad Odesos karo apskričio 
kariuomenė randasi jau 
ties Bendera, netoli Galač. 
didžio uosto Dunojuje. Ki
ta kariuomenės dalis su
traukta vakaruosna nuo Ki- 
šinevo, linkon miesto Jas, 
Moldavijos sostinės. Mieste 
Kilija laukiama daugiau 
kariuomenės atgabenant.

Tos žinios Rumuniją la
bai Įbauginusios. Valdžia 
nežinanti net, kas čia reik
tų daryti, ar čia ištikto e- 
sąs karas, ar ne. Rusijos 
caras kadangi pirm kelių 
dienų buvo pasiuntęs Ru
munijos karaliui širdingą 
depešą, kurioj jį užtikrino, 
kad jam esąs “visuomet 
prielankus”.

Rasi, Rusija nemano u- 
žimti ir pasisavinti Rūmu 
n i jos, bet, rasi, nori, idant 
Rumunijos valdžia per savo 
teritoriją leistų Rusijos ka
riuomenei pereiti Vengri
joj). Jei tas rusams butų 
galima padaryti, tai gal jie 
stoti) pagelbon serbams.

Ką padarys Rumunija?

7^......"TURKISH C AVAL ~ 7$^

TURKIJOS KAVALERIJA.

Ar leis rusams pereiti per 
savo teritoriją? Jei neleis, 
tai, rasi, Rusija tai atliks 
prievarta, gi tuomet butų 
neišvengtinas karas Rusi
jos su Rumunija.

Tečiau naujausioji depe- 
ša iš Rumunijos skelbia, 
kad tos valstybės ministeri
ja karaliaus akiveizdoje at
laikius posėdį ir nutarius 
šalį palikti neutrale, ty. 
stovėti ant šalies. Kaip Ru
munijai seksis su taja jos 
neutralybe, labai abejoja
ma, kad butų gerai, ypač 
dar šiais visuotinos nera
mybės laikais.

Kas yra geras 
veikėjas.

Geras veikėjas yra tas, 
kuris nekuomet nedaro sau 
priešų; kuris iš priešų pa
daro geriausius sau priete- 
lius.

Tas, kuris nekuomet nesi- 
guodžia, bet klauso ir taiso 
kitii nusiskundimus.

Tas, kuris nekuomet ne
daro kitiems nesmagumų, 
bet stengiasi prašalinti kitų 
nesmagumus.

Tas, kuris nesitiki pagel
bės nuo kitų, bet rūpinasi 
pagelbėti kitiems.

Tas, kuris ne del savęs gy
vena, bet del kitų.

Tas, kuris nededu savo 
naštą ant kitų, be prigelbsti 
kitiems neši i jų naštas.

Tas, kuris patogiai ir ma
loniai galį gyventi su savo 
priešais.

Tas, kurį kiti dažnai klai
dingai supranta, bet pats ne
kuomet neklauso klaidingų 
supratimų.

Tas, kuris gali daugiau 
pasimokinti iš priešų, negu 
iš savo prietelių.

Tas, kuris gali žengti pir
myn greičiau, gėliau per 
priešus ir nepatogias aplin
kybes, negu per prietclius 
ir patogias aplinkybes.

Tas, kuris gali būti ra
miu ir susivaldžiusiu, kuo
met kitas tokiose aplinkybė
se stoja nervingu arba ap
maudingu. *

Tas, kiuris gali susivaldy
ti, kuomet jis pamato, kad 
jį gali apimti apmaudas, 
piktumas, iieapykauta.

Tas, kuris turi širdingą, 
tikrą pagodonę kiti) nuomo
nių ir darbų, nors jo žvilgs
niu tie žmonės ir darbai bu
tų klaidingi.

Tas; kurio niekas ir ne- 
kuomi negali i pagundą į- 
vesti.

Tas, kuris nesijaučia už
gautu teisinga ar neteisinga 
kritika draugo, priešo arba 
darbdavio.

Tas, kuris nesaldliežuvau- 
ja ir nekenčia, jei kiti jam 
saldliežuvauja.

Tas, kuris nusimena prie 
nepasisekimų, negali būti 
geru veikėju.

Tas, kuris nešioja širdy
je kerštą ar neapykantą 
prieš kitą net jei ir už 
skriaudą ar šlovės nuplėši
mą, negali būti geru veikė
ju. 
•J

Neišpasakytas Europinių 
armijų didumas.

Skaitome laikraščiuose a- 
pic milijonines Europos ar
mijas. Kukuojama, kad ka
riaujančios šalis turi po 
ginklu arti 20.000.000 karei
vių. Tai sunku ir Įsivaiz
dinti, koks tai nesvietiškas 
armijų didumas. Kelintas 
palyginimų palengvins tai 
įsivaizdinti.

Įsivaizdhikim salą, kurios 
didumas 20 ketvirtainių 
mylių. Tai jei tas visas ar
mijas suvaryti ant tos sa
los, tai visi kareiviai stovė
tų susigrūdę prie vienas ki
to ir negalėtų nei pasisuki
nėti.

Jei tas armijas reikėti) 
perkelti Į Ameriką per At- 
lantiką, tai 585 garlaivių 
tokio didumo kaip Vater- 
land reikėtų.

Kiekvienas žmogus, apla
mai imant, suvalgo pustre
čio svaro valgio kasdien. 
Taigi europinei armijai rei
kia 50.000 svarų arba 25.- 
000 tonų valgio kasdien. Jei 
tą maistą reikėtų atgaben
ti geležinkeliu, tai reikėti) 
833 vagonų. Tai butų trau
kinys 10 mylių ilgio. Kad 
ji pavežti, reiktų 20 garve
žių.

Kad pasiūti uniformas 
toms armijoms reikėti) au
dimo 60.000.000 jardų ilgio. 
Jei iš to audimo padaryti 
juostą, tai ja apjuostam 
pusantro karto žemės ritulį. 
Del tų uniformų reikėti) 2.- 
000 tonų guzikų. Tuos guzi- 
kus tegalėtų pavežti 1.000 
arklių.

Jei kiekvienam kareiviui 
duosim po pusantro svaro 
mėsos dienoj, tai reikėtų 
30.000.000 svarų arba 15.- 
000 tonų mėsos dienai. Kad 
pristatyti tiek mėsos, rei
kia paskersti 25.000 galvijų. 
Iš tų galvijų skutų galima 
butų padaryti čeverykų, ku
riais galima butų aprūpin

ti 500.000 kareivių ant visų 
metų. Jei Chicagos Štock- 
yardus padidintumėm dvi
dešimts kartų ir prigrųstu- 
mėm galvijais, tai, pasker
dę tuos galvijus, galėtumėm 
pasiūdinti iš tų galvijų sku
rų čeverykus del visų 20.- 
000.000 kareivių.

Jei Marsas (karo dievai
tis) panorėtų padaryti paro
dą, tai neišpasakytas butų 
reginys. Tai butų eilės ka
reivių nuo New Yorko iki 
San Francisco.

Ginkluojant tas armijas, 
reikia duoti kiekvienam po 
šautuvą. Kad nupirkti tiek 
šautuvų, reikia $260.000.- 
000. Kad nupirkti kiekvie
nam kareiviui po kulipką, 
tai reikėtų $600.000. Jei 
jau po 50 kulipkų, tai tas 
jau atsieis nuo $15.000.000 
iki $30.000.000.

Jei visi 20.000.0000 karei
vių sugultų vienas paskui 
kitą, sudardami kojas su 
galvomis, tai pasidarytų li
nija kareivių 22.728 mylių 
ilgumo. Tai apjuostų veik 
visą žemės ritulį.

Pažymėtina, kad Vokieti
ja ir Austro-Vengrija yra 
senai kariavę, o jų priešų 
kariuomenės yra užgrudy- 
tos mušiu laukuose. Rusijos 
dabartinėj armijoj daug y- 
ra kareivių, kurie 1905 me
tais grūmėsi Mandžurijos 
laukuose. Ten rusų buvo ar
ti 310.000 kareivių. Tie Ru
sijos veteranai parodė, kad

į Vienatinis savo rųšieslietuviškai-angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
3249 S. Morgan St.,, CHICAGO, ILL.

čia prisiuučiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė ............................................................................................. ........

Gatvė ............................................................................................................... ......................

Miestas ..................................................................................................................................

Valstija ................................................................................................................................

pamoka Mandžurijos lau
kuose įieužmhfta.

Francija taipgi turi ka
reivių, kurie buvo kare. Per 
pastaruosius dešimts metų 
70.000 kareivių laikė Moro- 
ke ir ten reikėjo jiems 
grumties su arabais ir mau
rais.

Anglija dvyliką metų ka
riavo Afrikoj su boerais. 
Ten ji buvo sutraukus arti
l. 000.000 kareivių. Dabar’:j i 
gali ano karo veteranus iš
statyti prieš vokiečius.

Geriausia išmokę karei
viai yra tai serbai ir čeriio- 
gorai, kurie nesenai yra nu
stoję kariauti.

Vokietija gi ir Austrija 
yra senai kariavę. Vokietija 
turi tik aplink 20.000 karei
vių, kurie grūmėsi 1903-6
m. p.-vakarinėj Afrikoj. 
Austrija buvo kariavus 1866 
m. su Prūsija.

Vokiečių atkaklumas ši
tame kare, vienok, nurodo, 
kad gerai lavinant ir miklį- 
nant galima ir be karo pa
daryti gerus kareivius, v O

Jukone, Kanadoj, ariama 
šunimis. Vienam keliaunin
kų teko matyti, kaip tas se
kasi. Buvo labai kaitri lie
pos 5 d. Nuilsę šuneliai tem
pė žagrę ir išleidę liežuvius 
baisiai lekavo. Dažnai, virz- 
davo į šalį ir guldavo. Ar
tojai baisiai keikdami plie
kė nuilsusius gyvulius ir va
rė tolyn.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
del išmokimo gerai skaityti ir iš
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai. paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis LietuviSkai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prio galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurio 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais.......................................

Ta pati audimo apdaruose

Jaunoji 
Lietuva

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių 
Iliustruotas mėnesinis Lietuvių laikraštis.

Jame dedama geriausi moks
liniai straipsniai ir geriausios apysakos.

Kalba gryna, graži ir supran
tama. Jei nori smagiai ir naudingai lai
ką praleisti skaityk Jaunąją Lietuvą.

Kaina metams $3.00; pusei 
metų $1.50; vienas numeris 25c,

Užsisakyk tuojaus:

“JAUNOJI LIETUVA”
4611 S. Paulina ŠI. Chicago, III.

I
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TORTUOUS
(Lietuvos sodžiaus vaiz

delis).

ML/, i.i...rJ-JĮ— y •
sur, kur tik galėjo būti pa
dėti. Niekur nieko nesura
do. Pyko, keikėsi ir visaip 
kėliojo mirusį Turtuolį.

Žmonės kalbėjo, kaip var
pau mušė, kad Turtuolio pi
nigai pateko kaimynui Jo
nui, nes jis buvo artimiau
sias Turtuolio draugas.

Turtuolis gyveno labai 
šykštai; mėsą ir pieną par
duodavo, valgydavo tik duo
ną ir užsigerdavo vandeniu. 
Nuo to jis labai susirgo, 
bet visko sau gailėjosi ir 
nesigydė. Drabužių nesisiu- 
vo, jis nešiojo tik vieną ir 
tą pačią pilką sermėgą žie
mą ir vasarą. Jisai nešelp
davo elgetą ir juos iš na
mų išvarydavo, jei pas jį 
užeidavo. Daug žmonių no
rėjo pas jį pinigų pasisko
linti, bet Turtuolis niekam 
neskolindavo, sakydamas: 
“Aš niekam neskolinsiu pi
nigų, nes mano puodas dar 
nepilnas aukso”.

Turtuolis gyveno tik su 
savo žmonele, vaikų netu
rėjo ir delei to visai nesi
gailėjo. “Kad aš vaikų tu
rėčiau, tai beturtis bučiau”, 
sakydavo.

Visas Turtuolio džiaugs
mas ir laimė tai buvo pini
gai. Tankiai jisai atsineš
davo pinigų puodą grįčion 
ir su savo žmona dėstė juos 
ant stalo ir gėrėjosi jų gra
žumu.

Susirgo jo žmonelė, bet 
jisai pasigailėjo praimti pi
nigų puodą ir nepakvietė 
jai gydytojo. Mirusią gi sa
vo drauge išlydėjo kuogrei- 
čiausia iš namu, kad neiš- 

- leisti daug pinigų.
Susirgo ir pats turtuolis 

plaučių uždegimu. Suėję 
kaimynai jam sakė, kad be 
gydytojo jisai nepagys, bet 
Turtuolis ir girdėti nenorė
jo apie gydytoją. Savo kai
mynui Jonui jisai prisipaži
no, kad nenorįs gydytojo 
vien dėlto, kad jam prisiei
sią praimti dvyliką tuk- 

' Staučių surinktų pingų; gi 
to jisai negalįs padaryti.

Bet kaimynui Jonui pa
galiau pareikalavus, kad 
jis būtinai turėtų kreipties 

■ i gydytoją, nežiūrint išlai
dų, Turtuolis piktai atsa
kė:

r

p.

: > : W;
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Kcntraitis, 
Leonard St.

Jagello’s Pharmacy 
455!) So. Hermitage Av.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žalinas 
628 Portland St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

A. J. riochocki
87 Grand St.

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

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

J. J. Polekan 
1802 W. 46th St.

B. P. Miškinis
35 Arthur St.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU.
CHICAGO, ILL.

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

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

pranešta
13 d. No. 
Kauną e-

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius 

178 Perry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.
BROOKLYN, N. Y.

M. Balauskas 
119 Grand St.

J. Dorengowski 
166 Grand St.

P. Kcnutis 
3238 S. Halsted St.

MONTELLO, MASS.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitna, 

195 Duke St

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

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

M. G. Valaskas 
gencralis *‘KATALIKO” A-

FOREST CITY, PA.
Josi Dzikas

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVfcN, CONN.

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

P. Borneika 
320 E. 14th St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Kriianauskas 

102 E. Centre St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažėti s

MINERS MILLS, PA.
J. Noreikp. 

42 W. Thomas St.

PHILADELPHIA, PA.
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.

LONDON. ENGLAND.
M. Narvalaitis.

Mansfield St,, Kingsland

ŠKOTIJOJ., 
A. Šimanskis
2 Etna St.

Craigneuk, Wi^haw,

saulėlei-
Sodžių 
skubi- 

vasaros

WORCESTER, MASS. 
M. Paltanavieia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS. 
A. Ramanauskas 

101 Oak St.
Detroit, Mich.

J. J. Bajorinas 
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
Delmar Av.

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.

ir , Ceriiogorijos 
laikoma taikos 
125 tūkstančiai

šlikas ųnd Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas

Box 53

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis

1383 E. 30th St

P. A. Szukys 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabol, 

28 Murdock St.

PITTSTON, PA.
P. Bataitis

18 Sand St.

Yra t 
gontas Kensingtouo, ir West Pullman,

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevičia • 

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN. 

J. L. Dulbis 
595 S. Main St.

VYRIAUSYBE„ < SUSIVIENIJIMO 
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas,
3221 Limo st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St.,

P. Ewaldas, sekretorius,
3339 Emerald avė.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4658

l*o laidotuvių suėjo gimi
nės, išdraskė kamaras, sie
nojus, išieškojo pinigų vi-

143
GRAND RAPIDS, MICH.

C.
448
NASHUA, N. H. 

Jonas Straškauskis 
26 Washington St.

S. L. Zaponas 
28 Washington St.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus

211 First St.

petitėmis. Peru, vienok, au
ginama geriausios veislės 
cukrinės lendrės. Bet 90% 
tų lendrių eina dirbimui ro
mo.

Prancūzų generolas Gallieni. kuris apsiėmė ginti Pary
žių nuo vokiečių. * .

Jau saulė buvo nusilei
dus, bet vakaruose dar rau
donavo auksiniai 
džiai spinduliai, 
žmonės-darbininkai 
ųęsi namo, mat, 
uaktįs trumpos, neužtenka 
ląiko ir pasilsėti nuo sun
kių darbų. Tik Nimų so
džiuje niekas nemanė eiti 
gultų, visi ruošėsi į Turtuo
lio šermenis. Visi ten sku
binosi, kadangi jautė, kad 
teuai bus degtinės ir alaus. 
Ir kurgi neturėjo būti? Juk 
visiems buvo žinoma, kad 
Turtuolis turėjo sukrovęs 
pilną auksinių pinigų puo
dą.

— Ot tai bus pakasynos 
— linksmai kalbėjo tarp 
savęs vyrai — senai jau be
turėjome tokias pakasynas. 
Valgyt ir gert bus, kiek tik 
panorėsime!

— Kaipgi nebus? O kur
gi padės aukso puodą? — 
atsiliepė vienas iš jų tar
po.

Taip bešnekučiuojant atė
jo jie į turtuolio grįčią. Bet 
kaip jie nustebo, kai pama
tė, kad turtuolio lavonas 
guli ant prasčiausios len
tos, menka antklode užklo
tas ir nei viena žvakė ne
dega.

— Sudėkite, vyrai, po ke- 
liatą kapeikų žvakėms — 
kreipėsi į juos kokia tai se
nutė.

Išgirdę vyrai apie pinigų 
rinkimą, kai-kurie šovė at
gal ir išrūko !iainb,‘ kitr’gi 
pasiliko ir sudėjo po kelias 
kapeikas žvakėms nupirkti.

— Mat, žmogus dėjo, dė
jo pinigus, dabargi nei pa
laidoti nėra kuo — Stebė
josi vienas vyrų.

— Juk sakė, sukasęs ten 
kur pagiruėje — prabilo 
kaimynas Jonas.

— Jau ieškojo, bet nera
do — atsakė senutė

-H M
— Aš dėjau šau pinigus 

per visą gyvenimą, dabar 
gi atiduoti juos kitam? Tai 
butu bjaurus daiktas. Jei 
aš mirštu, tegu ir mano pi
nigai sykiu su manimi mir
šta. Žinau, esu prapuolęs, 
nes pinigus labįaus mylė
jau už patį save...

Su tais žodžiai Turtuolis 
ir persiskyrė su šiuo pasau
liu, net nepasakęs, kame 
tur paslėpęs nelaimingus 
pinigus. N.B.

Austrijos bei Serbijos 
karinės jėgos.

Kauno tvirtovės rajono 
karo stovisi

iš-

Austro-Vengrijos karines 
jėgas sudaro tris savaran
kios armijos, iš kurių kiek
viena valdoma atskiros karo 
ministerijos.

Dabartiniu laiku Austro- 
Vengrijos armija susidaro 
iš 406,390 žmonių. Paskuti- 
nosios i kariuomenės refor
mos turi padauginti armiją 
taikos laiku 5—6 nuošim
čiais.

Karo laiku Austrijos ar
mija gali būti padidinta ligi 
milijono kareivių. Tuomet j i 
susidaro iš 48 pėstininkų 
divizijų, turėdama 75 tūks
tančius arklių ir apie 2100 
anuotų.

Serbijos 
pasieniuose 
laiku apie 
kareivių.

Pažymėtina, kad mažne 
pusę Austrijos kariuomenės 
s udaro kareivi ai-si a v i ai.

Serbijos kareivių skai
čius taikos laiku siekia 80 
tūkstančių žmonių, kurių 
skaičiuje yra apie 2200 ofi- 
cierių. Padarius mobilizaci
ją, veikiančioji armija dali
nasi į penkias divizijas, ku
rios susidaro iš 130 tūkstan
čių žmonių. Be tų divizijų, į 
karą galima pašaukti dar 20 
tūkstančių kareivių, kurie 
pasilieka arsenalams ginti. 
Tokiuo budu kareivių skai
čius pasiekia 150 tūkstančių 
su 556 anuotomis. Serbijos 
milicija šaukiama dviem at
vejais: pirma apie 100 tūks
tančių žmonių, o paskui 50 
tūkstančių su viršum. Pa
šaukus visą kariuomenę ir 
miliciją Serbija gali turėti 
apie 500 tūkstančių žmonių 
nuo 20 ligi 38 metų amžiaus. 
Bet trijų milijonų tautai tai 
butų nepaprastas jėgų in- 
tenipiinas, kuris tegalimas 
tik grasiant dideliam pavo
jui.

Nors Serbijos kariuomenė 
daug mažesnė už Austrijos 
kariuomenę, bet užtat ji ge
resnė iš kokybės atžvilgio. 
Serbijos armija labai gerai 
apginkluota ir turi puikią 
artileriją, kuri daug geres
nė už Austrijos artileriją. 
Be to daug nusveria Serbi
jos armijos prityrimas per 
paskutinįjį karą, kuris bu
vo vedamas Makedonijos 
kalnuose ir daubose.

Iš šiaurės ir vakarų pusių 
Serbiją gina Dunojaus, Sa
vos ir Dvinos upės. Pereiti 
tos plačios ir sraunios upės 
Austrijos kariuomenei hu
tų nelengvas darbas. Jaigu 
serbų kariuomenės vadas su 
visomis jėgomis užpultų 
Austrijos kariuomenę, kol 

; ji nesuspėjo susikoncentruo
ti perėjusi per upes, galimas 
dalykas, kad serbai Austri
jos kariuomenės dalį sumuš
tų.

mą tyčia daiktu, reikalingi} 
valdžiai naudoties: a) tele
grafų ir telefonų prietaisų 
ir aparatų, reikalingų ži
nioms pranešti ir b) geležin
kelio, traukinių ir kelių ap
saugos ženklų ir

5) už sargybinių ir kari
nės sargybos užpuolimą, ir 
priešinimąsi ginklu karinei 
sargybai arba karo ar civi
le! policijai, taippat už sar
gybinio, sargybos ir polici
jos tarnautojų užmušimą.

Pasirašęs: Laikinai pildąs 
Kauno tvirtovės komendan
to priedermes general-majo- 
ras Zaslavskis.

Veik visoje vidurinėje ir 
pietinėje Amerikoje žemė 
apdirbama paprasčiausiu 
budu. Ūkio įrankiai ten veik 
tokie pat, kokius egiptionai 
vartojo keturi tūkstančiai 
metų prieš Kristų. Respub
likoj Peru ūkininkas tetu
ri tik žagrę, lopetą ir kaup
tuką. Tais įstrakalais jis ap
dirba savo ūkį. Akėčių ne-

Kauno laikraščiuose 
spauzdinta šitoksai Kauno 
tvirtovės komendanto ap
skelbimas civilei valdžiai ir 
gyventojams tų Kauno, Su
valkų ir Vilniaus gub. vie
tų, kurios priklauso prie 
Kauno tvirtovės rajono.

Caro įsakymu 
telegrama liepos 
13482, apskelbiu 
sant karo stovy j.

Remdamos karo stovio į- 
statymu kningos III 304— 
310 1869 m. str. 1902 m. leid. 
pranešu:

I. Komendantui, jaigu bu
tų reikalas, duodama teisės 
įsakyti tvirtovės ir jos rajo
no gyventojams dirbti tvir
toves darbus ir imti iš jų 
reikalingų tiems darbams 
padargų ir medžiagos, veži
mo ir maitinimos reikmenių, 
mokant už viską įstatymų 
nustatytomis kainomis, ar
ba duodant kvitas. Civile turi. Arinius palygina mo- 
valdžia turi tuojau ir be terįs ir vaikai medinėmis lo- 
prieštaravimų pildyti visus 
komendanto reikalavimus ir 
padėti jam vykinti visus jo 
įsakymus.

II. Visos tvirtovės rajone 
esančios valdžios įstaigos ir 
valdžios tarnautojai, komen
dantui, minėtos kn. 282 str. 
remianties, pareikalavus, 
turi atiduoti jo nuožiūrai 
sudėtus pas juos valdžios pi
nigus ir parašyti apie tai 
tinkamus aktus.

II. Miestų ir Apskričių po- i 
licija pavedama pilnai ko
mendanto valiai ir turi pil
dyti visus jo įsakymus. Kol 
priešai neapguls tvirtovės, 
komendantas, kiek galėda
mas, privalo laikyti įstaty
mų nustatytą administraci- 
jiuę tvarką ir leisti policijai 
pildyti jos paprastas prie
dermes.

IV. Pačto ir telegrafo val
džios įstaigos, esančios tvir
tovėje ir jos rajone, paveda
mos komendanto valiai.

V. Kad tvirtovei ir Kauno 
gyventojams nebūtų jokių 
keblumų, tai patariu kiek 
galima didesniam gyvento
jų skaičiui netrukus išva
žiuoti iš tvirtovės. Apguli
mo laiku į tvirtovę niekas 
nebus leidžiamas.

VI. Romantics Rusijos Iš
statymų 1892 m. leidimu II 
tomo 23 str. priedo 17-tuo- 
ju punktu ir XXIV karo į- 
statymų 1869 m. kningos 
1813-tuoju trečiojo leidimo 
straipsniu civilės valdybos 
Kauno tvirtovės rajono tar
nautojai, nep riklau santie j i 
prie armijos karo stovio me
tu, už šiuos prasikaltimus 
baudžiami karo teismo ir 
karo lauko įstatymų:

1) Už maištą prieš augš- 
čiausiąją valdžią ir rusų pi
liečio vardo išsižadėjimą;

2) už išanksto sugalvotą 
padegimą arba naikinimą ar 
gadinimą karo ginklaviiuos 
dalykų, ir, apskritai, visa to, 
kas reikalinga gynimuisi ir 
užpuolimui, taippat už mais-

; to ir pašaro naikinimą ir ga
dinimą;

3) už naikinimą ir gadini
mą tyčia esančių karo lau
ke: vandens įvadų, tiltų, šu
linių, vandens užtvenkimų,

• brastų ir kitokių prietaisų, 
; skiriamų kelties, laivams 

plaukioti, potviniams sulai
kyti ir vandeniui vežti;

i 4) už naikinimą ir gadini-

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TBS. 

ŠV. MARTYNO. 
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

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

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

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. Stanišauckas, vice-pirm.
4525 S. Paulina St.

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

J. Kantauckas, Fin. rašt.
4304 S. Wood St.

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

F. Baltutis, užveižčtojas organo
3261 So. Halsted St.

ADMINISTRACIJA DR-STSS ŠV. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. Žalandauskas, Pirm. 
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pirm.
4525 S. Paulina St. t 
J. Pelekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedis, 
4524 S. Wood St.

St Anueiauskis, Iždininkas, 
2447-49 W. 45th PL

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

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

Telephone Drover 3241
J. Zaranka, Vice-Pirm. 

834 W. 33rd St.
Bruno J. Jakaitis, Prot. Rašt. 

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

3247 Emerald Ave.
Jonas Bijanskas, Iždo.

840 W. 33rd PI.

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

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

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

Franciškus Petraitis, Vice-Pirm. 
1330 — 49th Ct. Cicero, BL

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

Jonas Kantauskis, Fin. Sekr. 
4304 S. Wood St.

Vin. Jasulaitis, Kasieriuz, 
4559 S. Hermitage Ave.

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

Liudvikas Bonavičia, Gvard. Mari. 
1849 W. 415th St.
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ADMINITRAOIJU PRIE IV. 
JURGIO PARAPIJOS.

B. M. Butkus, President 
840 — W. 33rd St. 

,W. Eringis Vice-Prez.
819 — 33rd St.

J. P. Ewaldas, Sekretorių 
3339 Emerald avė.

Juoz. Ridikas, Kaeierlue. 
3251 Lime St.

Ant. Kasparas, Gen. Maršalka, 
8416 Auburn Av».

W . ____  7. .
WAUKEGAN, ILL. •
Juozas Matulenas
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL.
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

ADMINISTRACIJA DR-STSS SV. 
MATEUŠO APAŠTALO 

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

Telephone Drover 3241 
St. Stoneviče, Vice-Prez. 

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

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

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

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

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“Keistuto” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-ste (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienas 
ar viena gali užsirašyti keletu akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6*4 metų ir 
kiekviena akcija atneša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučūdijimo pinigų.

ši Dr-ja (Spulka) yra seniausia iš 
visų lietuviškų Spulkų Chieagoje.

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

Skoliname pinigus ant lengvų iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mų, ant pirmo mergišiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,.
Ban. Butkus, PrezidntM 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

J. P. Ewaldas, Sekretoriui 
3339 Emerald Av.,

Phones: — Drover 6834 — Yards 2716
Juoz. Ridikas, Kasierius, 

3151-53 Lime St

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

Akcijos kaina 25c., todėl kiekvie
nas ar viena gali užsirašyti po kele
tą akcijų įmokant po kelis centus 
arba dolerius į savaitę, gauna sučė- 
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6*4 metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuviui ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka) y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois ir y- 
ra vedama pagal tiesas valstijos.

Skoliname pinigus ant lengvų išly
gų del pirkimo arba budavojimo Na- 
ant pirmo mergišiaus (Mortgage) bu 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis, PrezidntM, 

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

3339 Emerald Ave.
Phones: — Drover 6834 — Yards 2716

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

3
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710 W. 18th st., Chicago, Ill.

ESS

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkui raštas

(Boxes) saugiausiai įreng

tos

EF
DU-KART NEDELINIS LA DESTIS

SAULE’

Išeina kas utarnlnkas ir petnįĮčia.

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

Tel. Canal 285 
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

su-
nu-
va-

1622 - 1624 Unity Building, 127 North Dearborn Street
Tel. Central 2362 Chicago, 111.
________________  __________________________ J

Tel. Canal 4052

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

Chicago, III.

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

Joseph Pavelchik, 
2020 W. 35th St., Chicago, Ill.

----------- ------PRENUMERATA KAŠTUOJA: -----------------

AMERIKOJ l'meta.ms $2-50****** f pusei matų $1.25
EUROPOJ f Rosij°i ir Lietuvoj $3.50, Angli- v nvi yj jQj -r §kotjjoj 25 Prūsuose 15 m.

TELEGRAMOS.
MEKSIKO REIKALAI Į ROOSEVELT STATY

SIĄS KANDIDATŪRĄ.
New Orleans, nigs. 9. — 

T. Roosevelt jau apreiškė, 
kad 1916 m. statys savo kan
didatūrą į prezidentus.

GERINASI.
Washington, D. C., rugs. 

9. — Villa ir Carranza is 
krūvos ėmė veikti, kad į- 
kunyti ramybę visoj šalyj. 
Jau esąs sustatytas rinkimų 
programas. Pagal Vilios pa
tarimą busiąs šitoks rinki
mų pienas: konst it u c ioua lįs
tų armijos delegatai paskir- 
sią dieną del rinkimo prezi
dento. kongreso ir vice-pre- 
zidento. Jokis armijos žmo
gus negali statyti savo kan
didatūros į urėdus. Civilis 
žmogus pridabos rinkimus. 
Išskiriant papildžiusius pik
tadarybę ir dalyvavusius 
uugalabinime Madero ir Su- 
arezo. visiems bus paskelb
ta amnistija.

pirmesnėj! komisija (Dr. A. 
Rutkauskas, kun. F. Serafi
nas, adv. A. Šlakis, p. J. 
Bagdžiunas, p. S. P. Tana- 
nevičia). Išreikšta pageida
vimas, kad iškaščiai, suriš
ti su salės nusamdymu, bu
tų maž-daug apie 100 dol.

Suvažiavimo atstovams 
viešbučių rekomenduoti, su-

daugiau, negu 
pereitais metais.

kada

SUNAIKINO DVI SENO
VĖS BAŽNYČIAS.

Haaga, rugs. 9. ■— Diiia- 
nnitu vokiečiai sugriovė dvi 
senovės bažnyčias. Daug jo- 

įse buvo dailės dalykų ir vis
kas žuvo.

Vokiečiai gązdinu žmones, 
j sakydami, nuteriosią visą 
IBelgiją, jei gyventojai ne
pasiduosią.

GALI DARBAI PA
GERĖTI.

Washington, D. C., rugs.
9. — Anglijos anglių išga
benimas dabar labai suma
žėjo. Per rugpjūčio mėn. iš 
Anglijos išgabenta anglių 
šiemet už $10.000.000 ma
žiau, negu pereitais metais 
tą pat mėnesį. Iš Suv. Vals
tijų ligšiol visai nedaug te
buvo anglių išgabenama. 
Anglija gi tuo dalyku vedė 
labai plačių pirklybų. Fran- 
cijon Anglija gabena kas
met 10.360.000 tonų, Itali
jon 3.400.000 tonų, Švedi- 
jon 6.347.000 tonų, Rusijon 
4.096.000 tonų, Hispanijon 
3.706.000 tonų ir po mažiau 
į. kitas šalis. Dabar Anglija 
negali gabenti anglių, tai 
Amerikai gera proga už
grobti rinkas. Jei taip bu
tų, tai anglių kasyklose A- 
merikoj užvirtų darbai.

BELGAI BĖGA Į HOLAN- 
DIJĄ.

Londonas, rūgs. 9. — Pa
sirodymas vokiečių kareivių 
rytuose nuo Antwerp© la
bai išgųzdino vietos gyven
tojus. Viską palikę bėga i 
Holandijų, nes vokiečių iš
deginimas Louvaino ir Di- 
nanto labai Įbaugino žmo
nes.

REMIA WILSONĄ.
Dover, Del., rugs. 9. — 

Atsibuvo valstijinė demo
kratų konvencija. Konven
cija remia Wilsono kandi
datūrą į prezidentus 1916 
metais.

PREZIDENTAS PASKY
RĖ MALDOS DIENĄ.

y p -r
Washington, rugs. 9. — 

Prezidentas Wilson pasira
šė po proklemacija, paski- 
riančia spalių 4 d. del mal
dos. Tų dienų bus meldžia
masi, kad kuogreičiau ivyk- 

, tų taika Europoj. Tam pas
kyrimui pritaria ir žydų ra
binai.

DEL VOKIEČIŲ NEGA
LĖJO IŠPLAUKTI.

New York, nigs. 9. — 
Raudonojo Kryžiaus garlai
vis negalėjo išplaukti iš 
New Yorko del to, kad di
desnė jurininkų dalis buvo 
vokiečiai nepilni Amerikos 
paliečiai. Dabar rūpinama
si suieškoti kitokių jurinin
kų. Garlaivis tegalės iš
plaukti pabaigoj šios savai
tės. 'Garlaivis gabens dak
tarus, ligonių prižiūrėtojas 
del Europos kariaujančių 
armijų.

KETURI PRINCAI 
ŽUVO.

Londonas, rugs. 9. — Kaip 
vokiečių laikraščiai paduo
da, iai šitame kare keturi 
Vokietijos princai padėjo 
savo galvas.

Uždarė dvi šokių sales.
Majoras Harrison atėmė 

laisnius nuo dviejų šokių 
salių ir vieno saliuno. Vie
na salė yra po num. 11730 
Indiana avė., nesenai ten 
buvo nušauta žmogus. An
tra šokių sale ir kartu saliu- 
nas buvo po num. 3925 
Montrose avė.; čia buvo pa
laikoma palestuvystė ir 
tai buvo uždaryta.

žmogeli parmetė ir tasai 
krizdamas į akmenį persis- 
kėlė galvą. Daugiau pusva
landžio išbuvo gyvas. Po iš
tyrinėjimų šoferis liko pa- 
liuosuotas. Gi p. J. M. Ta
nai! evičio automobilius yra 
apdraustas “Accident and 
Liability” kompanijoj.

TANANEVICZ SAVINGS

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Illlaikraščiuose paskelbimui 
paskirti p. Pr. Gudas ir p. 
M. Kadzievskis.

Padengimu i iškaščių, 
rištų su suvažiavimu, 
tarta turėti iškilmingas
karas šv. Jurgio svetainė
je. To vakaro surengimo dė
lei nutarta kreipties prie į- 
•žymesnių Chicagos muzikų, 
dramatiškų ratelių ir tt. Va
karo 'programo sutvarky
mui, išgarsinimui ir kitiems 
dalykams nuskirti p. A. Viz
baras, p-lė M. Gurinskaitč, 
p-nia M. Damijonaitienė, p. 
P. Baltutis.

Susirinkimo rašt.,
J. B. Kaupas.

UGNIAKALNIS VEIKIA.
Red Bluff, Cal., rugs. 9. — 

Naujai atsivėręs ugnekalnis 
Lasse, kurs neparodė veiki
mo ženklų per ištisią savai
tę, vėl ėmė veikti. Veikia su 
dideliu smarkumu. Į padan
ges virto durnai, garai ir 
pelenai. Visi tie daiktai bu
vo išmetami į kelių tūkstan
čių pėdų augštumą. Drebė
jimai jaučiami buvo už 20 
mylių aplinkui.

Iš Chicago.
Antras Chicagos lietuvių 
inteligentų susirinkimas.
Rūgs. 8 d., 1914 m., šv. 

Jurgio svetainės mokyklos 
kambaryj buvo antras Chi- 
cagos lietuvių inteligentų 
susirinkimas. Išreikšta su
tikimas, kad bendras Ame
rikos lietuvių politikiiiis su
važiavimas atsibūtų Chica
go, Ill., rugs. 21 ir 22 d., 1914 
m., pirm Federacijos kon
greso. Kalbėtasi apie išdir- 
bimą visuotinam suvažiavi
mui programo. Programo iš- 
dirbimui ir nustatymui maž
daug po kiek atstovų dr-jos 
ar sus-jimai gali siųsti į tą 
bendrą suvažiavimą, išrink
ta iš 16 asmenų komisija. 
Į komisiją išrinkta sekanti 
asmenis: adv. J. Gabrys, 
kun. F. Kemėšis, adv. A. 
Šlakis, dr. A. Rutkauskas, 
kun. F. Serafinas, p. S. P. 
Tananevičia, p. J. Adomai
tis (L. Šernas), kun. J. Ra- 
zokas, p. Pr. Gudas, p-nia 
M. Jurgelionienė, p. J. Kau
pas, p. M. Kadzievskis, Dr. 
P. Grigaitis, p. J. Laukis, 
kun. A. Skripka, kun. K. 
Ambrozaitis. Nekurie į ko
misiją išrinktieji nariai ne
dalyvavo tame susirinkime, 
bet išreikšta viltis, kad jie 
sutiks ineiti į tą komisiją. 
Komisija laikys savo posėdį 
rugs. 9 d. toje pačioje vie
toje ir savo nutarimus pa- 
garsįs laikraščiuose.

Bendrojo suvažiavimo po
sėdžiams laikyti nutarta 
nusamdyti vieną iš žymių 
Chicagos miesto salių. Sa
lės nusamdymu rūpinsis

S

Užsiregistravo 260.000 
mokinių.

Vakar publiškose Chica- 
gos mokyklose užsiregistra
vo arti 260.000 mokinių. 
Miestas neįstengia suteikti 
pakaktinai vietų, kad pato
giai sutalpinti visus moki
nius.

20 mokytoju nesirodė i 
mokyklas. Mat, buvo išva
žiavusios i Europą ir ten, 
ištikus karui, negalėjo lai
ku sugrįšti.

High schoolose užsiregis
travo vakar arti 23.000 mo
kinių.

“Vyčių” 2-ras susi
rinkimas.

Susirinkimą atidarė pirm. 
J. B. Kaupas ir perstatė 
p. J. A. Karosą už kalbėto
ją. P-nas J. A. Karosas kal
bėjo kas link jaunimo or
ganizavimo; sakė, kad tik
tai tuomet' galima tikėties 
gero, kuomet musų jauni
mas susiorganizuos į vie
ną organizacijų, o toji orga
nizacija yra tai “Vyčių” or
ganizacija.

“Vyčiai”, sakė kalbėto
jas, yra tai pamatas musų 
tautos. Tolinus skatino “ Vy
čius” skaityti gerus laik
raščius, kaip tai, savaitinį 
laikraštį “Draugą”, Ameri
kos lietuvių dienraštį “Ka
talikų”.

Toliaus liko nutarta, kad 
vyčiai laikytų savo susirin
kimus kas seredos vakaras 
ir po susirinkimų butų lie
tuviški žaislai.

Todėl velytina “Vy
čiams” kuogeriausio pasise
kimo ir meldžiame jaunimo 
prisirašyti prie šios naudin
gos organizacijos.

M. T. Gurinskaitč.

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 
greitų laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

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

gera proga.
Labai geroj vietoj pardavimui ŠA

LTUKAS (karčema) apgyventa lietu- 
veis ir lenkais. Priežastis pardavimo 
kitas biznis.

Kreipkitės:
Vladas A. Leseinskas, 

396 New York A v., Newark. N.

Užsidarė maudynės.
Jau užsidarė maudymosi 

sezonas. Skaitlinės parodo, 
kad viešose vietose per šį 
sezoną buvo arti 600.000 nu- 
simaudymų ežere.

Buvo dienų, kuomet 25.- 
000 asmenų nusimaudydavo.

Nors jau gerokai atvėso, 
bet devynios maudymosi 
kūdros bus atdaros iki rugs. 
15 d.

Skaitlinės parodo, kad 
šiemet nusimaudymų buvo

Nelaimingas atsitikimas.
Pereitos nedėlios vakare 

10 vai. važiuojant p. ■ J. M. 
Tananevičiai, 11 Katal iko ” 
leidėjui, namo iš Riverside, 
iš Honore gat., į 35 gatvę 
staiga išbėgo priešais auto
mobilių nekoks Julijonas 
Chruzek. Šoferiui automobi- 
liaus tiesiog nebuvo galima 
staiga ant vietos sustabdy
ti, tatai automobilius savo 
kairiuoju šonu neatsargų

Rašyk faojaus, o gausi vieną numerį dykai.

W. D. Boczkauskas & Co.
528-522 W. South *11 Mahanoy CHy, Pa

PRUMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiunrią su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, 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, B ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
prąktįškiąusias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje,. 
Jokis biznierius be bankos čekių 
savo biznį vesti.

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

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

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

Nedaliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

VUaikas krautuvę vyrišką apridalą, skrybėlių, ėeveryką ir 
batą, Ail moterų, ▼yn* ** vaiką taipgi ir vyrišką siutą.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

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

Kuomet 
Plačių Kr. Vyrui 

statydami ką nors sudeda kruoon, tai tas daly
kas vra priderančiai pastatytas.

Jie daro pats cigarėtus iš Gail ir Ax NAVY 
ilgais kaspinėliais supjaustytos tabokos, nes 
jie yra tikri, kad jie turės šviežius lengirus ir 
kvepiančius cigarėtus. Juorius jie gali rūkyti 
visą dieną ir turės didį malonumą ir užganėdi- 
nimą.

GAIL & AK

NAVY
Long Cut Tobacco

Geriausia taboka geriausiame pakelyje".
NAVY yra lengvi Burley taboka su suuox- 

tabiai priimniu skoriu, kokio nerasi kitos su
sies tabokoj.

Pribrendusi ir prinokusi iki didelio švelnu
mo — supakuota paskui į garsius NA

VY keturis apviniojimus, kurie 
prilaiko taboką svarume, 

grynume, priimnume 
ir skanume.

NAVY Ilgais kaspini- 
liais supjaustyta yra 
taip padaryta, kad su- 

rututiuojama labai pa
togiai į cigarėtus, dega

išpalengva ir lygiai. Tabo
ka nebįrą ir tokiuo budu 
nesipustija.

DYKAI poperelių kningelė
su kiekvienu 5c pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY

■■J
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