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VOKIEČIAI LAIKOS
(Vokiečiai bebėgdami iš Francuos pagaliau sustojo ties upe Aisne ir duos mūšį talkininkams).

AUSTRAMS VIS BLOGIAU EINAS

IŠ M. LIETUVOSp iešsrios
Baisus skurdas Austrijoje. Japonai grumiasi su vokiečiais. Aus
trai giriasi savo pergalėjimais. Austrija netekus 70S proc. savo armijos. 
__________________________________________  _____________________________________________________________________________________ » _________________________________________ _______________________________________________________________ - - ■ - - - - - -

Prieštaraujan
vi vii a vcios žinios is 
M. Lietuvos.
BERLYNAS, rugs. 16. — 

Vokiečiai giriasi sumušę di
delę. Rusijos armijų Mažo
joj Lietuvoj. Vokiečių gen. 
von Hindenberg skelbia, 
kad jo armija sumušus vil
niškę armija, kuri susidėjo 
iš keturių korpusų, dviejų 
divizijų atsarginių ir pen
kių divizijų kavalerijos. 
Daug kritę rusų.

Prie Lycko vokiečiai su
mušę grodninę armija, ku
ri susidėjo iš vieno korpuso 
ir dalies 
korpuso.

Rusijoj 
Mažojoj 
mušiu. Rusijos armija ati
traukta tik iš pavojingųjų 
vietų ir laukia patogesnio 
laiko užpulti ant vokiečių.

Nežinia, kaip ten ištikro 
yra. Gal ten eina mūšiai, 
kurių rezultatas dar nepra
matomas.

trečio Siberijos

skelbiama, kad 
Lietuvoj nebuvę

Austrai span-
I V I I lW®fdziami."

LONDONAS, rugs. 16. — 
Iš Petrogrado žinios skel
bia, kad rusai, paėmę Opo- 
le ir Turibine, sugrudę aus
trus į kyli, kur San upė in- 
teka į Vislų.

Austrijos armija pasi
traukusi Przemyslio linkui,

galų gale pasi- 
išbuti iki karo

valdininkai su-

turi viena čielų vokiečių 
korpusų ir kito dalį. Ta ar
mija bus uždaryta Przemys- 
le ir turės 
duoti arba 
pabaigos.

Austrijos 
sirupinę dalykų stoviu. Mi
nisterial dažnai laiko kon
ferencijas Schoenbrunne 
pas savo imperatorių. Kon
ferencijose dalyvauja ir 
Vengrijos valdininkai.

Laikraščiuose neskelbia
ma apie tikrų dalykų stovį 
karo lauke.

Visoj Austrijoj daug at
sirado bėduolių be maisto. 
Ypač daug yra bėdinų žydų 
ir lenkų, žydų labdaringo
sios dr-jos Įsteigė savie
siems valgyklas, kur veltui 
valgydinama savieji.

Vokiečiaiatsta 
te ginklus.

PARYŽIUS, rugs. 16. — 
Vokiečiai apsistojo šiauri
niuose apskričiuose. Aisneu- 
pės. Toj vietoj pasiryžo vo
kiečiai spirtis prieš francu- 
zus ir anglus. Čia vokiečiai 
turi apdrutintas pozicijas.

Oficialiai francuzai skel
bia, kad kariaujančios armi
jos visoj linijoj yra susidū
rime. Tarp upių Meuse ir 
Argonne vokiečiai tebesi
traukia atgal.

Taigi tai prasidės didis 
mušis. Kadangi belgai vik
riai veikia ir neduoda vo
kiečiams ramybės, tai di
džioji vokiečių armija vargu 
gali tikėtis sustiprinimo iš 

Belgijos. Priegtam vokiečių 
amunicijos ir provizijos ga
benimas yra pavojuj. Pau 
nuolatai stengiasi užeiti vo
kiečiams iš užpakalio. Jisai 
vis erzina vokiečius iš šo
no.

Sužeistasai 
kaizerio eonus 

neramus.
Berlynas, rugs. 16. — 

Kaizerio sužeistasis sūnūs 
Joakimas yra atgabentas 
Berlynan pasigydyti. Kai- 
zerienė ir daktarai turi var
gų nuraminti jį. Jis labai 

BELGIAN REFUGEES FLEEING PR. OF) LOUVAIN 
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BELGIJOS GYVENTOJAI APLEIDŽIA MIESTĄ LOUVAIN, KŪRĮ VOKIE
ČIAI SUMAI&E SU ŽEME.

nerimauja, kad negali daly
vauti mūšiuose. Sako, turė
siąs grįsti karo laukan po 
dviejų savaičių;.

Serbai veikia 
Vengrijoj.

Londonas, rugs. 16. — 
Serbijos ambasadorius pas
kelbė, kad Vengrijoj yra 
jau 150.000 serbų. Jie pa
sekmingai grumiasi su Aus
tro-Vengrijos armija. Viso
se patogesnėse vietose ar
čiau Budapešto vengrai 
skubiai daro apkasas ir dru- 
tina jas. Didoka serbų ar
mija žengia linkui Frush- 
kagora; o to miesto paėmi
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mas serbams yra svarbus.
Bosnijoj serbai apgulė 

Vishegrad. Kita, armija 
traukiasi linkui Sarajevo, 
aplink kurį yra stiprus for
tai.

Rusai skubiai eina per 
Bukoviną, kad susivienyti 
su serbais.

Laivynų mušis 
Amerikos pa

krantėse.
Panama, rugs. 16. — Bu

vo girdima nuo kranto ka
nuolių kriokimai. Spėjama, 
kad du Anglijos skraiduoliu 
užklupo vokiečių skraiduolį 
Dresden.

LONDONAS, rugs. 16. — 
Karo lauke žuvo Anglijos 
gen. Neil Douglas Findley, 
vadas pirmosios divizijos 
karališkos artilerijos. Jisai 
yra pasižymėjęs savo narsu
mu boerų kare pietinėj Af
rikoj.

ROMA, rugs. 16. — Ofi
cialiai austrai skelbia, kad 
jie nesą rusų sumušti ir kad 
jie savo keliu paėmę 100.- 
000 rusų nelaisvėn ir 500 
kanuolių.

ROMA, rugs. 16. — Ru
munija kursto Italijų pradė
ti veikti prieš Austrija.

BORDEAUX, rugs. 16. — 
Prez. Poincare pasirašė po 
dekretu .leidžiančiu A. Ri
bot, finansų ministeriui, su
rinkti $600.000 del nukentė
jusių nuo karo prie Marne 
upės.

GALATZ, rugs. 16. — Di
delės manifestacijos, prie
lankios Rusijai, Franci j ai ir 
Anglijai atsibuvo šitame 
mieste. Dalyvavo manifesta
cijose visokių luomų gyven
tojai.

LONDONAS, rugs. 16. — 
Romos laikraščiui Tribūna 
atėjo iš Petrogrado žinia, 
skelbianti, kad austrai ne
tekę kare su Rusija ir Ser
bija 70% savo armijos. Aus-

CARAS SVEIKINO 
PREZIDENTĄ.

Bordeaux, rugs. 16. — 
Kuomet francuzai ėmė vy
ti vokiečius, tai iš visur pa- 

trų armijos likučiai trau
kiasi ginti Viennų ir Buda
peštą.

LONDONAS,rugs.l6. — 
Oficialiai pagarsinta, kad 
vokiečiai pasitraukė iš 
Rheims, francuzų miesto.

LONDONAS, rugs. 16. — 
Iš Mažosios Lietuvos atei
na prieštaraujančios žinios. 
Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusai tebeturį apgulę 
Karaliaučių. O iš Berlyno 
žinios skelbia, kad rusai li
ko sumušti Mažojoj Lietu
voj ir turėjo pasitraukti 
nuo Karaliaučiaus.

BERLYNAS, rugs. 16. — 
Patvirtinta žinia apie laivo 
Hela nuskandinimą. Juri
ninkai buvę išgelbėti.

PEKINAS, rugs. 16. — 
Japonų ir vokiečių žvalgai 
turėjo smarkius susirėmi
mus ant chinų teritorijos; 
Japonai užėmė Chimo mies
tų.

LONDONAS, rugs. 16. — 
Iš Romos žinia skelbia, kad 
armijoj, kurių rusai turi ap
supę, esąs Austrijos įpėdinis 
Karolius Pranas.

NISH, rugs. 16. — Aus
trai norėjo įsiveržti į Serbi
ją vietoj, kur subėga Drina 
ir Sava. Su nuostoliais bu
vo atmušti.

sipylė pasveikinimai Fran
cuos prezidentui. Pirmiau
sia pasveikino Belgijos ka
ralius, paskui Rusijos ca
ras ir galop Serbijos prin
cas, sosto įpėdinis.
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Musupastabos.
MOKSLAS — TURTŲ 

PAGRINDAS. 

Dabartiniais laikais kiek
vienas žmogus rūpinasi Įgy
ti šiokĮ-toki turtą, taigi ir 
podraug liuonumą, intekmę 
ir gerų vietą. Vienas skubi
nasi ta tikslą pasiekti darb
štumu, gi antras — buklu
mu ir proto gabumu. Kiek
vienas darbuojasi kaip mo
ka ir gali ir kaip jam ga
bumas tarnauja, idant šį-tą 
sutausoti ne tiktai pilkajai 
valandai, bet dar kad pakil
ti augščiau už vienmečius 
ir palikti nepriklausomu į- 
vairioms atmainoms ir kri- 
ziams finansiniame pasau
lyj. Tai yra užduotis kiek
vieno ambicijos pilno žmo
gaus. Ir tame nėra nieko 
blogo. Tuo labiau tokia žmo
gaus užduotis yra pagirti
na ir garbinga.

Didelę* pagelbą to tikslo 
atsiekime suteikia mokslas. 
Šiais įsivyravusios konku
rencijos laikais, kiekvienoj 
profesijoj, apšvietimas bū
tinai reikalingas. Visos pap
rastos vietos yra perpilnai 

žimtos. Reikia būtinai ieš-
ti darbo toliau paprastųjų
• lėmimų. Žmogus, pasižy- 

a i utis mokslu, gali lengvai 
’.įkilti augščiau savo vien

mečių ir daugiau už juos 
atsižymėti. Jam mokslas su
teikia tą kompetencijos jau
smą i visokį užsiėmimą ir 
pakilimą visuomenėje.

Profesionalai ir specialis
tai visur reikalingi. Taip 
vadinamų “Jacks of all tra
des and masters of none” 
yra pilna. Siekti link kokio 
nors užsiėmimo turi būti 
musų svarbiausioji užduo
tis. Bet be mokslo tas at
likti nėra galima. Pašvęstas 
laikas ant suolų augštesnėse 
Įstaigose negali palikti be 
pasekmių. Finansiniu žvilg
sniu pasekmės gausios: su
grįš centais, doleriais tūks
tanteriopai, nekalbant jau 
apie intekmę visuomenėje ir 
vietą, ką suteikia žmogui 
apšvietimas.

Apšviestas žmogus visur 
maloniai sutinkamas, nes 
kiekvienam smagu su juo 
pasikalbėti, pabuvoti. Tok-

sai žmogus visuomet gali iš
rišti sunkiausius savo gyve
nimo uždavinius, kadangi 
tam tikslui turi išlavintų 
protų ir valia, turi išmany
mą. Apšviestam žmogui vi
sur gera, kokiame jis tik 
pašaukime nebūtų arba ko
kia profesija neužsiimtų. 
Tatai ir nestebėtina, kad 
priešais toki žmogų materi- 
jalis pasisekimas tik šypso
si.

Reik pažymėti, kad ap
švietimas žmogui ir sielų 
padabina.

Katrie lietuvių tėvų yra 
pasiturinti, neturėtų pamir
šti leisti savo vaikus į augš- 
tesniuosius mokslus, nes tas 
ateityj kaip vaikams, taip 
ir tėvams bus tikras palai
minimas. \

VOKIEČIAI APTILO.

Kuomet Vokietijos gink
lai Francijoje nuolat ėmė 
viršų, Vokietijos ambasado
rius Suv. Valstijose ir kiti 
vokiečiai perdaug kalbėjo. 
Ambasadorius ypač negalė
jo atsigėrėti savo kaizerio 
sumanumu, negalėjo atsigė
rėti vokiečių kareivių nar
sumu. Tuomet visi laikraš
čiai buvo kupini tų pagiri- 
inų. Bot dabar, kuomet tal
kininkai ėmė vokiečius iš 
Francijos vyti ir juos ap
galėti, ambasadorius tyli 
kaip sfinksas, tarytum, jam 
Uežiuvis prilipo prie gomu
rio.

Talkiiliukų ambasadoriai 
Washingtom* gi dabar ima 
džiaugties. Francijos amba
sadorius tvirtina, kad pavo
jus, kuris grasė sostinei Pa
ryžiui, jau praėjo nesugrą
žinamai. Jis turi viltį, kad 
neužilgo visi vokiečiai bus 
išvyti iš Francijos. Rusai 
tuo tarpu atsiras arčiau 
Berlyno. Prancūzų ir anglų 
nuomone, vokiečiai nešinu
si atgal todėl, kad fraricu- 
zai juos pavijo kariuomenės 
mobilizacijoje. Karo pra
džioje vokiečiai savo mobi
lizacija franeuzus ir anglus 
pralenkė penkiomis dieno
mis, gi tasai laikas labai 
daug ką reiškia. Dabar tal
kininkai turi pakaktinai ka
reivių karo lauke, kad vo
kiečius ne tik sulaikyti, bet 
juos ginti šalin.

Vokiečiai Washingtone 
labai gerai žino, kad jų kai
zerio kariuomenei jau nesi
seka Francijoje. Pirmas ži
nias apie tai jie apturėjo, 
kuomet parėjo žinia, kad 
vokiečių pienas franeuzų 
apsiautimui visai nenusise
kęs.

Vokietijos ambasadorius 
sako, kad vokiečių atgal ė- 
jimas nesąs dar mūšio pra
laimėjimas. Girdi, tame 
“manebravime” esanti stra- 
tegikos slaptybė. Tuo savo 
atgal ėjimu kaizeris paro
dus, kad jis tik dabar dar 
pradedąs tikrai kariauti.

JAPONIJOS ATEITIS.

Nesenai Paryžiuje aplei
do spaudą nepaprastai in- 
domi kninga, perstatanti 
“tekančios saulės valstybę” 
visai kitokioj šviesoj, negu 
ligšiol buvo manoma. Tos 
kningos autoriumi yra žino
mas franetizų rašytojas, Pa
ryžiaus Mokslo Akademijos 
narys, Ettgenius Brieu. Jis 
kelis kartus Japoniją yra 
apkeliavęs, todėl ir jo tasai
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(1) Belgai šaudo į vokie
čius Malinę, (2) Anglijos 
sužeisti kareiviai grąžinami 
namo.

veikalas paremtas labai są
žiningomis ir asmeninėmis 
studijomis.

Šiandie Japonija — Brieu 
nuomone — pasiekė savo fi
ziškų jėgų galą. Atrodo, kad 
šalis galutinai visai išsem
ta ir suvargusi. Su Japoni
ja veikiasi tas pat, kai kad 
su jaunikaičiu, kuris per- 
greit augo. Japonija dabar 
pereina savo pergreito vys
tymosi persilaužimą. Viduj 
Japonijos platinasi socializ
mas, grasiantis tai 'valsty
bei pavojumi.

Japonijos kaimynės — 
Chinija, Rusija ir Suv. Val
stijos — sudaro del Japoni
jos versmę trijų pavojų, 
priešais kuriuos Japonija 
gali ginties tik naujų išlaidų 
ir aukų lėšomis.

Jei šalis net ir’ nesigailė
tų aukų — tai visvien tos 
aukos turi skaityties pro- 
porcionaliai su niaterijale 
išgale.

Tuo tarpu Japonijos ka
reiviškos išlaidos tikrai per
žengė užbrėžtą jos turtais 
rubežių — ir tiktai ačiū tik
rai didvyriam japonų mokė
jimui tylėti, Japonija įsten
gė antkart prie savo regu- 
lerių išlaidų prikergti tas 
nepaprastas sumas, kurias 
prarijo karo laivų statymas 
ir kaimelių bei šautuvų su
pirkimas.

Japonijai apgalėjus Chi- 
niją ir Rusiją, nesuteikė jai 
pinigų. Taigi tie karai Ja
ponijai išėjo kaipo speku
liacija, kuri tik nuostolius 
šaliai atvilko. Ir todėl tenai 
tos rūšies reikalai paliko la
bai nepopulerįai.

Visi japonai — rašo to
liau p. Brieu — mielai ap
siimtų numirti, jei šalies ne
pilki a usomy b ei g ra siu t ų
koks pavojus.

Bet kariškosios sunkeny
bės ramybės metu japonus 
tiesiog stumia iš lygsvaros. 
Pramonės išsivystymas pa
gimdė Japonijoj]! socializ
mą, panašiai kaip ir kitose 
šalyse. Vargas gimdo maiš
tus. Vienam tik mieste To
kyo bedarbių skaitlius tan
kiai siekia 100 tūkstančių.

Pagaliau Brieu išparodo, 
kad visos institucijos ir mo
ralės taisyklės, kurios suda
rė morales jėgas senovės 
Japonijos, ima nykti, griū
ti. Net kareiviškos japonų 

M

dorybės nykstančios. Brieu 
neatmaihomai tvirtina, kad 
ligšiol Japonija perdaug bu
vo giriama.

Šiandie japonai panieki
na tradicijas, dailę pajun
gė pramonės tarnybon, gi 
senieji papročiai nesugrąži
namai išnyko.

Gale savo kningos auto
rius pažymi, kad šiandie 
kiekvienas tikras japonų 
bičiuolis privaįp juos per
sergėti, kad “tekančios sau
lės valstybė” neužilgo pri
gulės prie eilės aršiausių 
valstybių pasaulyj.

Chicagos Lietuvių ir 
Latvių pasitarimas.

Rugsėjo 14 d. Ghicagos 
lietuvių ir latvių būrelis iš 
25 asmenų susirinko Grand 
Pacific hotelyj. Susirinki
mas atsidarė 9:10 v. v.

Pirm.-vcdėju išrinkta ad
vokatas F. Bračiulis, sekre
torium p. J. A. Chmieliaus- 
kas. Nutarta leisti kiekvie
nam kalbėti ne daugiau, 
kaip 10 miliutų. Kalbėjimo 
kartų skaitlius ncapribuo- 
ta.

Pirm, išklojo pirmiausia 
tuos klausinius, kuriuos tu
rės šisai susirinkimas nagri
nėti. Jųjų keturi: 1) kokios 
tvarkos nori sau lietuviai 
su latviais: autonomijos, ar 
kitokios; 2) kaip tą atsiek
ti; 3) kaip atsinešti į katali
kų Federacijos šaukiamąjį 
šio rugsėjo 21 ir 22 d. sei
mą Chicagoje ir 4) kaip su
tvarkyti aukų rinkimą Lie
tuvai.

Kun. K. Ambrozaitis ke
lia klausimą, kaip latviai 
žiuri į z dalykų stovį ir ar 
pritaria susivienijimui su 
lietuviais?

J. J. Schmidtas, latvis, 
angliškai aiškina, kad lat
viai nesvajoja apie visuoti
ną atsiskyrimą nuo Rusijos. 
Jie iiori tvarkos'; panašios į 
airių Home Rule. Latviai 
žiuri į lietuvius kaipo į bro
lius, bendros kilmės tautą 
ir jie nori bendrai veikti su 
lietuviais.

Pirmininkas perstatų 
svarstymui pirmąjį klausi
mą.
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.* Musų Skaitytojų Domai 
ant Town of Lake.

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

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

JUOZAPAS PALEKAS
1802 W. 46th Street : : Chicago, Ill.
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Adv. J. Gabrys aiškina, 
kad lietuviai be autonomi
jos negali plėtoties ir kokiu 
pamatu remti, reikalaujant 
autonomijos. Grynai etno
grafinis netinka, nors Vil
niaus seimas rėmėsi tuo pa
matu. Seime lenkai bajorai 
reikalavo historiniai-etno- 
grafinio (teritorialio) pa
mato, sulyg kurio Lietuvon 
turėtų ineiti Kauno, Suval
kų ir Vilniaus gubernijos 
ištisai, o Vitebsko, Minsko 
ir Gardino gubernijos dali
mis. Gudai (baltrusiai) pra
šė neskirti jųjų nuo Lietu
vos. Gudai ir sulenkėję lie
tuviai manė busią tokioje 
Lietuvoje dauguma. Po il
gų išvedžiojimų kalbėtojas 
patayia remti autonomijos 
reikalavimą historiniai-et- 
nografiniu ir geografiniu 
pamatu. Patvirtinimui pri
vedama pavyzdį čekų, ku
rie pirmiau kaikur savo 
gimtinėj buvo suvokietėjo, 
bet, gavę autonomiją, kal
bėtojo siūlomą Lietuvai, su- 
vokietėjimą labai sumažino 
ir tikisi ilgainiui visiškai iš
guiti. Tas pat atsitiktų ir su 
si uenkė j ilsiomis Lietuvos 
dalimis.

Latviai mato ateitį už
mezgime ir sutvirtinime ry
šių su Lietuva. Vienu susi
artinimo žingsniu yra tai, 
kad latviai iš dalies pradeda 
vartoti lietuvių raides savo 
rašyboj, vietoj gotiškų. Kai
po tauta latviai tėra mažiau 
žinomi, negu lietuviai. Eko
nominiu žvilgsniu latviai 
augščiau stovi už lietuvius. 
•Prancūzai mažai teskiria 
latvius nuo lietuvių.

Kalbėtojas pabaigė kalbą 
išreiškimu vilties, kad Eu
ropoje gal bus galima su
šaukti lietuvių-latvių seimą.

D-ras A. Graičunas išro- 
dinėjo, kad lietuvių rube
žių klausimas yra svarbus 
ir apkelbėtinas. Adv. J. Ga
brys atsako, kad čia ne vie
ta ilgiau tą dalyką svarsti- 
nėti, ir p. P. Grigaitis nu
rodo, kad nukrypta nuo te
mos. Išrodinėja, kad Lietu
vos likimą nusvers aplinky
bės ir diktuoti nieko nega
lima; tai neturi prasmės, 
tai tik literatūros, teatrijos 
klausimas. Šio susirinkimo 
tikslas yra apsvarstyti klau
simą ar daryti seimą ir kuo- 

met, ar rinkti aukas ir kaip. 
Reikia imties tų klausimų.

Adv. Gabrys dar išrodi- 
nėjo, kad lietuvių-latvių 
santikius reikia plačiai gvil
denti spaudoje.

Galop prieita prie Fede
racijos šaukiamojo seimo ir 
p. Šarka išrodinėja, kad ši
sai seimas nėra visuotinas, 
o tiktai katalikiškas. Fede
racijos seimą galima pava
dinti priešseiminiu pasitari
mu.

Kun. F. Serafinas stato 
klausimą, ar kitokiam sei
mui visi pritars ir kodėl per 
du mėnesiu neatsiliepta į 
katalikų kvietinius prie 
vienybės. Išrodinėjo, kad i- 
ki Federacijos šaukiamojo 
seimo dar yra pakaktinai 
laiko prisirengti.

D-ras Zimontas išrodinė
jo, kad nieko negalima už
mesti katalikams už kvie
timą į jų seimą ir nurodė, 
kad jame reikia dalyvauti 
visiems lietuviams. Vienok, 
jis tenebunie visuotinas, o 
tik preliininaris. Tegu mies
tuose atsibuna seimeliai ir 
tebūnie išrinkti delegatai į 
visuotiną lietuvių seimą, 
kuriami! bus išrinkta tauti
nė taryba ir centras.

Kun. Serafinas atsako, 
kad tas sumanymas yra ge
ras, bet laiko tam nėra. Ne
galima seimo sušaukimą a- 
tidėlioti. Karas gali urnai 
pasibaigti, o mes nebusime 
pasitarę. Reikia pasiskubin
ti.

D-ras K. Draugelis išrodi
nėja, kad karas greičiausia

Vienatinis savo rųšies lietuviškai-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 prisiunčiu $1.26 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

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

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

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

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

pasibaigs už dviejų-trijų 
mėnesių ir per tą laikotar
pį dar galima darbuoties. 
Federacijos šaukiamas sei
mas pergreitas.

P-nas K. Gugis išrodinė
ja, kad seimo rengime ne
buvo reprezentuoti socialis
tai. Seimo laikas yra pato
giausias spalių vidurys ar 
pabaiga.

D-ras A. Rutkauskas sa
ko, kad seimui jau viskas 
priruošta ir nereikia jo 
griauti arba mesti į šalį. 
Pats seimas parodys, ar jis 
bus visuotinas, ar ne. O rei
kia padaryti, kad jis butų 
visuotinas.

Kun. Ambrozaitis nuro
do, kad latviai pamiršta, ar 
jie dalyvaus lietuvių seime?

Dar buvo kalbama ir dis
kutuojamas visuotinumas 
Federacijos šaukiamojo sei
mo ir išrodinėjama, kad tai 
bus tik katalikiškas seimas 
ir prieita prie to seimo de
finicijos. Veik vienu balsu 
priimta šitokia definicija: 
Rengiamas 21 ir 22 d. rug
sėjo seimas bus L. R. K. 
Federacijos seimas, kuriu 
kviečiama dalyvauti ir ki
tos lietuvių srovės.

Aukų rinkimo klausimą 
kun. Serafinas patarė palik
ti seimui.

P-nas P. Grigaitis išrodi- 
nėjo, kad aukas galėtų rink
ti visos srovės skyrium. 
Tegu butų tarp srovių len
ktyniavimas. Bet aukų pa
skirstymui tegu buna cen- 
tralė įstaiga, kurion ineitų 
atstovai visų srovių.

Yra tai praktikas RANKVEDIS 
dėl 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 Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinąs! trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
nori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitų šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito kraš
to ir tolesniai pasilikti jos pilie
čiais.............................................. $1.25

Ta pati audimo apdaruose 1.50
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KATALIKAS

Sapnas apie am
žinatvę.

Kolei buvau dar labai jau
nas, nuolat šventai tikėjau, 
jogei turiu nemirtiną dūšią. 
Tai laikiau šventu ir bran
gintinu daiktu — tuomi di- 
džiavaus ir buvau laimin
gas.

Tankiai kalbėdavau i sa
ve:

“Gyvenimas, kuri pergy
venu, tai tamsus ir supai
niotas sapnas. Kuomet nors 
išbusiu iš jo ir pateksiu ki
tan sapnan, artimesnian tik
rybės ir pilnan išminties. Iš 
to sapno pereisiu trečian 
sapnan, paskui — ketvirtai! 
ir kiekvienas naujas sap
nas vis rasis arčiau teisybės, 
negu pirmutiniai. Tasai tei
sybės prisiartinimas ir yra 
gyvenimo prasmė, gi toji 
prasmė yra sukomplikuota 
ir gili.

Ir džiaugdamos taja nuo
voka, kad mano nemirtina 
dūšia yra turtas, kurio ne
galima prarasti nei kortuo
jant, nei atiduoti už skolas, 
vedžiau linksmą gyvenimą 
ir kaipo koks princas bars
čiau visomis pusėmis pini
gus ir tuos ką turėjau, ir 
tuos, kuriu neturėjau.

Bet vieną kartą vakare 
su keliais savo draugais at
siradau didelėj, auksu ir e- 
lektros šviesa blizgančioj, 
salėj. Dvi jauni mergaiti su 
ištepliotais veidais ir viena 
sena moteriškė, kurios vei
de buvo daugybė raukšlių, 
šoko ant estrados orkestrai 
smagiai grojant. Salėje sė
dėjo daug vyriškių, jie tik 
rankom plojo ir stikleliąis 
skambino. Žiūrėjome į tas 
moteris, gėrėme daug ir kal
bėjome apie dūšios ncmirti- 
numą.

— Kvailas daiktas mąsty
ti — atsiliepė vienas mano 
draugų, vyresnis už mane 
— kad turėjimas nemirtiną 
dusią yra laimė. Prisižiūrėk 
i tą seną moteriškę, šokan
čią ant estrados, kurios ran
kos ir kojos dreba, kuomet 
ji ant valandžiukės pertrau
kia šoki. Tuojaus matoma, 
kad toji moteriškė yra pik
ta ir pasibjaurėtina, gi kai
po tokia eina vis aršyn su

Sužeistas scotlandas, grąžinamas iš Francijos namolei.

žmonės galėjo gyventi ta
me Babelio bokšte? Mėnu
lio šviesa buvo persilpna, 
;atai uždegiau degtuką ir 
lakėliau link skaistvario 
nplyčaitės.

Perskaičiau pavardę vie
no mano senai mirusio bi- 
čiuolio.

Tuomet sugrįžo man bal
sas ir ėmiau šaukti:

— Pagelbos! Pagelbos! 
Pagelbos!

kiekviena diena. Kaip tai 
juokinga butų manyti, kad 
ji turi nemirtiną dūšią! O 
juk tas pat veikiasi ir su 
manimi, su tavimi ir mumis 
visais. Koks tai butų bjau
rus pašiepimas apdovanoti 
mūs nemirtingumu.

— Tavo žodžiuose — at
sakiau — labiausia man ne
patinka ne tas, kad užgini 
dūšios nemirtingumą, bet 
randi sau malonumą tame 
užginime. Žmonės yra pana
šus i vaikus, žaidžiančius 
darže, kuri apsiaučia augš- 
tas mūras. Laikas nuo lai
ko tame mūre atsidaro du
ris ir vienas katras vaikų 
per anas išeina ir išnyksta. 
Tuomet pasilikusioms vai
kams sakoma, kad anie, iš
ėjusieji, paimti kitan dar
žan, didesnian ir puošnes- 
iiiau už tą; vaikai su doma 
klausosi tos kalbos, paskui 
senobiniu budu , pradeda 
žaisti tarp gėlių. Pamanyk 
dabar, kad vienas bernaičių, 
žingeidesnis už kitus vai
kus, užsilipo ant muro, kad 
pažiurėjus, kur nuėjo pali
kę juos jų draugai; gi nu
sileidęs nuo muro pasako
ja saviškiams, ką jis iš tos 
augštumos yra matęs: už 
muro sėdi kokia tai milži
niška baidyklė, kuri ir rija 
išėjusius. Gi visi jie priva
lo išeiti tomis durimis pas
kirtuoju laiku! Tuo bernai
čiu esti tu, Martinai, ir, su- 
lyg manęs, iš tavo pusės ne
apsakomai yra juokinga 
pasakoti tai, ką esi matęs, 
ne su karčia melancholija, 
bet su išdidybe ir džiaugs
mu, jogei žinai daugiau už 
kitus.

— Jaunesnė tų mergaičių 
yra labai daili — pastebė
jo Martinas.

— Pasibaisėtinas tai dai
ktas — persikeisti nieky- 
bėn, o lygiai yra pasibaisė
tina — negalėti persikeisti 
niekybei! — atsakė antra
sis mano draugų.

Martinas tęsė savo min
ti toliau:

— Taip, priderėtų išras
ti būdas. Reikia apjuosti sa
vo strėnas ir leisties ieškoti 
proporcionalio tarp laiko ir 
amžinatvės budo. Kas at
ras, galės uždėti naują reli
giją, kadangi turės goriau

sią masalą, kokį tik’kuomet 
nors galėjo turėti dūšių 
gaudytojai.

Orkestrą tarp trukšmo 
nutilo. Salės auksuotos lu
bos per tabokos durnus bliz
gėjo drumsčiau. Buvo suga
dintas oras.

Pakilom ir išėjom kas 
sau. Aš ilgai klaidžiojau be 
pažymėtos vietos gatvėmis, 
kurių nepažinojau ir kurių 
paskui jau nekuomet nema
čiau — tuščiomis ir išmiru- 
siomis gatvėmis, ties ku
riais namai, tarytum, persi- 
skirdavo, idant padaryti 
man kelią, gi paskui, man 
perėjus, susiglauzdavo vėl. 
Nežinojau kame esu, kad 
staiga atsiradau priešais sa
vo namų vartus. Vartai bu
vo atlapai atidaryti. Inėjau 
per vartus ir pradėjau žen
gti laiptais augštyn. Ties 
vienu laiptų narvo langu 
sustojau ir žiurėjau į mė
nulį; pirmiau nemačiau, kad 
;ą vakarą mėnulis švietė.

Bet taippat nekuomet nei 
pirmiau nei paskui nema
čiau to mėnulio. Nebuvo ga
lima pasakyti, jogei jis švie
tė. Tasai mėnulis buvo pal- 
ščii-pilkas, nublankęs ir ne
natūraliai didis. Stovėjau 
ilgai ir nenuleidžiau akiu 
nuo to mėnulio, nors buvau 
mirtinai nuvargęs ir norėjo
si man miego.

Mano butas buvo ant tre
čiojo augšto. Perėjęs du 
trepu užsisukimu, dėkojau 
Dievui, kad beliko jau tik 
vienas. Bet kuomet perėjau 
ir tą, man dingstelė galvon, 
kad tame trepu užsisukimo 
narve nebuvo tamsu, kaip 
paprastai; priešingai, ten 
buvo taip skaistu, kai kad 
apačioj ties langu, per kurį 
į mėnulį žiurėjau. Tuo tar
pu, nerokuojant trepu, ei
nančių į palėpį, tame narve 
buvo viso tris trepu užsisu
kimai ir ant augščiausios 
platformos visuomet tamsu.

“Matyt, ant augšto duris 
atidarytos”, tariau sau, — 
“Šviesa ateina per tas du
ris. Tai tarnų didis apsilei
dimas palikti ant nakties 
taip atviras duris, per ku
rias visuomet gali iširaugv- 
ti vagiliai”.

Bet kuomet pasižiurėjau 
augštyn, ten jokių durių ne
simatė. Ten buvo tiktai tre- 

Tasai rėksmas man buvo 
Ikras išganymas, kadangi 
jis pažadino mane iš to bai
saus apie amžinatvę sapno.

Hjalmar Soederberg.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

RACINE, WIS.
Rūgs. 13 d. pas mus apsi

lankė gerb. svečiai, kun. 
Gustaitis ir p. Gabrys. Pa
sibaigus pamaldoms bažny
tinėj salėj laikyta prakal
bos. Kalbėjo vientik p. Gab
rys apie Lietuvos praeitį ir 
šių dienų atsitikimus Euro
poje. Paskui nurodė, kokiuo 
budu ateityj mes galėtumėm 
palengvinti Lietuvai. Ska
tino visus lietuvius rašyties 
į susivienijimus ir dr-jas. 
P-nui Gabriui kalbant kun. 
Gustaitis tarp susirinkusių 
parinko aukų lietuvių ap- 
švietai ir tautos atgaivini
mui. Surinko 28 dol. su cen
tais. Žmonių buvo pilna sa-. 
lė ir visi ramiai užsilaikė. 
Matyt, kalba labai indoma- 
vo.

Tą pat dieną šv. Kazi
miero dr-ja turėjo savo pik- 
ninką, kuris neblogiausia 
nusisekė. Girdima, dalį pel
no paskyrė bažnyčios nau
dai.

Apart minėtos dr-jos čia 
dar gyvuoja: Lietuvos Bro
lių dr-ja, S. L. A. kuopa, T. 
M. D. kuopa ir L. S. S. kuo
pa. Ir visos tvirtai stovi, iš
ėmus pastarąją kuopą.

Pereitą pusmetį vietos 
lietuviai viešajai! kningy- 
nan pasirūpino įvesti ir lie
tuviškų kningų ir laikraš
čių skyrių, be to atgaivino 
seiliaus gyvavusį kliubą ir 
sutvėrė beną. Čia lietuviai 
ir daugiau ką gero galėtų 
nuveikti, jei ne. nekuric gai-

pai, visai panašus į tuos, 
kuriuos perėjau. Matomai, 
suklydau eidamas ir man 
beliko eiti dar vienas tropų 
užsisukimas.

Kuomet tečiau perėjau ir 
tuos tropus ir atsiradau ant 
platformos, turėjau susitu
rėti, kad ne sušukti garsiai. 
Kadangi ir. aut tos platfor
mos buvo taip šviesu ir ne
buvo atvirų ant augšto du
rių, bet ėjo tropai vis augš
tyn. Gi pe narvo langą švie
tė mėnulis ir išrodė palšai- 
pilkas ir nenatūraliai didis.

Puoliausi tropais augš
tyn. Negalėjau jau net nei 
mąstyti. Svyruodamas žen
giau tropais dar ant vieno 
augšto, ir dar ant vieno; 
paskui nei nerokavau, kiek 
aš tų trepu užsisukimų per
ėjau.

Norėjau rėkti, norėjau 
pažadinti tuos apkerėtus 
namus ir patėmyti žmones 
aplink save; bet suspriugu- 
si gerklė neišleido balso.

Staiga man atėjo į galvą 
pamėginti perskaityti kokią 
pavardę ant durių. Kas per 

ir podraug į ten pat kata
likų kongresam Be to pers
kaitė Chicagos lietuvių at
sišaukimą vardu “Tautie
čiai!”, kurį rengimo seimo 
komisija buvo prisiunčius.

Tuoj po pamaldų bažny
čios salėj atlaikyta susirin
kimas, kurį atidarė pats kle
bonas ir kurio vedėju pa
skyrė p. J. S. Vasiliauską, 
gi pats prasišalino trūks
tant laiko. Apsvarsčius vi
sus reikalus, išrinkta nuo 
parapijos atstovas į politi- 
kinį seimą ir Federacijos 
kongresą p. J. S. Vasiliaus
kas, S. L. R. K. A. centro 
sekretorius.

Rugs. 14 d. buvo sušauk
tas visuotinas lietuvių susi
rinkimas, kuriame tartasi a- 
pie politikos seimą ir jin 
atstovu siuntimą.

J. K.X

BALTIMORE, MI).
Rubsiuvių darbai silpnai 

eina. Iš kitur atvažiavusiam 
sunku gauti darbas, nes ir 
ant vietos yra daugybe žmo- 
nili, kurie po 6 savaites ieš
ko darbo ir niekur jokio • 
negauna.

Rugs. 7 d. pradedant vie
tos “biznieriai” parengė pa
rodą arba karnavalą, kuris 
tęsis ištisią savaitę. Suren
gta įvairių molių kaip dar 
nekuomet. Alkaniems dar
bininkams ne tos žaismės ir 
parodavimai rupi. Pasižiū
rėjimu sotus nebusi.

A. Kurelaitis.

BENTLEYVILLE, PA.
Pradedant rugsėjo 7 d. 

čia darbai pagerėjo, darbi
ninkai ėmė dirbti pilnas 
dienas.

Darbininkų šventėj atsi
buvo S. Širdies V. J. dr-jos 
balius ir, žinoma, su svaigi
namais gėralais. Girtų ma
tėsi daug vyrų ir moterių. 
Tikrai gėda, kad bažnytinė 
dr-ja platina tarp žmonių 
girtuoklybę! Vietinis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika 

320 E. 14th St.
3C ' 'Vfii is*

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. Filipavičius 

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

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas

131 E. Merimack St.
’j • 

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.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

J. P. Sabel, 
28 Murdock St.

PITTSTON. PA.
P. Bataitis 

18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas 

102 E. Centre St.

Tėl. Canal 285 
K. KATUTIS, 

Lietuviškas Graborius.

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

“KATALIKO” DIENRAŠ 
CIO GENERALĖS AGEN 

TUROS, KUR GALI-
valai — svieto lygintojai.

P. K. Ellbruss.

PORT WASHINGTON, 
WIS.

Rugs/ 9 d. čia pasimirė 
Kazimieras Žilinskas, 49 
metų amžiaus. Prigulėjo 
prie šv. Lauryno dr-jos nuo 
pat jos įkūrimo ir jau baigė 
būti 12 metų nekuomet ne
sirgęs, už ką butų gavęs pa
sižymėjimo ženklą iš dr-jos. 
Po to buvo manęs keliauti 
į Lietuvą, bet velioniui ne
buvo lemta tas atsiekti. Ve
lionis buvo doras žmogelis, 
prigulėjo į parapiją. Palai
dotas rugs. 12 d. ant katali
kų kapinių. Laidotuvės bu
vo iškilmingos, dalyvavo 2 
kunigu.

Amžina jam atsilsis sve
timoj žemelėj!

Parapijonas.

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 13 d/vietos lietu

vių parapijos klebonas, kun. 
J. Lietuvninkas, pirm pa
mokslo ragino lietuvius 
ruošties politikinin seirnan 
į Chicago, rugs. 21—22 d.,

MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 
PO 2 CENTU.

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St.

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Avo.

Jagello’s Pharmacy 
4559 So. Hermitage Av.

P. Kenutis 
3238 S. Halsted St.

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

K. Ražynas 
2341 W. 23rd St.

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

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

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Duibis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekaa 

785 Bank St.

BENTLEYVILLE, PA.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St. 
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldw St .

ADMINISTRACIJA DB-STflS AT. 
STANISLOVO V. ir K.

Juoz. Klimas, pirm.
4527 Bo. Marshfield Ar. .1 

K. Stanišauckas, vice-pint.
4525 S, Paulina St.

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

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

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

P. P. Baltutis, užveižėtojas organo 
3261 So. Halsted St

ADMINISTRACIJA DR-STĖB tV. 
JUOZAPO PALM. SM. 
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage A v. T?

Pr. Stasiulis, Viee-pirm.
4525 S. Paulina St. e •>
J. Polekas, Rašt.
1802 W. 46th St. , . •

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

St AnučiauskiS, Iždininkių į 
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. i 

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

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

3247 Emerald Ave. » 
Jonas Bijanskas, Iždo.

840 W. 33rd PI.

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

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE

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

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

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

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

Vin. Jasulaitis, KasieriuU
4559 S. Hermitage Ave. 

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

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

NANTICOKE, PA.
Adolph Swelgin, 
142 N. Union St.

B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia • 
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 
143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis
26 Washington St.

S. L. Zapcnas
28 Washington St. ■

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

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

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius 

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

Paul Noreika 
32 W. Thomas St.

NEW BRITAIN, CONN, 
M. J. Czeponis, 

■ 510 Main St.

Chas. Burba, 
1416 So. Park Ave.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SAINT CHARLES, ILL. 
M. Tarabilda,

Box 16

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-TfiB. 

fiV. MARTYNO.
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

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

8416 <Aubum Ave.
D. L. Kadzievski Fin, Bekr., 

1625 \V. 20th St 
Mart. Kadzievskis, Kas.

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

2118 W. 20th 8t.

VYRIAUSYBĖ SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininkas, 
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas. 
3200 Lime St, 

J. P. Ewaldas, sekretorių*,
3339 Emerald avė.

SUSIVIENIJIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITRACIJU PRIE *V, 

JURGIO PARAFUOS.
B. M. Butkus, President

840 — W. 33rd St. 1
W. Eringis Vice-Pres.

819 — 33rd St.
J. P. Ewaldas, Sekretorii 

3339 Emerald avė.
Jnoz» Ridikas, Kasierlui, 

8251 Idmer St.
Ait. Kasparai, Gen. Maršalka^ t 

8416 Auburn Avw,

ADMINISTRACIJA DR-SMS BV. ’ 
MATEUŠO APAŠTALO

Ben. Butkus, Pirm.
840 W. — 33rd St.

Telephone Drover 3241
St. Stoneviče, Vice-Prez.

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

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

341C Auburn Ave.
Kazimieras P. Birus, Iždininkių 

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

Draugysčių Reikalai
TAUPYKI! PINIGUS!

“ Keistute ” Paskolijimo ir Buda- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

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

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienai 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
jų. Akcijos užsibaigia už 6% 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 sučėdijimo pinigų.

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

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 morgičiaus (Mortgage), 
su peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone.
Ben. Butkus, FrezidntaB 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241 ! i

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

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

3151-53 Lime St.

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

43 Serija prasidėjo utarninke, Rug
pjūčio (August) 4d. 1914. Susirinkimai 
atsibuna kas Utarninkas 8tą vai. va
kare Dom. Bernaičio 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 sugė
dyti pinigus del savo atities. Kožna 
akcija užsibaigia už 6% metų ir at
neša $100.00.

Todėl kviečiame Lietuvius 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 budavojimd Na- 
ant ■ pirmo morgičiaus (Mortgage) su 
peržiūrėjimu visų popierų.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidntas, 

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

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

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

'• i-įC
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KATALIKAS

TELEGRAMOS
Talka Europoj 
neįvyksjmai.

Londonas, rugs. 16. — 
Nors Amerikoj eina kalbos 
apie taiką, nors Oskar 
Straus ir grafas von Bern- 
storff tariasi apie taiką, bet 
Anglija ir Franci j a toli gra
žu nemano sustoti kariavu
sios, kol kaizeris nenusiže
mins.

Anglijai ir Franci jai ru
pi užduoti smūgį Vokietijos 
militarizmui. Anglija parei
kalaus Vokietijos nugink
luoti savo laivyną, jei kare 
jos laivynas nebus sunaikin
tas. Francija pareikalaus 
sau Alzacijos ir Lotaringi
jos ir kontribucijos. Belgi
ja pareikalaus labai dide
lės kontribucijos už nute- 
riojimą šalies. Rusija pa
reikalaus lenkų ir lietuvių 
apgyventų provincijų. Dar 
gal ir Danija pareikalaus 
senai vokiečiu užgrobtą 
Schleswig-Holstein.

Tokias tai išlygas stato 
vokiečių, priešai. Geruoju 
Vokietija nesutiks ant to
kių išlygų.

PAĖMĖ “PARYŽIAUS 
GUBERNATORIŲ”.

Paryžius, rugs. 16. — 
Prancūzai, suėmę vieną vo
kiečių generolą, rado jo ki
šenių je dokumentą, kuriuo 
jis buvo skiriamas Pary
žiaus gubernatoriumi. Ant 
dokumento buvo ir kaizerio 
parašas.

GALVIJAI SUKĖLĖ PA
NIKĄ PARYŽIUJE.
Paryžius, rugs. 16. — Be

varant Paryžiaus gatvėmis 
400 raguočių, jie ėmė neri
mauti ir gyliuoti. Pasklydo 
jie po miesto gatves ir di
desnę sukėlė paniką, negu 
bombos iš vokiečių aeropla, 
no. Akimirkoj ištuštėjo gat
vės ir buvo tuščios, kol gal
vijai buvo sutvarkyti.

BERLYNE NELINKSMA.
Londonas, rugs. 16. — 

Korespondentai iš Berlyno 
praneša, kad ten kasdien 
liūdniau darosi. Laikraščių 
špaltos kasdien pilnos var
dų kritusių karo lauke. Pas
tarose dienose penkiasde
šimts oficierių žmonų dasi- 
žinojo apie kritimą mūšiuo
se jų vyrų.

PASITRAUKIA IŠ VERA 
CRUZ.

Washington, rugs. 16. — 
Vakar prez. Wilson paliepė 
Suvienytų Valstijų armijai 
pasitraukti iš Vera Cruz.

Amerikos kareiviai ir ju
rininkai Vera Cruz’e buvo 
nuo balandžio 21 d. Jie bus 
išgabenti, kaip tik ateis 
transportiniai garlaiviai.

Prieš atšaukiant prezi
dentas Wilson turėjo ilgą 
konferenciją su sekretoriais.

,Gen. Carranza, laikinas 
Meksiko prezidentas, nuo- 
latai reikalavo, kad Suvie
nytos Valstijos atsiimtų sa
vo įgulą iš Vera Cruz.

Prez. Wilson reprezentan
tas Paul Fuller patarė at
šaukti kareivius iš Vera 
Cruz. Sakė, kad tolimesnis 

Amerikos armijos buvimas 
Vera Cruz’e tik erzintų 
meksik'onus.

Rinkimai Meksike atsibus 
spalių 1 d. Carranza nesta
tysiąs savo kandidatūros į 
prezidentus.

NUSKENDO 27.• t

St. Louis, Mo., rugs. 16. 
— Dvidešimts septyni asme
nis nuskendo ir penkiolika 
liko sužeista, kuomet trau
kinys krito nuo pylimo į iš
tvinusi griovį.

Traukinys ėjo per griovį 
pylimu 12 pėdų augščio. 
Bet po smarkaus lietaus 
griovis prisipildė vandeniu 
ir išplovė pylimą. Trauki
nys tekštelėjo tiesiog į van
denį. Traukinys ėjo tik .15 
mylių valandoj, bet mašinis
tas nesuspėjo jo sustabdyti 
laiku.

LIETUS IR VĖJAS PRI
DARĖ NUOSTOLIŲ.

Milwaukee, Wis., rugs. 
16. — Wisconsin© valstijo
je įvairiose vietose smarkus 
lietus ir viesulą pridarė 
daug nuostolių.

Lake Mills mieste nuosto
liai sieks iki $100.000. Ledo 
kompanijos namai sugriau
ta. Didis malūno tvenkinys 
išriausta. Ant upių daug 
tiltų nunešta. Keliose vie
tose sustojo geležinkeliai.

PER NEATSARGUMĄ 
NETEKO GYVASČIŲ.
Evansville, Ind., rugs. 16.

— Mergaitė, penkiolikos 
metų amžiaus, norėdama su
kurti ugnį pečiuj, panaudo
jo gazoliną. Ištiko eksplio- 
zija. Namai liko suardyti. 
Mergaitė žuvo.

NORĖJO NUNUODYTI 
700 KAREIVIŲ.

Butte, Mont., rugs. 16. — 
Suareštavus Fred Magnar- 
dot, sužinota, kad buvę kė
sintas! nunuodinti 700 mili- 
ciantų. Norėta užnuodinti 
vandenį, kurį mjlidiantai

Iš Chicago.
Virto ant stiklų, susižeidė 

ir mirė.
Lietuvį P. Jaronimą, gy

venantį po num. 1312 So. 
49 et., Cicero, Ilk, patiko 
nelaimė. Jisai sėdėjo ant 
porčiaus, pati kumštelėjo jį 
ir jis virto nuo porčiaus ant 
stiklų, kurie buvo šonu su
lindę į žemę. Kiškoj pradū
rė kraujo gyslą ir kraujas 
ėmė smarkiai tekėti, taip 
kad nelaimingas po dešimts 
minučių mirė.

Gedulingos pamaldos at
sibus šv. Antano bažnyčioj.

Paliko pačią Julijoną su 
trejetą vaikelių. Laidos vi
siems gerai žinomas Bridge
port© grabininkas p. Povi
las Mažeika.

Velionis buvo 34 metų 
amžiaus. Turėjo nuosavius 
namus. Dirbtuvėj buvo fo
remans Prigulėjo prie dr-

Mirė virdulius beva
lydamas.

F. Janicki, dirbęs po num.
162 N. Dearborn g., buvo 

elektros užmuštas bevalant 
jam virdulį. Policija sako, 
kad jis miręs del širdies li
gos, nes elektros nebuvę už
tektinai voltų, kad žmogų 
užmušti.

Pienuoja kviesti Wilsona.
Katalikai, protestantai ir 

žydai mano parsikviesti 
prt.z. Wilsona Chicagon spa
lių 4 d.. Ta diena ir prezi
dento paskirta maldoms už 
taiką. Manoma sušaukti 
milžinišką susirinkimą Au
ditorium©.

REIKALINGA $90.000.
Labdarių organizacijos 

“United Charities” laiki
nam biudžetai reikalinga 
mažiausia $90.000, kad tu
rėjus iš ko globoti vargdie
nius žmones lig sausio 19- 
15 m. Chicagoj. Žiemos nie

ktu tai organizacijai bus rei
kalinga aplink $200.000, ka
dangi mieste skurdas pla
tinasi. Europinis karas pa
gimdęs daug bedarbių.

Pienas nebusiąs brangesnis.
Pieno firmos “Bowman 

Dairy Co.” pirmininkas, J. 
R. Bowman apreiškęs, kad 
jo firma pieno nepabrahgį- 
sianti konsumentams, nors 
firmai ir prisieisią daugiau 
mokėti už pieną taime
riams.

Vaikia džiaugėsi, kad mo
kykla sudegė.

Vakar vakare užsidegė 
Wadsworth mokykla prie 
University avė. ir 63 g. Spė
jama, kad susikryžiavu
sios elektrikinės vielos pa
gimdė gaisrą. Subėgo gais
rininkai gesinti ugnies ir 
pasisekė užgesinti.

Pataisymas atsieisiąs ar
ti $30.000.

Mokyklai degant, šimtai 
vaikų buvo subėgę. Kuomet 
liepsna prasimušė per sto
gą, tai vaikai šokinėjo ir 
džiaugėsi, kad keliatą sa
vaičių turės dyklaikio.

Tą mokyklą lankė 900 
mokinių.

United Verde vario ka
syklą valdo senatorius Wm. 
Clark. Per keliatą metų sa
vininkas iš kasyklos turėjo 
pelno $100.000.000. Dabar 
kas mėnuo pelno turi $600.- 
000.........................................

Tą kasyklą senatorius bu
vo pirkęs nuo pulk. M. 
Thompson už $350.000. O 
pulkininkas ją buvo pirkęs 
už $40.000.

Švedijoj išdirbta degtu
kų už $4.500.000.

Ties Saldiero, Utah yra 
ypatingas, druskos pluta 
apklotas, žemes plotas. Tas 
plotas yra 65 mylių ilgumo 
ir 8 mylių platumo. Visas 
tas plotas yra lygus, kaip 
stalas, be jokių kalvų arba 
duobių. Druskos pluta yra 
nuo 2 iki 200 pėdų storumo. 
Druska yra susikristaliza
vus, gryna ir balta, kaip 
sniegas. Paviršis yra kietas 
ir sausas. Patogiausia pa
saulyj vieta pasivažinėti au
tomobiliu.

Daktarai nurodo į gerą 
vertę lietiniij maudynių. 
Pirmiausia tokia maudynė 
prašalina nuovargį. Lašai 

vandens, krizdami ant kū
no, akstiną mechanišku bū
du odos veikimą. Širdies 
veikimas paakstinamas. 
Inkstų veikimas pasidina. 
Taigi lietinė maudynė ne tik 
nuvalo paviršutinį kūną, 
bet taipgi prigelbsti apvaly
mui kūno nuo viduj esan
čių pašalinių medžiagų.

Maudynės veikmė jau se
novėj buvo suprasta. Romė
nų maudynės buvo vienos 
gražiausių viešų įstaigų.

Aplamai imant, New Yor- 
ko publiškąsias mokyklas 
lanko 86.000 mokinių. Iš tų 
tik 4.000 tebaigia high scho- 
•oles. Yra tai tik 4%%. Iš 
tų minėtų 86.000 mokinių 
23.000 pastoja į high schoo- 
les, bet tik mažuma jas bai
gia. Iš 86.000 mokinių, lan
kančių publiškąsias mokyk
las, tik 48.000 jas pabaigia.

Redakcijos atsakymai.
Kun. Ig. Zimblys. — 

Tamstos straipsnelio kas 
link ten kokio kun. Delianio 
nedėsime laikraštin, kadan
gi visvien musų laikraščio 
skaitytojai iš tų trumpų pa
aiškinimų nieko nesupras
tų. Kadangi tie dalykai se
niau “Drauge” buvo apkal
bami, tatai tegu tasai laik
raštis ir suteikia įvairioms 
pusėms pasiaiškinimus.

Pittsburgietis. — Tamsta 
nepaduodi nei savo pavar
dės, nei adreso, todėl kores
pondencijos nedėsime.

Skaitykit “KATALIKĄ”.
rasa nnnnnnaBnnnBnnnBanoB rasas

MISS C. ŠATUNAS
1721 W. 47th Street. - - Chicago. Ill.

TARPE PAULINA IR HERMITAGE AVE.
Didelis išpardavimas moterišku skrybėlių. Dabarties geriausios skrybė

lės persiduos po $2.48.

IŠPARDAVIMAS ATSIBUS TIKTAI PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ.

' raSSS SS!52ESS!&!BS53SSE3SSKSSSSISSESESS3S3 raSBS

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

PAUL IROSE
ADVOKATAS IR PATARĖJAS

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

Miestas............................................................. Valst’ja

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

DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

"SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

| AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU
ANT NEDĖLIOS

Išeina Ras utarnlnkas Ir petnyčla.
----------:-----------PRENUMERATA KAŠTUOJA: ------------—-----

AMERIKOJ f 25pusei
EUROPOJ (Rosii°j ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

° U°j ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

W. D.* Boczkauskas & Co.
528-522 W. South Ali., • Mahanoy City, Pa.
* ._ _ _ _ _ _ _ _ _ £

Aš Ona Balčiūnas paieškai! savo 
giminaičių. Franeiškos, Oonos ,:r An
tano Balčiumi. Visi paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio pavieto. Malonėsite 
atsišaukti sekančiu adresu:

Ona Balčiūnas,
3755 Emerald Ave., Chicago. III.

(35-6)

PAIEŠKAU visų draugų ir pažįs
tamų iš Alvito ir Lankiališkių parapi
jų. Taipgi paieškai! pažįstamos Ade- 
lios Sakadauekiutes, iš Čičku kaimo. 
Visi iš Suvalkų gub. Vilkaviškio pa
vieto noriuties su manim sužinoti 
gal kreiptis šiuo adresu:

Albinas Pilipnitis, 
Box 334, Spring Valley UI.

(35)

PARSIDUODA lotas labai pigiai lie
tuvių apgyventoje vietoje, arti lietu
viškos Bažnyčios, Cicero, III. kreipki- 
ties pas savininkų:

Iz. A. Pupauskis,
3232 Emerald Ave., Chicago, Ill.

BSBESE&SS&33S3BKKKS3
Tel. Canal 4052

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

Chicago, III.

The BRIDGEPORT
ELECTRIC Co. Not Inc.

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

Tel. Yards 4658

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

Labai Pigiai!
PARSIDUODA namai a* 'otai 

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.

Tananevigz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav. 

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu 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 Chieagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicago je ir kitose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgeeius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir G 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose Lankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejenfališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės j šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

Jaunoji
Lietuva

Paveikslas Popežlaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurio 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- 
i 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 prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popoziaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

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

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

Vienintelis savo rūšies 64 puslapių
Iliustruotas mėnesinis Lietuviiį 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 St. Chicago, III.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJE

Vilkikas kraštavę vyrišką apredalų, skrybėlių, Ceverykų ir 
batų. dEl moterų, vyrų ir vaikų taipgi ir vyriškų siutų.

JONAS BUDRIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgo-n St. Chicago. Ill.
Tolophono Yards 6683
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