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Anglus ir francuzus išvijo iš 
Belgijos ir juos varo pirm savęs.

RUSAI APGULĖ KARALIAUCIU
WASHINGTON, D. C., 

rugp. 27. — Konstantinopo- 
lyj yra didelis intempimas. 
Amerikonai spėja, kad Tur
kija stos kaizerio apgyni
mam Turkų ministerial svy
ruoja ir negali vis nuspręs
ti kariauti ar nekariauti.

PARYŽIUS, rugp. 27. — 
Baisus mušis nuo Šveicari
jos parubežių iki šiaurinės 
Belgijos tebeina. Vienoj vie
toj vokiečiai laimi, kitoj 
talkininkai.

PARYŽIUS, rugp. 27. — 
Francijos ministerija atsis
tatydino ir tuoj buvo išrin
kta nauja su tuo pačiu pre- 
mieru Viviani.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Korespondentas iš Ostend 
praneša, kad baisus mušis 
visa linija tebeina ir kad tę
sis keliatą dienų. Tas mušis 
bus didžiausias ir svarbiau
sias vakarų Europoj.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Charleroi, belgų miestas, bu
vo centras didžiojo mūšio. 
Penkis kartus buvo jį vo
kiečiai užėmę ir buvo vėl iš
vyti. Galop visgi paliko 
francuzų rankose.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Anglija užtraukia naują 
milžinišką karinę paskolą. 
Užtraukė $500.000.000 pas
kolos.

LONDONAS, rugp. 27. —
Amerikos ambasadorius

Brand Whitlock 
vokiečiams aštrų 
už metimą į Ant-

Belgijoj 
pasiuntė 
protestą 
werpą bombų iš orlaivio.
Toks vokiečių veikimas 
priešinasi Haagos nutari
mams.

OTTAWA, rugp. 27. — 
Ūmu laiku 20 transportinių 
garlaivių išplauks Anglijon 
su liuosanoriais.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Iš Paryžiaus pranešama, 
kad jau sekmadienį vokie
čiai per visokias užtvaras į- 
sibriovė į Namur. Du fortu 
paimta, šeši tebesilaiko.

WASHINGTON, D. C., 
rugp. 27. —Prancūzai Aka
cijoj netekę visokio didumo 
550 kanuolių. Tai yra pus
antro sykio daugiau, negu 
kad Amerika išviso turi.

ANTWERP, rugp. 27. — 
Belgijos karalienė Elzbieta 
atsisakė apleisti pavojingą 
miestą. Ji nuolatai dirba li
goninėse.

Berlynas dreba
Londonas, rugp. 27. — 

Ligšiol vokiečiai per pirštus 
žiurėjo į rusų veikimą. Bet 
kuomet šiaurės meškinas ė- 
mė dūkti, tai Berlynas su
drebėjo. Jau pamatė vokie
čiai pavojų iš rusų pusės. 
Rusai jau už 150 myliij nuo 
Berlyno.

Tš Copenhageno praneša
ma, kad Berlyne kilo pa- 
siauba ir žmonės išgąstyj. 
Didžturčiai apleidžia miestą 
ir dumia linkui Anglijos, 
kad paskui persikraustyti i 
Skandinaviją.

Vokiečiai persi
rito į Franciją.
LONDONAS, rugp. 27. — 

Galima jau rokuoti, kad tal
kininkai pralošė didįjį mu
ši. Jau kolonos vokiečių ka
riuomenės ritasi į Franci ją. 
Vokiečių kavalerija jau va
ro į išgąstį neaprupintus 
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Francijos miestelių gyvento
jus.

Vokiečių kariuomenė ver
žiasi į pajūrį ir tas labai 
gązdina Angliją.

Visa dabar viltis ir išgel
bėjimas yra Rusijos armi
joj- ___________

Francijos val
džia gerinąs!
kata ikams.

Paryžius, rugp. 27. — 
Francijos valdžia yra gero
kai antikatalikiška. Bet šiuo 
kartu taikosi prie katalikų. 
Kuomet didžiulėj Pary

žiaus katedroj buvo laiko
mos iškilmingos mišios, tai 
prez. Poincare atsiuntė sa
vo atstovą, kapitoną Barri- 
ere.

Taigi aišku, kad ten visos 
partijos eina išvien, kuomet 
tėvynė pavojuj.

Buvo didis susirinkimas 
Bažnyčios didžiūnu. Tame 
susirinkime dalyvavo Itali
jos ir Rusijos ambasadoriai.

Didžiulėj katedroj Notre 
Dame per visas dienas eina 
maldos. Kunigai pasikeizda- 
mi klupoja katedroj ir mel
džiasi. Žmonių minios, ypač 
moteris, meldžiasi už suims, 
brolius, savo vyrus, kritu
sius nuožmiame kare.

Tokios nuolatinės pamal
dos eina visoj Francijoj.

Rusai ima mie 
sius viena po 

kitam.
rugp.PETERBURGAS,

27. — Rusai Vokietijoj užė
mė Nordenburg, Sensburg, 
Bischofsburg ir daug ma
žesnių miestų.

Rusų vadai trumpai pa
duoda apie savo veikimus 
ir apie skaitlių žuvusių ka
reivių. Bet aišku, kad krau
jas gausiai liejasi ir daug 
žūva žmonių, nes vokiečiai 
stengiasi iš paskutinųjų at
silaikyti prieš rusų gaujas. 
Mūšiai pasibaigia tuo, kad 
vokiečiai meta ginklus ir 
laksto į visas puses.

Daug pasakojama apie 
kazokų begalinę drąsą ir 
didvyriškumą. Vienas kazo
kų būrys šovė per degantį 
tiltą ir tokiuo smarkumu 
trenkė į vokiečius, kad ke- 
liatas jų buvo perpus per
kirsta kardais.

Batarejas paima 
lengvoji kavalerija. Ligšiol 
buvo rokuojama, kad raite
liai tinka vyti bėgančius 
priešus, arba kuomet jų tar
pe pasimato netvarka. Bet 
rusų lengvoji kavalerija 
šauja tiesiog per kanuolių 
ugnį. Antai ties Gumbine iš 
vienos vokiečių batarejos 
liejosi baisi ugnis. Pasiųsta 

rusų

paimti vienas raiteliu eskad
ronas; tas iki paskutinio 
žmogaus ir arklio buvo su
naikintas. Pasiusta antras 
eskadronas. Tas irgi butų 
žuvęs, jei tretysis iš šono 
nebūtų drožęs. Vokiečių ar
tileristai krito kardų suka
poti. Kiti vokiečiai, pame
tę ginklus ir šalmus, lakstė, 
it zuikiai, į visas puses.

Vienas kazokų vadovas 
buvo pervertas šešiolikos 
kulipkų. Bet gyrėsi, kardu 
užkapojęs vienuolika vokie
čių.

Kuomet Rusijos armija 
žengė vokiečių žemėn, tai 
tą darė dviem kolonom. Vil
niškė kolona ūžtelėjo linkui 
Karaliaučiaus, o antra, var- 
šavinė kolona, drožė į Poz- 
nanių ir apgulė tvirtovę 
Posen.

Iš Posen į Berlyną yra 
tik 150 mylių. Veik tiek pat 
vokiečiams nuo Belgijos iki 
Paryžiaus.

Rusai jau pasiekė Kara
liaučių ir apgulė jį. Kita da
lis kariuomneės pasileido 
pajūriu ir užėmė Marien- 
burg, nuo kur iki Berlyno 
yra 250 mylių ir 25 mylios 
iki tvirtovės Danzig. Kara
liaučius turbut urnai turės 
pasiduoti, nes rusai sugriaus 
vandens įvadas. Karaliau
čius ima vandenį iš ežero 
toli nuo miesto.

Abi Rusijos armijos — 
vilniškė ir varšavinė, susi
tiks ties upe Oder, arti Ber
lyno, kur yra tvirtovės, gi
nančios sostinę.
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Musupastabos.
KAIP YRA GALICIJOJE, 

TAIP GALI BŪTI IR 
LIETUVOJE.

Vienas lenkas New Yor
ke pirm poros savaičių ap
turėjęs laišką iš Galicijos, 
kuris atspauzdintas lenkų 
laikraščiuose ir yra taip in- 
domus, kad iš jo paskelbiau! 
kelias ištraukas. Laiškas 
pasiųstas iš m. Lvavo.

“Čia užstojo baisus lai
kai. Karo įstatymas uždė
jo savo geležinę ranką ant 
visų draugijinio gyvenimo 
sričių. Uždaryta visi fabri
kai, krautuvės atdaros tik 
porą valandų dienoje, visa- 
ko judėjimas sustojęs. Pre
kių ir valgių kainos taip 
augštai pašoko, kad jau ne
galima išgyventi ir prasidė
jo baisus skurdas, kurį se
ka badas. Lvavo keliose vie
tose išbadėję gyventojai už
puolė ant miltų ir javų san
delių, kuriuos tuojaus kuo
ne visai sunaikino. Valdžia 
padalino šeimynoms mažas 
pašelpas, bet to nepakanka. 
Didesnius miestus gyvento
jai apleido ir išsinėšino į 
Karpatų kalnus, kad tenai 
suradus sau atvangesnes 
vietas karo metu.

“Lvavo gatvės tuščios. 
Kai kur retkarčiais pasirodo 
moteris, seneliai ir vaikai, 
bet ir juos kariuomenė gai
nioja, kad po kojom nesi
painiotų. Visas miestas ka
reivių rankose. Iš Krakovo 
išvaryta visi gyventojai, pa
likta tik jaunimas, galįs var
toti ginklus. Žinių iš niekur 
jokių negaunama. Laikraš
čiams uždrausta ir išsižioti 
apie karo judėjimus, arba 
bent kokius karinius atsiti
kimus. Žmonės gyvena vien- 
t ik baimėje, nežinodami nie
ko, kas gali rytoj atsitikti. 
Sodžiuose taippat vargas. 
Visas jaunimas ištraukė ka
rau, gi laukuose javai bįra, 
nėra kam jų suvalyti, mo
teris vienos neįstengia visa 
ką apeiti.

Visa Galicija užkimšta 
kariuomene. Mozūrų pulkai 
nugabenti Į rytinę Galiciją, 
rusinu gi pulkai palikta 
Krakovo api linkėse. Visi, 
kadir mažiausi, tiltai, taip-

pat telegrafu ir telefonų 
stulpai — apstatyti karei
viais. Keliauti po šalį jo- 
duo budu negalima. Trau
kiniais vežiojama tik karei
viai. Kiekvienas jaunas 
žmogus iškrečiamas ir iš- 
klausinėjamas, iš kur paei
nąs, kur ir kokiuo tikslu ke
liaująs. Kuomet tikrai išti
riama, kad klausinėjamas e- 
sąs tuo, kuo sakosi, ir ne
meluojąs, kur keliaująs, tuo
met paleidžiamas. Be vaito 
žinios negalima apleisti sa
vo sodžiaus ir keliauti ki
tan. Visos mokyklos, val
diški bustai ir daug priva
tiniu namu pakeista ligoni
nėmis ir aprūpinta reikalin
gais įrankiais ir vaistais. Iš 
krasą ir telegrafų biurų vi
sos tarnaujančios moteris 
prašalinta. Jų vietas užėmė 
vyriškiai. Privatiniai tele
gramai nesiuntinėjami. 
Laiškai atplėšiami ir peržiū
rom!. Praleidžiami tik tie, 
kuriuose apie karą nieko 
neužsimenama.

Pšemisle prašalinta visi 
gyventojai, kurie negali var
toti ginklų. Gi visi kiti ap
vilkta mundierais ir nuskir
ta tarnybon į tvirtumą. Ga
licijos sodžiuose valdžia mo
terims pristatė gelumbės ir 
įsakė siūti drabužius atsar
giniams. Žodžiu sakant, visi 
ir viskas pakinkyta karo ve
žiman”.

Tai toksai padėjimas Ga
licijoje. Nėra reikalo ir aiš
kinti, kad tas pat turi būti 
ir Lietuvoje, į kur iš visų 
pusių sutraukta Rusijos ar
mija, kad iš ten palties ant 
Prūsijos. Lietuvoje, be abe
jonės, armija paliko apverk
tiną padėjimą. Nors rusų ar
mijos milijonai jau galėjo iš 
Didžiosios Lietuvos išsidan
ginti į Prūsiją, bet jos ne
mažai turėjo likti ant vie
tos, gi Mažąją Lietuvą tu
rėjo visai užstelbti, nes ten 
atlaikyta dideli mūšiai su 
vokiečiais.

Tuo tarpu iš Lietuvos jo
kių žinių negaunama.

Gal kas iš “Kataliko” 
skaitytojų apturėjo arba dar 
gal apturės kokius nors laiš
kus su žiniomis iš Lietuvos, 
meldžiame kuogreičiau pa
siųsti “Kataliko” redakci
jai. Nes visuomenė žinių iš 
Lietuvos labai pageidauja.

Rugpjūčio 9 d. Londono 
lietuviai turėję susirinkimą 
savo kliube. Susirinkime da
lyvavęs ir kun. P. Krauja- 
lis, “Aušros” redaktorius iš 
Vilniaus. Po prakalbų susi
rinkusieji sumetę 2 svaru 
10 šilingų ir penkis penus 
ir tuos pinigus pasiuntę An
glijos tautos komitetui, ku
ris rūpinasi nukentėjusiomis 
anglų šeimynomis del karo. 
Tai jau tikrai tautinis “su
sipratimas”. Kam čia jiems 
rupiuties lietuvių reikalais!

Baltimorėjc leidžiamas 
laikraštėlis “Pirmyn” jau 
daugiau nebeišeisiąs. Tą 
faktą patvirtina ir socialis
tų laikraščiai. Pastarieji sa
ko, kad “Pirmyn” miręs ne 
del savo pakraipos ir nešva
rumo, bet kad, girdi, jis bu
vęs išleidžiaipas neskaitlin
goj lietuvių kolionijoj ir 
jam pakenkę kiti, didesni 
laikraščiai, lyaip ten nebū
tų buvę, bet “Pirmyn” jau 
nėra. Panašus likimas lau
kia ir kitus -laikraštpalai- 

kins, kurie užsiimdinėja tik 
svajonėmis.

Iš lĮoosick Pails mums 
vienas skaitytojų rašo, kad 
“garsi” Perkūno byla jau 
senai iš teismo išmesta, kad 
tuo tarpu jo tai “bylai” vis 
dar aukos renkamos.

Kaip ten einasi su “Ke
leivio” dienraščiu — ligšiol 
nieko negirdima. Kuomet a- 
nuomet “Katalikas” pasis
kelbė palikti dienraščiu, 
“Keleivis” tuojaus už akių 
užbėgo. Bet kuomet dabar 
“Katalikas” virto dienraš
čiu, ‘ ‘ Keleivio ’ ’ sva j onės 
persikraustė tiesiog ant... 
Mėnulio. 
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Paryžius esąs ne
paimamas.

Karo pradžioj nebuvo ti
kėtina, kad karo lauku pa
stos Francijos žemės. Pran
cūzai sutraukė į parubežius 
daug kariuomenės, o kai 
vokiečiai ėmė virsti į Belgi
ją, tai išrodė, kad belgų ka
riuomenė, franeuzų ir an
glų sudrutinta, galės at
silaikyti prieš vokiečius. 
Bet dalykai virto kitaip. 
Vokiečiai pasiryžo prasi
mušti į Franci ją per Belgi
ją ir pasiuntė į tą mažutę 
šąli didžiausia savo karino- «■ *.
menę, ir pasirinko sau trum
piausią kelią į Paryžių — 
Francijos sostinę.

Prieš didžiulę vokiečių ar
miją talkininkai kol kas ne
atsilaikė, ir, nors dar didy
sis mušis tebeina Belgijos 
pąrubežiais, tai visgi gali 
atsitikti, kad vokiečiai pra
simuš ir ims virsti, lietis, 
kai]) vanduo, tvenkiniui pra
simušus, į Franci ją.

Taigi tuomet ir trauks 
Vokietijos kariuomenė Pa- 
rvžiaus link. v

Nedaug bus nuostabos, jei 
vokiečiai už mėnesio ar 
dviejų apguls Paryžių. Bet 
tai bus jiems kietas riešutas 
perkandimui.

Nuo pat baisių dienų 1870 
metų, kuomet vokiečiai bu
vo apgulę Paryžių, francu- 
zai ėmė pienuoti ir statyti 
aplink Paryžių fortus, ku
rie atsilaikytų prieš vokie
čių armijas. Francijos inži
nieriai dėjo visas savo išma
nymo išgales, kad jokia pa
saulyj arniija negalėtų pa
imti Paryžių.

Jei dabar vokiečiams pa
siseks prasimušti pro Fran
cijos armiją ir išvengti ka
imelių ugnies iš parubeži- 
nių drutviečių, tai jie, atbė
gę ties Paryžium, ras tvir
tovę, kokios pasaulyj niekur 
kitur nėra.

Visus fortus ir jų spėkas 
nuodugniai težino franeuzų 
karo žinyba.

Paryžiaus apylinkėse šen 
ir ten užeini apleistų krū
mų ir ištolo nieko nematai, 
bet, arčiau priėjus, pamatai 
žemus nuirus, 'su skylėmis. 
Galima dasiprotėti, kad už 
tų skylių yra kanuolių vam
zdžiai.1 Tąikos laiku tokiame 
forte esti tik būrys artileris
tų,'bet karo laiku ten esti 
po pusę pulko karcivių-arti- 
leristų.

Tie artileristai žino visą 
apylinkę už kelių mylių su 
didžiausiomis smulkmeno
mis. Žino kiekvieną krūmą, 
upelį, užkampį, griovį. Ir
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žino, kaip nustatyti kanuo- 
lę, kad kur ten priešas nesi
slėptų, kanuolės šūvis jį at
ras.

Nuo senai Paryžius turė
jo didelius bastijonus su gi
liais revais, 48 pėdų platu
mo. Tuose revuose taikos 
laiku karvės ganosi. Šie bas
tionai gynė Paryžių .1870 
m. Bastijonai yra arčiau 
miesto. Bet naujieji fortai 
yra daug toliau nuo miesto. 
Naujiesiems fortams pasta
tyti išleista $50.000.000.

Tų naujųjų fortų aplink 
Paryžių yra trįs. Trečioji 
fortų eilė yra už 15 mylių 
nuo Paryžiaus.

Taigi del visuotino Pary
žiaus apgulimo vargu bau 
pakaktų milijoninės armi
jos

Tik nedaugelis franeuzų 
generolų težino, kiek tų for
tų yra. Spėjama, kad jų y- 
ia 200. Kiekvienas fortas 
žino, kokią vietą jis turi gin
ti ir daugiau niekas jam 
nerupi.

Viskas ten išdaryta su iš- 
rokavimu. Jei vienas fortas 
butų priešo šūviais nutildy
tas, tai šūviai kitų fortų ne
leis priešui užimti nutildy
tąjį fortą.

Armija, bandanti Paryžių 
paimti, taip šokinės, kaip 
pelė apie slastus. Nes tarp 
fortų yra, sako, visokių pa
kastų dinamitinių minų. 
Taigi, jei priešas prasimuš 
per pirmąją fortų eilę, tai 
didi jo armija bus išnešta 
į padanges vienu guziko pa
spaudimu.

Išlaukiniai fortai apsuka j 
plotą 500 ketvirtainių my
lių. Aprobuota, kad jei pa
sisektų išlaukiniams for
tams išsilaikyti, tai Pary
žiaus apylinkėse galima bu
tų tiek užauginti daržovių, 
vaisių ir išmaitinti gyvulių, 
kad butų galima išmaitinti 
visus Paryžiaus gyventojus 
ir kariuomenę.

Gal but ir ištikro vokie
čiams nepasisektų paimti 
Paryžiaus. Bet galima apie 
tai abejoti. Juk tvirtovės 
Liege, Namur ir Insterburg 
irgi neblogos buvo. O Liege 
išsilaikė tik tris savaites, 
Namuro po trijų dienų bom
bardavimo krito keli fortai. 
Gi Insterburgo tvirtovę ru
sai sudaužė ir paėmė į tris 
dienas.

-------------------

Aplink karą.
Žmonės darė įvairius su

sekimus moksle, tobulino į- 
rankius, gerino mašinas. 
Ką-ką, bet žudymo ir naiki
nimo mašinas, tai žmonėms 
įstabiai pasisekė ištobulinti. 
Baisu kiek dabar žūva žmo
nių dabartiniame kare.

Vienas alzasietis šitaip 
pasakoja apie ūpą ir pa
sekmes šio karo:

“Drąsa kareivių abiejų 
pusių yra įstabi; pasekmės 
artilerijos yra baisios; gra
natos sprogsta ir kur pir
ma matėsi kareivių pulkas, 
ten dabar matai tik lavonus 
ir besivoliojaučias žmogiš
kas esybes, apdraskytas, be 
kojų, be rankų, su suraižy
tomis galvomis.

“Tie, kurie išlieka, tai iš
laksto į visas puses ir vėl 
stoja į eiles, kaip kad nie
ko nebūtų atsitikę.

“Aš atmenu mūšius 1870 
m.; penkiuose ar šešiuose aš 
pats dalyvavau. Bet anie
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1W0UNDED BELGIAN SOLDIERS Į 
fflST.JEAK HOSPITAL,BRUSSELS. į

Viršuj sužeistieji belgai kareiviai gydomi Bruselio li
goninėj. Apačioj belgij valdžia išduoda pašelpą mote

rims, kurių vyrai pašaukti karan.

mūšiai negali susilyginti su 
mūšiais 1914 m. Karas prieš 
40 metų yra tik kūdikio 
žaislas, sulyginus su karu 
šiais laikais.”

Vokiečiai visu savo smar
kumu puolė Belgijon ir pa
sirinko trumpiausią kelią į 
Paryžių. Bet kol voki ('čia i 
pasieks Paryžių, tai rusai 
jaus bus arti Berlyno ir 
Vienuos. Gali atsitikti, kad 
kuomet vokiečiai ineis į Pa
ryžių, tai rusai ineis į Ber
lyną ir Vienną.

Karų metu devyniolikta
me šimtmetyje, kiekvienai 
kariaujančiųjų pusių rūpė
jo išgriauti priešo telegrafo 
ir telefono komunikaciją. 
Dabartės tas darbas visai 
nereikalingas, nes butų tuš
čias. Tai vis bevielio telegra
fo dėka.

Bevielio telegrafo dėka 
franeuzai gali susižinoti su 
rusais kas miliutą dieną ir 
naktį. Žinios gali eiti per 
Vokietiją iš Paryžiaus į 
Maskvą.

Yra daleistina, kad geli. 
Joffre kas valanda susižino 
su didžiuoju kun. Nikalo- 
jum. Žino kiekvienas, kas 
ką daro ir ką mano daryti.

Bevielio telegrafo apa ra
tas yra lengvai panešamas 
ir nesunku gabenti armijoj.

Balkanų karo metu, kuo
met Adrianopolis buvo ap
gultas, tai gynėjai miesto 
nuolatai susižinojo su gene- 
raliu Turkijos štabu. Per vi
są apgulimo laiką genera- 
lis štabas iš Adrianopolio 
gavo daugiau, kaip 450.000 
žodžių.

Bevielio telegrafo stočių 
Austrija turi 4, Vokietija 
17, Francija 18, Rusija 28, 
Anglija 68. 

-— --- - --------

Kaip pagelbėti 
Lietuviams.

Karui iškilus, laikraščiuo
se imta rašyti, kad mes, A- 
merikos lietuviai, privalome 
ištiesti pagelbos ranką savo 
broliams užjūry j. Tam aš 
labai pritariu ir sakau, kad 
mus yra pareiga sušelpti 
tautiečius Lietuvoj. Bet aš 

negaliu suprasti ir nežinau 
ką daryti, kad mos negalime 
nei susirašyti. Aš negaunu iš 
savo namiškių laiškų ir ma
no laiškai nepasiekia Lietu
vos. Pinigų negalime siųsti. 
Tiii ką dabar turime dary
ti ir kaip saviškiams pagel
bėti? Nežinom nei kai]) mū
siškiai gyvuoja, nei kaip jie 
jaučiasi.

Todėl gerb. “Kataliko” 
redakcijos meldžiu paaiški
nimo.

Su pagarba
Viktoras Jovaiša,

Kewanee, 111.
Red. paaiškinimas. Nega

limų dalykų, neišpildomų 
pašelpų niekas nuo mus ne
sitiki ir niekas negali reika
lauti. Dabar mes negalime 
Lietuvon siųsti nei laišku, 
nei pinigų. Bet ateis laikas, 
kuomet pasibaigs karas. 
Tuomet ims krasa vežinėti 
mus laiškus ir pinigus ir 
tuomet jau mes turime tu
rėti gatavą pašelpą. Todėl 
laikraščiuose primenama ir 
raginama Imti pasirengu
siais tam laikui.

Pirmutinė mus priedermė 
bus sušelpti savo nukentė
jusius tėvus, brolius, sese
ris, gimines, pažįstamus.

Bet bus daug tokių nu
kentėjusių, kurie negalės 
sulaukti pašelpos iš artimų
jų. Tokiems bus reikalinga 
vieša pašelpa. Todėl del to
kių norima įsteigti Gelbė
jimo fondą.

Taigi prie gelbėjimo lie
tuvių galime prisidėti ta li
pindami dabar pinigus del 
pasiuntimo Lietuvon savo 
artimiems karui pasibaigus 
ir prisidėdami prie įsteigi
mo Gelbėjimo fondo, ir au
kodami jin pagal savo išga
les.

LINKĖJIMAS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIUI.

Man net ašaros suvilgė a- 
kis iš džiaugsmo, kuomet 

pamačiau “Kataliką” vir
tus dienraščiu, kurio aš tai]) 
išsiilgęs laukiau. Sveikinu 
todėl ir linkiu dienraščiui 
“Katalikui” geriausios klo
ties ir pasisekimo tarnavi
me lietuvių visuomenei.

Veliju lietuvių dienraščiui 
išsiplatininio, bujojimo ir 
klestėjimo.

Su pagarba.
Petras Nikalajunas.

Užsisakyki! dienraštį
“Katalikas”

Balsuokite už
FRANK W. KORALESKĮ, 

Demokratų kandidatą į 
County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

je šeimynoje Poughkeepsie. N. Y. -10 
metu atgal. Greit po jo gimimui jo tė
vai persikėlė Į Chlcagą ir apsigyveno 
tarpe lenkų. Užbaigė teisių skyrius 
Lake Forest University ir Chicago 
College of Law ir likos priimtas į ad
vokatų skyrių 1895 m.

Nuo to laiko praktikavo teisias Chl- 
cagoje. 1908 likosi išrinktas Į Miesto 
Tarybą kaipo representantas nuo 16- 
to Wardo. 1910 vol buvo išrinktas bet 
atsisakė. Taipgi jis buvo išrinktas kai
po vienas iš “ electors ” balsuoti už 
prez. Wilsona.

Jis vedė 1899 ir yra tėvu poros kū
dikių. šeimynos gyvenimas randasi 
prie 1934 Evergreen Ave. advokatūros 
ofisai 1912 City Hall Square Building.
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RA^lLtkAŠSt. Biežis.
Nekurie vabz
džiai ir ligos.(Tąsa).Paskui musę gal pirmą vietą užima nekuriu rusiu uodai, kurie ne tik žmogų vargina, bet ir užkrečia ligomis: drugiu ir geltonuoju drugiu. Ne visi uodai y- ra kenksmingi, bet tik ne- kurios rūšis, kurias arčiaus peržiūrėsime. Pirma peržiūrėsime jų gyvenimo histori- ją; paskui, kokiuo budu jie ligas išnešioja ir, ant galo, kaip galima išsisaugoti bile kokios iš tu ligų.Uodai deda savo kiaušinėlius Į vandeni, pelkes, statines su vandeniu ir visur kitur, kur tik randasi mažesni ar didesni stovinčio vandens Ingai. Tūli deda kiaušinėlius krūvomis, kuomet kiti pavieniai. Iš tų kiaušinėlių bėgyje trisdešimts šešių valandų ar ilginus, kas priklauso nuo o- ro, išsiperi mažos kirmėlaitės, vikšreliai. Šios kirmėlaitės tegali gyventi tik vandenyje; taigi kur nėra vandens, ten uodas jokiuo budu negali išsiperūti. Nors josios yra vandeninės, vienok, kvėpuoja oru. Taigi, kad Įkvėpti kiek oro, turi pasiekti vandens pavirsi, ir, iškišus tam tikrus snapelius į orą, kvėpuoti. Jos yra labai veiklios ir sparčiai auga, nes per septynias dienas persikeičia į, taip vadinamą, peraugos formą, kurioje pasilieka nuo dviejų iki šešių dienų, žiūrint pagal oro kaitrumą. Ir taip, gerose sąlygose, bėgyje dešimts dienų iš kiaušinėlių, kurių pataitė ant sykio padeda nuo 200—400., išsiperi ir išsivysto į suaugusi uodą. Iš sykio, kada paskutinis peraugos luobas plyšta, ir pasirodo suaugęs uodas, dar būdamas šlapias, negali skristi, tai, atsistojęs ant to pačio luobelio arba vandens, 

pasilieka, kol neišdžiųsta, sparneliai neišsitiesia, idant galėtų skristi.Suaugusieji uodai yra labai gerai pažįstami kiekvienam. Jei nuo savo išlindimo vietos iš vandens neskrenda labai toli, taip kad kur išsiperi, tai, kaip taisyklė, ir gyvena aplink tą vietą. Tečiau pagauti didelio vėjo, traukimo ir panašiai, gali būti nunešti net čielas mylias nuo išsiperėjimo vietos. Jie daugiausia yra naktiniai, todėl vakarais ir neduoda ramumo savo kandžiojimais. Maitinasi krauju, gėlių saldžiais syvais, vaisiais ir kitokiais valgomais daiktais, o ypač mėgsta čiulpti šiltakraujų gyvūnų kraują. Ir štai tuo budu užkenkia žmogui, nes jo kraują bečiulpdamas užkrečia viena ar kita liga.Drugio liga yra išplatinama tik vienos atmainos uodų — Anopheles. Jaigu ne ši uodų atmaina, kuri užkrečia drugio parazitais, tai žmogus nekuomet nesirgtų drugiu. Taigi uodas vra tik išnešiotojas tos ligos, nes bečiulpdamas kraują įleidžia tų drugio gėmalėlių, kurie ir pagimdo minėtą ligą. Čia peržiūrėsime, kaip tas visas ištinka.Kada uodas Anopheles atmainos Įkanda žmogų, tai i kraują Įleidžia truputi savo seilių, su kuriomis sykiu Įleidžia ir šiuos gemalus, parazitus. Dabar tie parazitai, būdami labai mažais ir vien- cėliais, per raudonų kraujo kūnelių sienas įsigauna į vidurį tojo raudono kūnelio. Čia šis parazitas auga, išduodamas tūlas išmatas, o paskui iš šio vieno parazito pasidaro daugel panašių viencėlių gemalų, kurie tik mažesni už savo buvusią motiną. Dabar, apkalbamo raudono kraujo kūnelio sienos trūksta ir tie parazitai išsisklaido po visą kraują. Šiuo budu visą raudoną kraujo kūnelį galutinai sugadina. Čia vėl, tų gemalų kiekvienas ineina į atskirus

Paskiausiai nuimta Austrijos imperatoriaus fotografija. Kaip žinoma, imperatorius atsirandąs ant mirties patalo.
M. , , 9 — ’ —" • * —■ 1 • —■ — ■ — —

Užsisakymo lapelis.

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

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

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

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

Miestas ...............................................................................................................f,

Valstija ...................... .......................................................................................J.

Iškirpkite sitį laišką ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais

raudonus kūnelius, kuriuose atkartoja ką-tik minėtą historiją. Tokiuo budu tie gemalai sunaikina labai daug raudonų kraujo kune» lių, delko žmogus, pasijutęs šiame padėjime, lieka ma- žakrauju, išblyškusiu ir, be abejonės, nusilpnėjusiu fiziškai. Panašus sunaikinimai raudonųjų kūnelių atsikartoja į 36, 48 arba 72 valandas, žiūrint uodų rųšies veiklumo.Čia minėtas gemalų pasidauginimas yra belytinis, nes paprastu perplyšimu vieno į dvi dali pasidaro du nauju gemalu, kuriuodu iš savo eilės vėl dalinasi i dvi dali ir taip veisiasi. Tai yra paprasčiausias būdas dauginimosi tarpe viencėlių gyvių, nes motina, perskilusi į dvi dali, lieka dviem vienodom seserim. Vienok, to- kis belytinis dauginimasis nėra begalinis, nes, praleidus tam tikrą gentkarčių skaitlių, nustoja spėkos daugintis, prarandant jėgą bc- lytinio dalinimosi. Dabar, kad vėl įgavus jėgą arba e- nergiją daugintis, turi du panašiu gemalu susijungti Į vieną, idant atgauti tą išsijovė j usią spėką dauginties.Toks susijungimas arba persigimimas tegali išimtinai atsibūti uodo pilve, o ne kur kitur, ir be to, tik prie atmainos Anopheles. Dabar reikalinga uodui iš žmogaus, sergančio drugiu, gauti sau krauju šių gemalų, kas gyvenime įvyksta. Ir štai, tik papuolę vėl į uodo pilvą, gali susijungti ar persigimti ap- sivilkdami plonu luobelių. Šis persigimimas įvyksta bėgyj 12—14 dienų nuo įga- vimo gemalų iš sergančiojo kraujo. Taigi, kad uodas galėti; užkrėsti drugiu, reikia mažiausia dvylikos dienų nuo įgavimo tų gemalų. Per tą laiką uodas visai nėra pavojingas. Prabėgus 12—14 dienų, žiūrint pagal orą, parazitų pavalkalėlis trūksta ir jie išsisklaido po visus uodo vidurius. Jie perlenda uodo žarnas Įsigaudami į seilių giles. Dabai* jau jis lieka pavojingu. Iš tų seilių gilių eina mažos trobelės į kiaurą snapelį. Šiame stovyje uodas savo smailų snapelį, per odą įleidęs į kraują, išleidžia podraug nemažai ir scilių, kuriose randasi pavojingų drugio gemalų. Čia šie gemalai vėl atkartoja savo veisimosi, kurį minėjome augščiaus. Čia ir slepiasi visa drugio gemalų histo- rija.Dar keliolika metų atgal ši liga nebuvo ištirta ir jos priežastimi skaitydavo tai pelkes arba šiaip jau stovinčius vandens lugus, iš kurių, manydavo, išeinąs suterštas oras ir užkrečiąs ligą. Kadangi balotose vietose liga platindavosi, tai ir panašus spėjimas buvo daromas. Tečiau 1898 metuose buvo parodyta, kad uodas Anopheles tik yra kaltininkas išplatinime tos ligos. Pav., vakarinis kraštas Afrikos yra labiausiai užviešpatautas drugio, užtat kad ten labai daug Anopheles randasi. Rytinis gi kraštas neturi drugio, ten ir nėra Anopheles. Ir taip, kur nesiranda šios atmainos uodų, ten nėra ir drugio. Taigi gali bu-

ti daug uodų, o jaigu nėra atmainos Anopheles, tai ten ir nesiranda minimoji liga. — Dar vienas indomus dalykas, tai tas, kad tik patelės platina šią ligą, o patinėliai nieko nekalti šiame dalyke, nes jie nesimaitina krauju, taigi ir nekenksmingi žmogui. Patinėliai čiulpia gėlių saldžius syvus kaipo maistą ir todėl jųjų “sąžinė” gryna, kuomet pataičių “sąžinė” juoda, kaip kamina- krėtis.Čia dar pakalbėsime truputį apie ligą geltonąjį drugį, kuri yra nors šiltųjų kraštų ir endemiška, ty. neišsiplatinanti per plačius plotus, tečiau Suv. Valstijos gal daugiau nukentėjo, negu kokia kita šalis. Geltonasis drugys daugiausia pasirodo prie jūrių arba uostuose. Paskutinis išsiveržimas šios ligos buvo mieste New Orleans 1906 m., kame žuvo 8.900 žmonių. Ir tik a- čių mokslui, ypatingai tyrinėjimams trijų žmonių, iš kurių vienas taigi žuvo, toji rykštė buvo sulaikyta. Kaip šioje ligoje, kol tikras mokslas nebuvo padėjęs tvirto pamato, žmonės būdavo bejėgiais ir likdavo begailestingo likimo aukomis; bet kaip greitai mokslas ištyrė priežastis, tai, pritaikant tam tikrus kovos budus, tas pats žmogus ir prieš tą pačią juodą spėką išeina didžiu pergalėtojiuni. Tas pats ir su geltonuoju drugiu, kuris ilgiau nebegali sauvališkai siausti.(Bus toliau).
GANDRAI IMAMA UŽ GERĄ ŽENKLĄ.Paryžius, rugp. 27. — Milžiniški būriai gandrų iš Alzacijos lėkė per Franci- ją linkui Viduržeminės jūrės. Gyventojai ima tai už gerą ženklą.
Vienatinis savo rųšies lietuviškai-angliškos 

kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 

tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Tavo telefonas, pats per save, yra tik mažutis, ypątingas instrumentas. Bet kartu su Bell sistema padaro didelę galybę, pagelbsti jmns visokioj valandoj, dieną ir naktį.Bell patarnavimas stojo didžiu reikalingumu ofise ir namie, būtinai reikalingu daiktu bizny j ir pasilinksminimuose ir šaltinis palengvinimo ir suraminimo keblume ir nelaimėj.Tavo Bell telefonas yra visuomet gatavas patarnauti jums, nepaisant nei ant laiko, nei ant tolumos.Vartok vietinį ir Long Distance telefoną apsčiai.
Chicago Telephone Company Bell Telephone Building

Official 100

Į” A CASE OF GOOD JUDGMENT

Phone Canal Nine 
The Edelweiss Line

Phone Before Eleven 
Delivered Before SevenBEER

Yra tai praktiškas 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 šitą šalj, 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 

“KATALIKO” DIENRAŠČIO GENERALES AGENTŪROS, KUR GALIMA GAUTI PAVIENIUS NUM. PO 2 CENTU.
CHICAGO. ILL.

S. Bartkus 
922 W. 33rd St.

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

V. Daukša. 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.

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. G. Valaskas
Yra generalis "KATALIKO” A- 

geutas Kensiugtone, ir West Pullman.

M. Wabol
1700 N. Ashlaud Av.

A. L. Zacharevičia
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
' J. L. Dulbis

595 S. Main St.

WATERBURY. CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

J. P/ Wasiliauskas, 
820 Bank St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makarevįče

i 235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas

23 Sheldon St.

CHICAGO HEISTS, ILI 
P. Borneika

320 E. 14th St. -■ »
WAUKEGAN. ILL.
Juozas Mafulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL.
J. Račkauskas 

1202 8. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Tpjonis 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Zulinas 
628 Portland St.

ATHOL. MASS. 
J. A. Gailiunas

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkoviez 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimačk St.

NORWOOD. MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

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

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MASS.
Vyčių 1 kuopa

B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

LAWRENCE. MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

DETROIT. MICH.
J. J. Bajorinas
176 Cardoni Av.

M. Vaicunas 
143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS. MICK.
C. Kentraitis. 

448 Leonard St.

NASHUA. N. H.
Jonas Straskauskis
26 Washington St.

S. L. Zapenas 
" 28 Washington St.

ELIZABETH. N. J.
D. Boezk'us 

.211 First St.

HARRISON, N. J, • 
Jurgis Svetulevičia 

201 John "St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitus, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrožcvičius 

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 
119 Grand St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. Grudzinskas 
184 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palaimas

Box 53

CLEVELAND. OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St

P. A. Sz.ukys 
2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Babel. 

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. Križauauskas 

102 E. Centre St.

BENTLEYVILLE. PA.
S. P. Mažėti 8

MINERS MILLS, PA.
J. Noreika 

42 W. Thomas St.

PHILADELPHIA, PA.
S. Puskepalis, 

2334 Orthodox St.

Pr. Statkus 
1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvalaiti?,'

71 Mansfield St,, Kingsland

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis 
2 Etna' St.

Craigneuk, Wishaw._
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BANKVėliausios Žinios

Iš Chicago.

I

PARYŽIUS, rugp. 27. — 
Franci jos sostinė ruošiasi 
pasitikti vokiečius.

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
Belgijoj vokiečiai galutinai 
pergalėjo talkininkus.

skelbė šitaip:
“Rusų žengimas pirmyn 

Prūsijoje yra nesulaiko
mas.” .

’---- —

EXTRA! mo, kompanijos biznis iški
lęs iki tokio laipsnio, iki ko
kio nekados ligšiol nebuvo 
iškilęs.

Tasai atstovas sako, kad 
karas padaręs žmones ner- 
vingesniais ir jie iš neramu
mo daugiau rūką.

(Naujas lietuvių socialis
tams argumentas, kad karai 
keliama del kapitalistu ge
ro).

ei ją Kiao-Chou su salomis, 
prigulinčiomis vokiečiams 
ant Pacifico.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Nuo anglų, garlaivio Glou
cester bevieliu telegrafu 
pranešama, kad vokiečių 
skraiduoliai Breslau ir Go- 
eben mušasi ties Joninėmis 
salomis.

KONFISKAVO KIAUŠI
NIUS.

Valstijos valdininkai Chi
cagoj sukonfiskavo 200.000 
kiaušinių, kurie buvo su
pirkti kitose valstybėse ir 
čionai į ledąunes gabenami. 
Valdininkai be to daug 
kiaušinių atradę jau sukrau
tų sandeliuose. Ir tuos vi
sus, 520 tuzinų, sukonfiska- 
vę. Spekuliantai, sakoma, 
busią patraukti teisman.

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Iii

LONDONAS, rugp. 27. — 
Eina gandas, kad vokiečiai 
prasimušė pro francuzu li
nijas, atbėgę ties didžia 
francuzu tvirtove Lille ir ją 
francuzai užleidę be pasi
priešinimo. Į Anglijos gy
ventojus tas gandas padarė 
didžiausią smūgi.

COPENHAGEN,
27. — Vienas vertelga, atvy
kęs Berlynan, sako, kad Ka
raliaučiaus gyventojams bu
vę liepta išsikraustyti iš 
miesto. Pilni traukiniai at
važiuoją į Berlyną su pabė
gėliais.

rugp.

PETERBURGAS, rugp.
27. — Generalis štabas pa-

NEW YORK, rugp. 27. 
Bevieliu telegrafu iš Ber
lyno pranešama, kad visi 
Namuro fortai krito, kad 
Longwy vokiečiu rankose ir 
Alzacijoj jau nedaug teliko 
francuzu.

SUSIKŪLĖ DU GAR
LAIVIU.

Seattle, Wash., rugp. 27.
— Oficialiai paskelbta, kad 
susikūlus dviem garlaiviam
— Admiral Sampson ir 
Princess Victoria, nusken
do 11 asmenų ir garlaivis 
Adui. Sampson. Dar nežinia, 
kas atsitiko su keturiais as
menimis.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Mušyj prie Diest kritęs 
princas Jurgis de Ligne ir 
grafas Vanderburch.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Algerijoj maurai buvo už
puolę ant francuzu, bet už
puolikai buvo atmušti su di
deliais nuostoliais.

TELEGRAMOS.
Austrijos val
džia aesako 
valdovui apie 

nepasisekimus.
Paryžius, rugp. 27. — A- 

teina žinios, kad Austrijos 
valdininkai nesako mirštan
čiam imperatoriui apie ne
pasisekimus Austrijos ar
mijos Serbijos parubežiuo- 
se. Kiekvienas žino, kad ži
nia apie baisų nepasisekimą 
padaryti] galą iškaršusiam 
valdovui. Taigi valdovas 
baigia savo valandas many
damas, kad jo armija yra 
pergalėtoja.

Austrija sumobilizavo 3.- 
000.000 kareivių. Sušaukė 
visus atsarginius? 1.000.000 
yra Rusijos pasieniais, 350.- 
000 veikia iš krūvos su vo
kiečiais ir likusieji veikia 
prieš serbus.

Nauji ministe
rial Francijoj.
Paryžius, rugp. 27. — 

Francijos ministerial atsi
statydino ir tuoj preziden
tas Poincare pavedė Vivia- 
ni sustatyti naują ministeri
ją

Tas, žinoma, sekė del ne
pasisekimų kare.

Dabar ministeriais liko 
gabiausieji Francijos vyrai.

Premieru liko Viviani.
Užsienio reikalų ministe- 

riu liko garsus Theophile 
Delcasse, karo ministeriu — 
Alexandre Millerand, justi
cijos ministeriu — Aristide 
Briand ir daug kitų žymių 
Tyrų pateko ministerijom

Meta šalin me
dalius, atsisako 

nuo titulų.
Londonas, rugp. 27.

nią:
“Kuomet Sir Wm. E. Go- 

sclien nuėjo atsisveikinti su 
kaizeriu, tai jis buvo užsi
dėjęs Anglijos karaliaus 
duotus jam medalius, ir juos 
jis nudrėskė sakydamas: 
“Pasakyk savo karaliui, ką 
aš manau apie jį ir jo me
dalius.” Po to išėjęs kitan 
kambarin.”

Rusijos armijoj tas pat 
padaryta. Nutarta atsisaky
ti nuo visų kaizerio duotų 
titulų ir numesti kaizerio 
duotus medalius. Caras įsa
kė visiems armijos nariams 
numesti kaizerio duotus me
dalius ir blizgučius.

Rusai ypač intužo ant vo
kiečių del to, kad Rusijos 
ambasadorius buvo įžeistas, 
carienė-našlė Berlyne sulai
kyta ir daug kitų augštos 
kilmės rusų įžeista.

Tokie dalykai nesidėjo 
ligšiol nei per jokį karą.

MŪŠIAI AUSTRIJOJE.

Londonas, rugp. 27. — 
Rusai užėmė Galicijoj Tar- 
nopol ir eina linkui Lem- 
bergo. Bet iš vokiečių šal
tinių ateina žinios, kad aus
trams pasisekę sumušti di
delę rusų kariuomenę ir nu
stumti ją linkui Liublino.

NUŠOVĖ GATVĖJE SE
NĄ DRAUGĄ.

Cleveland, O., rugp. 27. 
— E. Bealt nušovė gatvėje, 
pilnoje žmonių, ' Chas. C. 
Hills, 70 metų amžiaus. A- 
bu juodu buvo semi draugu. 
Piktadarį buvo sugriebę 
žmonės, bot jis suspėjo į- 
kišti revolverio vamzdi bur
noti ir nusišovė.

Sako, kad juodu abu no
rėję išnaudoti kasyklą. Now 
Mexico ir del to giučijęsis. 
Piktadarys, spėjama, buvo 
truputį pamišęs.

27.

PASIUNTĖ $1.000 
CARIENEI.

Newport, R. I., rugp.
— Ponia Robert S. McCor
mick iš Chicagos, žmona bu
vusio ambasadoriaus Rusi
joj, pasiuntė carienei $1.- 
000. Pasiuntė kartu laišką, 
kuriame prašo sunaudoti 
pinigus reikalams Rusijos 
kareivi ų 1 i gou in iii.

JAPONAI SUNAIKINO 
TELEGRAFO STOTĮ ANT 

SALOS YAP.
Manila, rugp. 27. — Ja

ponai bombardavo povande
ninio ir bevielio telegrafo 
stotį ant salos Yap ir tą 
stotį sunaikino. Yap prigu
li Vokietijai. Tuomi per
traukė vokiečių komunika-

KAINOS MAŽĖJA.
Suv. Valstijose valgomų 

produktų ir kitokių prekių 
kainos palengva ima mažė
ti, ty. palengva eina norma
liu stoviu, koks buvo pirm 
gimsiant karui Europoje. 
Nekurie tvirtina, kad tame 
dalyke daug ką daro Suv. 
Valstijų neutralybė. Ar kai
nų mažėjimui prisitarnavo 
valdžios energingas pasista
tymas ir visokie tame daly
ke tardymai — apie tai nie
ko tikro nežinoma. Bet kaip 
ilgą laiką užims toms kai
noms pasiekti normali sto
vį — sunku pasakyti.

Bet reikia pripažinti ir 
tai, kad spekuliantai iš val
džios grasinimų nieko sau 
nedaro. Štai tomis dieno
mis “beans’ų” blekinukė 
lėšavo 10c. Bet kuomet Chi
cagos miesto valdyba nuta
rė visus spekuliantus už 
kainų kėlimą aštriai bausti, 
tuojaus ant “beans’ų” ble- 
kinukės pakelta 5'c. dar dau
giau!

Vadinasi, valdžia tame 
dalyke pasirodo bejėgė ir 
jos veikimas palieka be pa
sekmių. Jei už nekurtuos 
produktus kainos sumažin
ta — tai tik ačiū visuome
nės opinijai, kuri aštriai 
prieš trustus ir spekulian
tus statosi.

Pav. New Yorke jau to
kie spekuliantai baudžiami 
kalėjimu. Tenai įsteigiamos 
municipalės turgavietės. Gi 
Chicagoj vien tik liežuviais 
viskas dirbama. Žinoma, už 
tai turime padėkoti demo
kratų valdybai.

Farmos Parsiduoda Pigiai!
Douglas County Wisconsin

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

Prie tų farmų yra statomas dide
lės geležinės dirbtuvės, kur atlikus 
laukų darbus, bus galima pašaliai už- 
sidarbiauti. Todėl nepraleiskite pro
gos, nes iš lietuvių yra daug gerų u- 
kininkų ir daugelis iš jų gali tapti 
turtingais.
..Taipgi mūs parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus ant pirmų morgičių.

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

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

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

Tel. Drover 2250.

MOKYKLA ANGLIŠKOS 
KALBOS.

šios mokyklos puiki Amerikoniška 
metodą gvarantuoja del kiekvieno vy
ro ir moteries greičiausia ir teisingą 
i smok i n imą angliškos kalbos, skaityti 
ir rašyti labai trumpu laiku.

ši mokyklą nevartoja jokiu knygų 
iš kurių vargu išmokti, bet turi ti
krai tam sutvertas lekcijas del lengvo 
ir greito išinokinimo Angliškos kal
bos.

Kurie gyvena už Chicagos kituose 
miestosie Suvienytos Valstijos ar Ka
nadoj. mokinant per laiškus (kores
pondencijas labai pasekmingu meto
du.

Del platesnių žinių rašykite laišką pa
duodami pilną adresą, o mes nusiųsime 
pilnas informacijas ir pirmą lekciją.

Pamink kokiam laikraštyj matei ap
garsinimą. Adresas:

WAITCHES BROS., 
1741 W. 47th st., Chicago.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kituose mies

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

procentą.
APVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

ruską.
BIZNIERIAMS duoda Čekią knygeles, su kuriais tai uekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekią 
savo biznį vesti.

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

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

BANKOS VALANDOS:
ūtarninkais, 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 pietą.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus rastas

(Boxes) saugiausiai įreng-

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Ant. 34041 
PRIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gėrimai ir Cigarai.

PAJIEšKOJIMAS.
IEŠKAU vaikino pažįstančio lietu

vių kalbų ir nors biskį Anglų prisi
dėti prie biznio, taipgi kad turėtu 
nors kokiu $500.00. Biznis yra gerai 
išdirbtas.

Del platesnių Žinių rašykit laišku 
arba atsilankykit:

Jonas Meškauskas.
3317 Auburn Ave., Chicago. TH.

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

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

AR TU NORI TURĖTI
ŪKĘ.

Medžių kompanijos Arkansoj ir 
Louisianoje parduos tau geros žemės su 
mažų įmokėjimu. .lie turi žinovus, ku
rio išmokys tavę ūkininkauti ir duos 
apmokamą darbą kada neturi ką veik
ti nnt savo ūkės. Tu gali gyventi pui
kiai ir greit išmokėti savo ūkę. Pa
tarnavimas Agrikultūros Departamen
to yra taipgi prieinamas visiems apsi
gyvenusiems. Rašyk arba klausk, pil
nų isformacijų:

L. M. ALLEN. P. T. M. 
Rock Island Lines,

Room 718 La Salle Station, Chicago.

VISI UŽSISAKYKITE

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

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

Kaina 25c

DEL KARO KĮLA TABO
KOS BIZNIS.

New York, rugp. 27. — 
Vienas didžios cigarų kom
panijos atstovas sako, kad 
per pastarąsias keturias sa
vaites, nuo karo prasidėji-

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

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

s'o X paveikslą sekančiu adresu:
Mano vardas pavarde.................

Gatve..

Miestas Valstija

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

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

tus

nio

Dienrašty j “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; i visus pajudin- 
musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kulturi- 
darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o

ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenės gyvenimo.

Dienraščiui “Katalikui” užvis labiausia rūpės tik lietuvių kultūrinis kilimas 
ir jų gerovė. Bet nebus vietos tautiškai neapykantai.

Dienraščio “Kataliko”tikslas — kelti apšvietimą tarpe lietuvių, siekis — lie
tuvių gerovė ir augščiausias kultūrinis laipsnis.

Taigi, kas prijaučia musų tikslams ir siekiams, kam rupi kultūrinis Amerikos 
lietuvių kilimas, tas privalo užsisakyti Amerikos Lietuvių Dienraštį “Kataliką”.

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00.
pusei metų $4.00.

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL
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