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Rusijos armija eina gilyn.
PETERBURGAS, rugp. 

28. — Oficialiai paskelbta, 
kad Tilžė jau rusų ranko
se. Tuo tarpu antra Rusi 
jos armijos dalis apgulus 
laiko Karaliaučių ir Allen
stein.

Užėmimas rytinės Prūsi
jos yra didis smūgis Vokie
tijai. Yra tai Vokietijos san
dėlis. Rusijos miestuose 
prasideda normalis gyveni
mas. Varšavoj esą ramu ir 
žmonės visi esą prie savo 
darbų ir visi bizniai einą.

Galicijoj rusai sparčiai 
žengia linkui Lemberg. Ru
sijos kavalerija gainioja 
austrus ir kuomet tik susi
kerta su austrais, tai visuo
met rusų viršus esti.

Rusijos kareiviams už
drausta imti maistą ir pa
šarą, vokiečių paliktą. Mat, 
vokiečiai užnuodija kaip

maistą, taip ir pašarą. Už- 
nuodijimų buvo patirta Eit
kūnuose, Gumbinėj ir Ins- 
terburge. Tai tuomi pasiro
do vokiečiu baisus barbariš
kumas.

Rusijos armijos pasirody
mas ir greitumas vokiečiams 
buvo netikėtinas, nelaukti- 
nas smūgis. Po pasekmingo 
mūšio ties Neidenburg ir 
apgulus tvirtovę Poznanių, 
Allenstein ir Karaliaučių, 
Rusijos armija pilnai vieš
patauja rytinėj Prūsijoj ir 
gali traukti tolyn link upės 
Oder.

Mozurijoj rusų armija iš
blaškė ten esančią vokiečių 
armiją. Čia vokiečių buvo 
nemažai ir mūšiai buvo di
deli. Vokiečiai nesuspėjo 
pasiimti kanuolių, o tik tu
rėjo gelbėti save. Rusams 
liko 100 vokiečių kanuolių.

Didysis mušis 
tebeina.

francuzii beliko iš viso ba- 
talijono.

Prancūzai buvo nutarę 
apleisti tvirtovę Lille. Apie 
apleidimą buvo ir Lille’io 
majoras paskelbęs vietos 
laikraštyj. Bet vokiečiai ne
atėjo jo pasiimti, tai fran
cuzų kariuomenė vėl jin su
grįžo.

Vogezų kalnuose francu- 
zai traukė vis pirmyn per 
penkias dienas. Vokiečiai 
traukėsi atgal, palikdami 
krūvas lavonų. Vienoj apy
linkėj rado 2.500 lavonų, o 
kitoj arti 4.500 lavonų.

Per mušius baisiai nute- 
riojama sodžiai ir miestai. 
Viskas esti sutremta, sunai
kinta. Viename miestelyj 
Herve, kurs guli tarp Liege 
ir Namur, buvo 500 namų. 
Iš jų beliko tik 19. Ant tų

Londonas, rugp. 28. — 
Milijoninių armijų susikir
timas tebeina. Vokiečiai 
veik visoj mūšio linijoj ima 
viršų. Kaikuriose vietose ir 
franeuzai įspaudžia vokie
čius.

Prancūzai pasivarė pir
myn St. Die distrikte ir žen
gia pirmyn Vogezų kalnuo
se. Vogezuose mūšiai nuola- 
tai ėjo’per penkias dienas 
ir skerdynėj žuvo daug 
tūkstančių.

Meuse upės pakrantėse 
atstume vokiečius atgal.

Vokiečiui paėmė tvirtovę 
Longwy. Tą tvirtovę vokie
čiai bombardavo 24 dienas, likusių yra plakatai, kuriuo- 
Francuzų joj buvo tik vie- se prašoma vokiečhj nesu- 
nas batalijonas. Tik pusė griauti tų namų.

Francijos so
cialistai paten

kinti ir pa
rems valdžią.
Paryžius, rugp. 28. — 

Tarp naujųjų Francijos mi- 
nisterių yra du socialistu. 
Tuomi paskyrimu socialistai 
buvo patenkinti ir rems 
valdžią kovoj prieš vokie
čius.

Socialistų ministeris Ges- 
de pasakė: “Aš einu i mi
nisteriją kaipo pasiuntinys 
savo partijos ir ne valdyti, 
bet kariauti. Jei aš bučiau 
jaunesnis, tai aš bučiau be
nešiojęs ant pečių šautuvą. 
Bet nors mano amžius ne
leidžia man -to daryti, vis
gi aš stosiu prieš priešą ir 
ginsiu žmonijos reikalus.

“Aš tikiu į galutiną per
galėjimą.”

Toliau pasakė: “Francija 
yra užpulta ir ji neturės 
narsesnių gynėjų, kaip dar
bininkų partija”.

Turkija gali bū
ti intraukta 

karau.
Washington, rugp. 28. — 

Konstantinopolyj intempi- 
mas toks didelis, kad diplo
matai prisibijo, ar kartais 
tan europiniu karau nebus 
intraukta ir Turkija, kuri, 
žinoma, stosianti Vokieti
jos ir Austrijos pusėn.

Ant visų Turkijoj išei
nančių laikraščių užtraukta 
aštri valdžios cenzūra. Laik
raščiams uždrausta kas nors 
rašyti priešais vokiečius.

Turkijos kabinetas pasi
dalinęs į dvi pusi: viena 
reikalauja karo, antra pusė 
neutralybės. Anglija ir Ru
sija stengiasi Turkiją su
laikyti nuo karo, bet Vokie
tija reikalauja, kad turkai 
stotų jos pusėn.

Taippat turkai patįs la
binus pageidautų karo, ka
dangi Rusija iššiepus dan
tis žiuri į Konstantinopolį 
ir į kitas turkų teritorijas.

Lille nepaimtas.
Lille, rugp. 28. — Buvo 

pasklydęs gandas, kad fran
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cuzų tvirtovė Lille pasida
vus be pasipriešinimo. 
Franeuzai buvę atitraukę iš 
Lille karinę ir civile val
džią. Bet korespondentas iš 
Ostend nuvažiavo, Į Lille ir 
teberado viską tvarkoj ir 
tebesąs tvirtovės komendan
tas.

Tik apylinkėse buvę 
smarkus mūšiai ir kariuo
menė iš Lille buvus pašauk
ta mušiu.

HUERTA HISPANIJOJ.
Santander, Hispanija, 

rugp. 28. — Buvęs laikinas 
Meksiko prezidentas Huer
ta išsėdo į Hispanijos mies
tą.

Svarbesneses žinios.
PARYŽIUS, rugp. 28. — 

Paryžiuje ruošiamasi prie 
apgulimo, žiūrima, kad vi
sokie vokiečių antpuoliai 
butų atmušti. Svetimtau
čiams liepiama kraustyties 
lauk ir sužeistus nelaisvius 
gabenama i pietinius mies
tus.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Telegrama iš Ostend sako, 
kad vokiečiai užėmė Lille, 
Roubaix ir Valenciennes. 
Visi tie miestai francuzų 
žemėj.

AMSTERDAM, rugp. 28. 
— Rusijos garlaiviai pas
kandino vokiečių skraiduo
li Magdeburg. Tai atsitiko 
Finlandijos užlajoj.

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
franeuzai užpuldinėja ant 
vokiečių Vogezų kalnuose 
ir veja vokiečius iš pozicijų. 
Francuzų tvirtovė Longwy 
pasidavus.

Meksike m a i 
šatis.

Vera Cruz, rugp. 28. — 
Meksiko sostinėj ištiko su
sirėmimai tarp konstitucio- 
nalistų kareivių ir policijos. 
Nemažai iš abiejų pusių bu
vę užmušta. Keliatas polici- 
antų buvę nuteista sušaudy
ti.

Sakoma, kad daug polioi- 
antų su ginklais pabėgo į 
kalnus.

Carranzos paliepimu sos
tinės girtuvės buvę atida
ryta ir girti Carranzos ka
reiviai ėmę užpuldinėti ant 
policiantų.

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Oficialiai skelbiama, kad 
franeuzai sumušė vokiečius 
ant upės Meuse.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Skelbiama, kad anglų jūrei
viai išsėdo belgų mieste Os
tend, kad apginti ji nuo vo
kiečių.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Oficialiai paskelbta, kad vo
kiečių garlaivis Kaiser Wil
helm der Grosse anglų pa
skandintas Afrikos pakran
tėj.

PETERBURGAS, rugp. 
28. — Oficialiai paskelbta, 
kad Rusijos armija Prūsi
joj ir Galicijoj žengia pir
myn. Patvirtinta, kad Tilžė 
paimta.

BERLYNAS, rugp. 28. — 
Nuskirtasis Belgijai gen. 
gubernatorius von der Goltz 
atvažiuoja užimti vietą.

Girti Carranzos oficieriai 
vedę govedą į nacionalius 
rumus ir norėję išplėšti iš- 
dą.

Prašo talkon.
Londonas, rugp. 28. — 

Telegrama iš Romos prane
ša, kad Vokietija ir Austri
ja be sustojimo prašo tal
kon Italiją. Abi šąli siūlo 
didelį iš to pelną.

Italai labai butų priešin
gi stoti Vokietijai ir Aus
trijai talkon. Jei Italijos 
valdžia remtų Vokietiją, tai 
Italijoj iškiltų revoliucija.

Italija greičiau apšauks 
karą Austrijai, negu jai pa
gelbės.
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Šis žemlapis parodo, kaip 
vokiečiai spėriai priešais 
save gena francuzus.
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Rugpjūčio 25 dieną Den- 
vere, Colo., valstijinis karo 
teismas, kuris perkratinėjo 
bylą 22 miliciantų oficierių 
ir kareivių, kaltinamų už 
sudeginimą anglekasių so
dybos ir už išžudymą mote
rių su vaikais buvusio ten 
balandyj garsaus straiko 
metu, išnešė savo ištarmę, 
kad miliciantai nuo visokios 
atsakomybės paliuosuojami. 
Vadinasi, nei vienas milici- 
antas nerastas kaltu už tas 
baisės žudynes ir milician
tų sauvaliavimą. Kas indo- 
miausia, kad valstijos Colo
rado gubernatorius tuojaus 
tą teismo ištarmę patvirti
no.

Aišku, kad tuo pačiu žy
giu išnešta ištarmė ir prieš 
visokią teisybę Colorado 
valstijoje. Karinė ir civile 
valdžia pagyrė miliciantų 
visokius barbarinius pasiel
gimus atžvilgiu darbinin
kų, jų žmonų ir vaikų.

Darbininkas, straikuojan- 
tis už būvio pagerinimą, 
prašalintas iš po įstatymų 
globos, ir padarytas objek
tu, kurą visiems nenaudė
liams galima laisvai ne tik 
persekioti ir skriausti, bet 
ir žudyti, nes už tai nesama 
jokios atsakomybės.

Daugybė lietuvių darbi
ninkų, kurie pasirengę savo 
galvas padėti už šios šalies 
laisvę ir tariamąją civiliza
ciją, dabar, be abejonės, pa
žino giriamųjų amerikoni- 
nių liuosybių vertę.

dis tokia teismo ištarme 
neužsiganėdins. Dabar vis
kas priklausys nuo pačios 
federates valdžios, nuų jos 
tau dalykan įsimaišymo, i- 
dant prirodžius, kad Suvie
nytos Valstijos yra organi
zuota valstybė, kur teisybei 
turi būti užgana padaroma. 
Ir jei pati fe’deralė valdžia 
dabar į tą dalyką neat
kreips domos, tai suteiks 
patogią progą savo prieši
ninkams tuo pasinaudoti. Ir 
ne tik kad priešininkai ga
lės pasinaudoti, bet prieš tą

pačią valdžią sukils ir dar
bininkai, kuriems jau ir 
taip daug dakarto Įvairių 
neteisybių naštas vilkti. Už 
pasekmes todėl valdžia pa
ti save galės kaltinti.

Charakteringa dar yra ir 
tas, kad visi angliški laik
raščiai rugpjūčio 25 dieną 
paslėpė tą bjaurią žinią — 
atspauzdim> smulkiausiomis 
raidėmis ir padėjo nepatė- 
mytinose vietose.

Nėra teisybės pasaulyj. 
Jos nėra nei laisvojoj Wa- 
shingtono žemėj.

Chicagos angliškų laikra
ščių reporteriai aplankė 
vietos sankrovas ir fabri
kus, kad 
europinis 
Amerikos 
nionei.

Kas link drabužių, tai de- 
pertamentinių krautuvių ir 
rūbų siuvimo įstaigų savi
ninkai sutikmiai tvirtina, 
kad Amerika visai nenu
kentės delei sulaikymo ge
lumbės importo iš Europos, 
priešingai, amerikoninių 
fabrikantų pardavimas bu
siąs dar žymiai didesnis. I- 
ki karo drabužiams gelum
bė buvo partraukiama iš 
Anglijos, Francijos, Vokie
tijos ir Belgijos, bet kadan
gi dabar tos visos šalis at
siranda kariniame stovyj, 
tatai iš ten visoks išveži
mas sulaikytas.

Ant karo tečiau perdaug 
rugoja vaistininkai, kadan
gi importuojamų farmaceu
tinių daiktų kainos kas kar
tas vis labiau kįlančios; už 
nekuriuos daiktus kainos 
pašokusios net 300%.

Optimistai gi prirodinė
ja, kad Suvien. Valstijos 
turi kuopuikiausią progą 
paimti į savo rankas visą 
pirklybą pietinėj Amerikoj. 
Pa v. į Braziliją ir Argenti
ną visuomet prekių prista
tydavo Vokietija ir išdalies 
Anglija, bet dabar, kilus ka
rui, pietinė Amerika iš Eu- 
ropbs nieko negausianti ir 
Europos vietą turėtų užim
ti Suv. Valstijos. Tik rei
kia amerikonams apsukru
mo, kurio pas juos, rodos, 
netrūksta.

Kaip ten nebūtų, bet Suv. 
Valstijos būtinai turi taja 
proga pasinaudoti. li
tas greičiau įvyks, tuo 
visiems Suv. Valstijų 
ventojams geriau.

Augi i j os f i ei dina r šal as, 
lordas Kitchener, apreiškė, 
kad norints karas turėtų 
testies trejis metus, tai An
glija visvien vokiečiams ne- 
apsileisianti ir turinti lai
mėti. Pažymėjo taippat, 
kad kaizeris visą savo ka
riuomenę, kokią tik turėjo, 
pašaukė karau, gi Anglija 
dar tik pradedanti tai da
ryti.

Tuo tarpu Vokietijos kai
zeris eina Paryžiaus linkou 
ir jau skelbiasi visos Eu
ropos imperatoriumi,, o Ru
sijos caras traukia link 
Berlyno. Ii- nežinia 
greičiau ir kaip toli

Menna tėmijasi 
džiausiu išgąsčiu į besiarti
nantį palengva šiaurės meš
kiną ir... rengiasi ginties.

Austrijos atsarginiai iš 
Chicago ir Milwaukee, ku
rie norėjo dasigauti į New 
Yorką ir iš ten keliauti į 
Europą, liko suimti geležin
kelio Grand Trunk vago
nuose ties stotimi Sarnia, 
Kanadoj. Jie ten bus laiko
mi kaipo karo nelaisviai. 
Žmonės turbut pamiršo per 
Kanadą keliaudami, kad 
Kanada priguli Anglijai ir 
kad pastaroji kariauja prieš 
Austriją.

Augių laikraščiai Rusi
jos generolą Sucsomliuovą 
vadina antruoju Kitchene- 
ru. Mat, gen. Suchomlinov 
perorganizavęs Rusijos ar
miją.

Francijos valdžia pas fir
mą Lafayette, Ind., užsakė 
15.000 arklių, kurie turi bū
ti tuojaus pasiųsti i Fran- 
ciją. Jei tie arkliai bus pa
siųsti, tai kas paliks tuo
met su Dėdės Šamo neutra- 
Ivbe?

Sir Henry Blake atidarė 
Londone ketvirtą tarptau
tinę gumos išdirbinių pa
rodą. Viskas toje parodo
je, kas tik galima, padary
ta iš gumos. Parodos kam
baryj sienos išlipyta gumi
ne “popera”, guminiai pa
veikslų rėmai, guminės kre- 
sės, stalai ir viskas — nuo 
mažiausio lig didžiausio 
daikto iš gumos padirbta. 
Sir Blake susirinkusiems 
apreiškęs, jogei trumpoj a- 
teityj visuose miestuose bu
sią įvestos guminės gatvės 
ir šaligatviai, taip kad bil
desių daugiau nebusią.

Įsisteigė pirmutinė ūki
ninku draugija.

Pagarsėj usio j i Amerikos 
lietuvių ūkininkų kolionija 
Michigane vieną sekmadie
nį surengė pikninką, o se
kantį sekmadienį įsteigė 
pirmutinę Amerikos lietu
vių ūkininkų dr-ją. Piknin- 
kas atsibuvo, apie kurį jau 
buvo rašyta “Katalike”, 
sekmadienyj, rugp. 16 d., 
Pikninko tikslas buvo su
traukti lietuvių ūkininkus 
vienon vieton, kad sudaryti 
organizaciją, sutverti dr-ją. 
Tas mieris jau atsiektas.

Pereitą sekmadienį, rug
pjūčio 23 d., pikninke susi
kalbėjusieji vyrai, suėjo ir 
sutvėrė dr-ją. Susirinko 35 
ūkininkai ir užsibrėžė tiks
lą. Dr-ja vadinsis “Lietu
vių Ūkininkų dr-ja Michi- 
gane.”

Dr-jos tikslas:
1. Laikyti susirinkimus 

kas mėnuo.
2. Mokintis kaip ūkį ves

ti pagal mokslo nurodymų, 
ty., susekti kokias sėklas 
sėti duotoj vietoj, kad duo
toj žemėj geriausią pelną 
neštų ir susipažinti su gy
vulių veislėmis.

3. Dr-ja rūpinsis savo ap
sirgusiu nario apdirbti lau
kus.

4. Dr-ja rūpinsis surasti 
turgavietę, kur butų galima 
ūkio produktus parduoti su 
didžiausiu pelnu.

5. Dr-ja rūpinsis sužino
ti, kur ir ką geriau pirktis.

6. Laikui bėgant dr-ja 
pirks reikalingas ukiui ma
šinas.

Įstojant ūkininkas įmoka 

dr-jon $1.00 ir po 25c. kas 
mėnuo. Dr-jon įstojo ir už
simokėjo 28 ūkininkai.

' Šią 
kinti.

Tai
tuvių
turės

imu j as veiksnys lie* 
gyvenime. Ta dr-ja 
nemažą intekmę į 

mus kultūrinį gyvenimą.
Iki šiol lietuviai bugštė- 

josi išeiti ant ūkių gyventi, 
bijojo pasirodyti Amerikos 
laukuose. Mat, nežinojo a- 
pie pasekmes gyvenimo ant 
ūkių. Nežinojo, kur jiems 
patogiausia butų ant ūkių 
apsigyventi.

Laikraščiuose nebuvo ra
šoma, kur gali lietuviai ap
sigyventi. Gerai gyvenan
tieji nenorėjo garsintis, kad 
jiems sekasi. O tie, kuriems 
nepasisekdavo arba kurie 
būdavo prigauti, yra nemo-i 
kautieji rašyti. Taigi ir ne
sirodė ilgai žinių apie gy
venimą ant ūkių.

Dabar, dr-jai susitvėrus, 
lietuviai galės į dr-ją kreip
ties 'del įvairių žinių, su 
klausimais apie pasekmes 
gyvenimo ant ūkio.

Lietuviai krautuvninkai 
miestuose galės kreipties į 
dr-ją ir pirkti tiesiog nuo 
ūkininkų įvairius produktus 
— sviestą, sūrius, daržoves, 
bulves, kopūstus, kiauši
nius ir tt. Vis tai bus gali
ma atsiekti, kuomet dr-ja 
sutvirtės ir atsistos ant 
tvirtų kojų.

D. B. Pratapas.

Orlaiviai dabar ir 1870 
metais.

1870 metais Franci ja ka
riavo su Vokietija. Vokie
čiai tuomet labai įveikė 
francuzus. Vasarai baigian- 
ties vokiečiai persirito per 
rubežių ir, užimdami fran
euzų tvirtoves, smarkiai 
maršavo linkui Paryžiaus. 
Minėtais metais rugsėjo 
mėnesyj apgulė Paryžių. 
Gali atsitikti, kad ir šiemet 
vokiečiai apguls Francijos 
sostinę veik tuo pat laiku, 
kaipir 44 metai atgal.

Vokiečiai buvo apgulę Pa
ryžių iš visų pusių. Nebuvo 
galima įgabenti miestan 
maisto. Nebuvo tuomet be
vielio telegrafo ir nebuvo 
galima susižinoti su kitais 
miestais.

Orlaiviai jau tuomet bu
vo bandomi, bet nebuvo 
taip ištobulinti, kaip dabar. 
Bet buvo bandyta orlaiviais 
pasinaudoti. Rugsėjo 23 d. 
1870 m. franeuzų lakūnas 
Jules Durnof išlėkė į Pary
žiaus padanges iki 3.000 pė
dų augštuinos. Buvo pasuk

tas ant vietų, kur vokiečiai 
turėjo apkasas. Per žiūro
mis franeuzas pamatė, kaip 
vokiečiai ėmė taikyti į jį 
kanuoles ir paskui ėmė šau
dyti. Drąsus franeuzas skra
jojo viršuj kanuolių vamz
džių ir matė, kaip kanuolių 
šūviai ėjo linkui jo ir ne
pasiekę krito atgal. Taipgi 
kareiviai be paliovos šaudė 
į jį. Atliko savo kelionę ląi- 
mingai.

Vėliau franeuzų ir vokie
čių lakūnai buvo susikibę 
augštumoj 300 pėdų. Pran
cūzų lakūnas M. Nadar pra
dūrė vokiečio orlaivį ir vo
kietis su savo mašina 
žemėn.

Tuomet lakūnai dal
iojo atsilaikyti prieš
Kur vėjas putė, ten ir or
laivį nešė.

Lapkričio mėnesyj 1870 
m. du franeuzų norėjo nu
gabenti žinias iš Paryžiaus 
į Tpurs. Bet kaip tik jie iš
kilo, tai pasirodė, kad jie 
negalės lėkti į vakarų-pie- 
tus, kur guli Tours, bet juos 
vėjas ėmė nešti į visai prie
šingą pusę — į šiaurės va
karus. Nešė baisiai greitai 
— po 66 mylias valandoj. 
Nešė juos 13 valandų. Ga
lop drąsus lakūnai nulėkė 
net į Švediją ir ten galėjo 
nusileisti. Išviso nulėke 600 
mylių su viršum.

Tokia tai buvo pradžia 
orlaivių veikimo kare. Iš 
laikraščių žinių matome, 
kaip veikia orlaiviai po 44 
metų. Laikraštinės žinios 
nėra pilnos ir negali dabar 
būti pilnos, kol karas pasi
baigs. Bet kokią pražūtį ga
li padaryti orlaiviai kare, 
matosi iš bombų metinio į 
Antwerp. Sugriovė kelias 
dešimtis namų ir kelis šim
tus sugadino, neskaitant 
žmogiškų aukų.

Taigi progresas lekiojime 
nemažas padaryta.

Kiek atsieina kare vieno 
kareivio užmušimas.
Laikraštyj “La Science et 

La Vie” franeuzų genero
las Percin padėjo straipsnį 
apie karą ir jo išlaidas. Jo 
nuomone, šiais laikais ka
rams vesti išlaidos turi bū
ti tiesiog milžiniškos. Vie
no kareivio kare užmušimo 
lėšos šiais laikais sužinoma 
tuo budu, kad palyginama

karo lėšos su skaitliumi 
kritusių kareivių iš kitos 
pusės.

Iš palyginimų pasirodo, 
kad vieno kareivio užmuši
mas atsieina nuo $15.000 i- 
ki $20.000.

1870-71 metais Francija 
turėjo aktualių karo išlai
dų $400.000.000.

Priruošimas karines me
džiagos ir suteikimas karo 
aukoms pagelbos atsiėjo 
$200.000.000.

Apart to Francija užmo
kėjo $5.000.000.000 karinio 
atlyginimo, prie ko reikia 
dar pridėti $400.000.000, 
kaipo procentą nuo tos su
mos ir už prarastus muitus 
paimtus ir išplėštus viso
kius daiktus. Tuos paskuti
nius valstybės nuostolius 
nėra lengva aprokuoti.

Toliau Percin paduoda, 
kiek atsiėjo karai kitoms 
valstybėms. Ir taip:

Rusų-turkų Turkijai atsi
ėjo $400.000.000.

Rusų-japonų karas Rusi
jai atsiėjo $1.200.000.000.

Tuose karuose kareivių 
žuvo arba nuo žaizdų mirė:

V okicč ių-franeuzų karas 
— 28.600 vokiečių.

Rusų-turkų 16.000 rusų.
Rusų-japonų — abelnai 

58.600.
O dabar kiek kuriame ka

rų atsiėjo vieno kareivio už
mušimas:

Vokiečių-francuzų $21.- 
000.

Rusų-turkų $15.000.
Rusų-japonų $20.400.
Reikia atsiminti ir tai, 

kad daug kareivių karo me
tu mirė ne nuo kulipkų, bet 
nuo tifuso ir choleros.

1870 metais ligoninėse į- 
vairiomis ligomis sirgo net 
380.000 vokiečių.

Iš pažymėtų skaitlinių 
matome, kad karai labai 
daug atsieina, gi žmonės dar 
daugiau pinigų barsto, bi 
tik tarp savęs labiau žudy- 
ties.

ŽUVO FRANCUZŲ 
LAKŪNAS.

Paryžius, rugp. 28. — 
Žuvo vienas franeuzų lakū
nas ir leitenantas, kuomet 
mašina, kurioj juodu buvo, 
krito žemėn.

Užsisakyki! dienraštį
'Katalikas'

KARĖ IR STRAIKAI DARO 
SUNKIUS LAIKUS.

Bet musą ūkininkai nenusigą
sta, nes jie turi ganėtinai mais
to.

Dabar yra laikas jums išsirink
ti 40 akru musų Michigano ar 
Wisconsino žemės pirm negu jus 
pinigai išsibaigę.

Męs parduosime 40 akrų tik 
už $500.00 inmokant $100.00, duo
sime ganėtinai laiko išmokėti li
kusius.

Nelauk, ateik tuojaus; tu turi 
gyvent pigiai-ukininkai daro dau- 
giaus pinigų, negu bile katras iš 
mus.

Męs apmokėsime gelžkelio ke
lionę, jei tu pirksi žemę iš mus.

Tolesnioms informacijoms ra
šykite pas:
GRIMMER LAND COMPANY?

Room 1007.
133 W. Washington St., Chicago.
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Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatą į 

County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleski gimė lenkiško

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

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

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

Balsuokit už

Wal'r A. Rooney
Demokratiškas kandida

tas į Kongresą nuo 
4-to Distrikto.

Walter A. Rooney, gimęs 
rugs. 27 d., 1880 m., prie 
2982 Archer Avė., gyveno 
šiame distrikte 34 metus. 
Darbavosi pieno pramonėje 
per ilgus metus su savo tė
vu ir broliais. Mokinosi šv. 
Brigydos mokykloje, šv. Vi- 
ateuriaus kolegijoje, Bour
bonnais. Ill. ir baigė teisių 
skyrių Chicagos universite
te. Prileistas prie teisių, 
praktikavimosi 1907 m. Da
bartės yra asistentu City 
Prosecutor Fort Dearborn 
Name. Niekad negeidė poli
tiško darbo. Narys Knights 
of Columbus, Irish Fellow
ship Club, Chicago Bar As
sociation ir kitų prakilnių 
organizacijų.
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St. Biežis.

Nekurie vabz
džiai irligos.

(Pabaiga).
Geltonasis drugys yra 

taipgi platinamas uodų at
mainos, taip vadinamos, 
Stegomyia. Iš sykio buvo 
pradėtas ilgas bei nuobodus 
tyrinėjimas priežasties šios 
ligos. Pagaliau pasisekė ga
lutinai surasti, jog uodas 
minėtos atmainos yra vie
nintele priežastimi ir tvir
tai prirodyta, kad ši liga nė
ra limpanti, kaip pirmiau bu
vo manyta, ty. nuo vieno li
gonio negali prilipti kitam 
per orų, o tik jų tegali už
krėsti uodai. Taigi, kaip pa
prastas drugys, taip ir gel
tonasis drugys be uodų ne
gali būti užkrečiami oru, ir 
iš tos pusės, be abejonės, 
negali būti jokios baimės.

Nors parazitas šios ligos 
nėra surasta, taigi ir neži
noma, ar jis yra augumo, ar 
gyvūnas, nes gal pennažas 
matyti ir labiausiai padidi
nančiais mikroskopais, tė
čiai! tikrai yra žinoma: kaip 
jis veikia, kaip užkrečia ir- 
kaip apsisaugoti. Pastarie
ji faktoriai ir yra užvissvar- 
biausia. Parazitas randasi 
kraujo skystime, taip vadi
namoje, pliazmoje, o ne 
kraujo kūneliuose, kaip 
drugio. Ši liga tegali būti 
perduota nuo ligonio kitam 
asmeniui tik uodu atmainos 
Stegomyia, o ne jokiuo ki- 
tokiuo budu, išimant prie- 
moniškų. Uodas tegali užsi
krėsti bėgyje trijų iki šešių 
dienų nuo pradžios žmogaus 
ligos. Jaigu vėliaus šio lai
ko uodas Įkanda sergantįjį, 
tai jis (uodas) nebeužkre- 
čia ir tekino budu kitiems 
irgi negali perduoti. Uodas, 
įgavęs gemalų atsakančiame 
laike, turi išbūti nuo 12 iki 
14 dienų, kad galėtų kitą 
užkrėsti, ty., kol uode neat
silieka gemalo persigimi- 
mas, kuris šiame atvejyje 
neatbūtinas. Šieji apsireiš
kimai visuomet reikalingi, 
idant uodas galėtų nuo ser

gančiojo pernešti arba už
krėsti sveikų žmogų.

Dabar kas link išnaikini
mo. Išmintingas ūkininkas 
pirm sėsiant kviečius išrinks 
iš laiko visokių piktžolių 
grudus, o paskui tik sės gry
nų kviečių sėklą, bet nekuo- 
met nesės su piktžolėmis, 
o nupjovus rinks pastarą
sias. Tas pagimdytų neap
sakomų darbų ir be to kas 
metai tas pats atsikartotų. 
Bet jaigu vienų sykį savo 
sėkla paliuosuos nuo pikt
žolių ir vėliaus neįsileis jų
jų, tai jis neturės kas metai 
tų patį darbų atkartoti. Tas 
pats ir čia. Tik šičia, vietoj 
turėti dalykų su sėklomis, 
turime rokuoties su uodais. 
Pirmiaus matėme, kad uo
dai deda kiaušinėlius į viso
kius stovinčio vandens In
gus, neatsižvelgiant, ar jie 
butų visai maži, ar didelės 
balos. Vėliaus iš tųjų kiau
šinėlių išsiperi uodai, kurie 
ir išnešioja minėtas ligas. 
Tat dabar kiekvienas gali 
suprasti, kad neišleidus 
naujai išsiperėjusiu uodų iš 
balų, ty., kad juos teu nu
slopinus kokiuo nors budu 
— užduotis pamatiniai išriš
ta nei geltonojo drugio ne
reikės nekuomet matyti. 
Vienok svarbu yra, kaip ten 
juos nuslopinus. Tą galima 
padaryti užpilant balos pa
viršių kerosimi arba kokiuo 
kitu panašiu aliejum, kad 
nedavus uodams oro, kurio 
įkvėpti išsikelia į paviršių, 
ir kad nedavus galutinai iš
lįsti iš vandens. Ši metodą 
labai atsakanti nekurtose 
vietose, bet tankiai pasiro
do nelabai praktiška, nes di
delės pelkės reikalauja ne
mažų išlaidų ir prie to kiti 
dalykai turi būti imami de
mon, kaip tai: gyvenančios 
žuvis ir kiti vabalėliai, ku
rie yra naudingi.

Antras būdas — tai pri
leidus žuvų, kurios maitina
si uodų kirmėlaitėmis, į to
kias balas. Tečiau ne visur 
tas galima atlikti, nes ran
dasi permažų lugelių ir la
bai nešvarių, kuriuose žu
vis jokiuo budu negalėtų 
tverti.

Toliaus pasilieka trečias 
ir paskutinis būdas, kuris ir

Vokiečių
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lauko artilerija keliauja per kalnus.

yra labiausia praktikuoja
mas. Šis — tai yra išdžiovi- 
nimas visų lugų bei lugelių 
vandens. Tas yra naudinga 
iš dviejų pusių: pirma, la
jai atsakantis būdas naikin- 
;i uodus, nes, neturėdami 
vietos perėties, negalės veis- 
ties, ir, be abejonės, gyven
tojai bus ramus nuo tų li
gų; antra, išdžiovintas vie
tas galima perdirbti į trą
šias dirvas arba pievas, ku
rios didžiai praplatina uki- 
ninkystę.

Paskutinė metodą yra 
plačiausiai vartojama. Tik 
pasižiurėjus į Panamos per
kasų (kanalų), kurį buvo 
pradėjusi Franci j a, o šian
dien jau Suv. Valstijų pa
baigta, tai pamatysime, ko
kie milžiniški darbai gali 
būti žmogaus atlikti. Fran- 
cijai pradėjus šį kanalų kas
ti, ten labai buvo įsivyra
vęs geltonasis drugys, ku
ris tūkstančius žmonių iš
žudė. Laivas paskui laivų 
buvo siunčiama į šių vietų 
su darbininkais, kurie, grei
tai, pakliuvę geltonų j am 
drugiui, užpildė visus ligon- 
bučius skaitlingai mirdami. 
Ne tik paprasti darbininkai 
mirdavo, bet ir inžinieriai, 
ir daktarai nemažai sirgda
vo ir mirdavo. Yra pažymė
ta, kad aštuoniolika jaunu
čių Franci jos inžinierių, at
vykusių vienu laivu, į mė
nesį, išskiriant vieną, kri
tę aukomis.

Kada Suv. Valstijos paė
mė šį darbą, pirmiausia at
kreipė domų į kovų su gel
tonojo drugio uodais. Ins
pektoriai buvo paskirti, ku
rie iš pirmo apžiūrėjimo su
rado 4.000 vietų, tinkamų 
uodams veisties. Po šešių 
mėnesių vos beliko 400 pa
našių vietų, nes kitos jau 
buvo išdžiovintos. Sykiu su 
tuomi skaitlius ligų stebėti
nai sumažėjo. Paskutinis 
susirgimas šia liga atsiliko 
gegužio mėnesyje, 1906 m. 
Dabar ta visa Panamos su
smaugi! yra daug saugesnė 
vieta, negu Suvienytų Vals
tijų tūlose vietose. Kur 
pirmiau gyventi, rodos, ne
buvo galima, kur žmogus 
negalėjo išlaikyti tokio li
gos siautimo, kur pirmiau 
žmogus keliaudamas ten 
tikrai vežėsi su savim neiš- 
vengtiną mirtį — ten dabar 
yra romiausia ir gal šva
riausia vieta nuo geltonojo 
drugio. Ir tai visa atliko 
tas pats silpnas žmogus, bet 
galingas, kuomet jis pro
tauja ir palaiko savo išmin
tį geriems bei naudingiems 
dalykams, žmonijos gerbū
viui.

Korespondencijos.
BENTLEYVILLE, PA.
Nesenai čia buvo p. J. 

Gabrys, sakė prakalbų ir 
rinko aukų; surinko $40 su 
centais. Tautininkai juomi 
pasidžiaugė, cicilikai pasi
bjaurėjo.

Rugp. 16 d. čia buvo ro
domi bažnyčioj krutamieji 
paveikslai. Apie tai buvo 
pagarsinęs kun. J. Misius. 
Berodant kažkas sugedo ir 
sustojo mašina. Žmonės bė- 
go prie kasos atsiimti pini
gus (įžanga 25c.). Tikietų 
pardavėjai nusmuko į kle
bonijų. žadėjo atkartoti pa
veikslus.

Čia buvo parsikvietęs kle
bonas seminarijos auklėtinį 
M. Urbonų prirengti vaiku
čius prie pirmosios išpažin- 
;ies. Mokino pusantro mė
nesio. Mokino vaikus ketu
rių tautų — lietuvių, lenkų, 
slavokų ir airių. Rugp. 15 
d. vaikučiai priėmė pirmų
jų komunijų.

Darbai kasyklose suma
žėjo. Tik po dvi dieni savai
tėje tedirbama.

Vietinis.

WILKES-BARRE, PA.
Rugp. 20 d. čia buvo iš

tikus nepaprastai didelė 
viesulą. Vėjas ėmė dūkti 
pavakariop. Vienoj vietoj 
sugriovė 30 namelių, 19 iš 
kurių nebus galima sutai
syti. Be pastogės liko 20 
šeimynų. Žuvo du vaiku ir 
vienas suaugęs. Daug su
žeista. i

Antroj vietoj irgi daug 
j eibių pridarė. Vėjas nu
griovė šilkų dirbtuvėlę, kur 
dirbo 14 merginų. Tiąs mer
ginos buvo užmušta.

Nukentėjo ir anglių kom
panijų įstaigos. Del to ap
sistojo kasyklose darbai ir 
nežinia kada prasidės.

Tarp nukentėjusių yra 
lietuvių, lenkų ir kitų tau
tų. Kaikurie jų turėjo sa
vo namelius. Miestas jiems 
pastatydino šėtras ir valgy
dina.

Kareivis.

ROCHESTER, N. Y.
Oras pas mus labai gra

žus, dienomis dar šilta, bet 
naktis vėsios, dažnai palį- 
ja.

Ant laukų apylinkėse vis
kas gražiai užderėjo. Gal 
tas atpigins pragyvenimų.

Darbai čia eina nelabai 
gerai. Keliose dirbtuvėse 
dirbama nepilnas laikas.

Lietuviai čia maišiai gy
vena. Yra gerų tėvįnainių. 
Yra tokių, kurie uoliai grie
biasi skaitymo, rūpinasi pa
simokinti. Būriais imasi pi
lietines poperas. Yra ir 
smukles pamėgusiu.

Parapijos reikalai gerai 
stovi. Šio mėnesio pradžioj 
nupirkta prie šv. Jurgio 
bažnyčios sklypas žemės 
del naujos bažnyčios. Už 
žemę užmokėta $8.000.

Balandis.

mažėja. Iš kitur pribuvu
siems nėra darbo.

Maldainių skudutis.

PORT WASHINGTON, 
WIS.

Rugp. 23 d. K. Puoža nu
silaužė dešiniųjų kojų, kriz- 
damas iš sūpynės; krizda- 
mas priegtam labai susi
trenkė.

Apie trįs savaitės atgal iš 
tos pat sūpynės iškrito vai
kinas ir mergina, bet išliko 
sveiku.

BIRŽŲ UŽDARYMO 
PASEKMĖS.

Biržos (gildijos) visame 
pasaulyj dalimis liko užda
rytos ir normalis jų bėgis 
ilgam laikui pertrauktas. 
Nekuriai miesto New York 
gyventojų daliai biržos ne
veiklumas buvo perdaug 
apsunkinus daiktas. New 
Yorko birža skaito 9.800 
narių, tie nariai pas save 
suteikia darbų mažiausia 
20.000 visokios rūšies dar
bininkų, išėmus mažiausia 
10.000 mergaičių stenogra- 
fisčių; apart to normaliu 
laiku biržoj turi užsiėmimų 
250 pazių, telegrafistų ir 
550 klerkų. Dabar visa ta 
žmonių armija neteko dar
bo ir kitoks darbas sunku 
gauti. Biržos nariai savo 
biurų visai neuždarė, kadan
gi paskui nebūtų lengva 
tuos biurus antsyk paleisti 
judėjiman, kuomet birža at
sidarytų; bet sumažino biu
rų užlaikymui išlaidas lig' 
minimum ir darbininkų tik 
tiek užlaiko, kiek būtinai 
jų reikia, be kurių jokiuo 
budu negalima apsieiti.

ST. CHARLES, ILL.
Rugp. 25 d. čionykštis 

italų kliubas buvo su 
rengęs pikninką. Kliubinin- 
kai sudėjo pinigą, nupirko 
keliatą statinių rudžio ir iš
sidangino į farmerio ganyk
las. Ėjo pikninkan tik mėg
stantieji išsigerti. Po pietų 
prasidėjo “uliavonė”. Bet 
kaip tyčia ėmė lyti. Pik- 
ninkininkai neatbojo, “link
sminosi”. Saulei leidžiantis 
nušvito oras ir, vaikščioda
mas miestelio apylinkėse, 
girdėjau pikuiiikiuiukų rė
kavimą, alasavimą ir “dai
navimų”. Oras buvo tykus, 
aidas toli ėjo. Bent už dvie
jų mylių aplinkui buvo gir
dėti staugimai kliubininkų.

Ant rytojaus išgirdome a- 
pie kliubininkus naujienų. 
Vienas, sugrįžęs iš pikniri- 
ko su guzu ant galvos, an
tras su akmeniu gavęs krū
tinėn, trečias sugrįžęs su ap
draskytais drabužiais.

Darbai čia juesididina, bet

Newark, N. J.' 
Ch. Urbonas, Sekr.

261 Broadway, 
So. Boston, Mass.

J. Janušaitis, Iždo, glob., 
108 Lafayett St 
Patterson, N. J.

J. Raudonaitis, Išdo glob. 
245 Devoe St 

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS PAŠALPOS ŠVENTO 
LAURINO. 

Port Washington, Wis. 
Juoz. Urbonas, Pirm. 

216 Franklin St. 
Port Washington, Wis. 
Juoz. Samalionis, Rašt. 

626 Washington St. 
Port Washington, Wis.

ADMINISTRACIJA POLITIŠKOJO 
KLIUBO WILKES-BARRE, FA 

Jurgis Ažis, Pirm. 
13 Collins St. 

Vaclovas Kasparaviče 
273 Stanton St. 

Silvestrą Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South St.

Ant. šeškeviee, 1 Fin. Rašt., 
503 New Grand St.

Petras Acviče, 2-sai Fin. Rašt. 
60 Sheridan St.

Jurgis Rėkus, Iždininkas. 
138 S. Meade St. 

Bal. Palionis, Globėjai.
9. Dougher Lane 

Juozas Staniulis Kasos. 
26 Brown St.

W. Montvila, Maršalka, 
192 Almond Lane

ŠV. JURGIO PAR. DRAUGIJOS 
VALDYBA NEWARK, N. J.

A. Biškys, Pirm.
184 New York Avė. 

Newark, N. J.
M. Skeberdis, Vice-pirm.

186 13th Avė.
Newark, N. J.

C. Dolinskas, Prot. sekr. 
416 So. 8th st. 
Newark, N. J.

J. Kinsis, Fin. sekr. 
152 Adams st. 
Newark, N. J.

A. Miškunas, Kasierius 
194 New York Avė. 

Newark, N. J.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŲ DAI
NOS IR DRAMOS “BIRUTĖS” 

DR-JOS, KENOSHA, WIS.
P. Beišys, Pirm.

173 N. Freemont Avė.,
J. Gasiunas, Vice-pirm.

15 N. Main st.
A. J. Kvedaras, Prot. rast., 

173 N. Freemont Avė.
P. K. Zakaroviče, Turtų rašt.

316 Wisconsin st.
A. Aleliunas, Išdin.
308 N. Chicago St.

Išdo už veizėto jai:
A. Viršulaitė,

313 Quince St.
M. Grabaliauskaitė,

52 Pleasant St.
D. Bagdonaviče,

564 Dayton St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. ,a 
P. Borneika —

320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Žalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas

131 E. Morimaek St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševieo 

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. Bajoriuas 
176 Cardoni Av.

M. Vaieunas 
Delmar Av.143

GRAND
C. 

448

RAPIDS. MICH.
Kentraitis.
Leonard St.

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

8. L. Zapenas
28 Washington St.

ELIZABETH. N. J.
D. Boczkus 

211 First* St.

Z *5

ADMINISTRACIJA D. L. K. VY
TAUTO POLITIŠKO KLIUBO. 

WILKES-BARRE, PA.
J. Laukis, Pirmininkas, 

425 S. Grant St.
J. Ažia Pagolbininkas, 

130 Stanton St.
K. Kučinskas, iFn. Rašt., 

141 Park Ave.
P. Aceviče, Rast. Prot.

58 Sheridan St.
J. Rokus, Kasierius, 

138 S. Meade St.
J. Aušura, Glob. Kasos, 

150 Reese St.
J. Grimaila, Maršalka 

31 Techery St.

ADMINISTRACIJA L. I. U. 
KLIUBO. 

LEE PARK, WILKESBABRE, PA. 
Adomas čikanauskas, Pirm. 

78 Lee Park Ave. 
Teofilius Faustas, Pagelb. 

78 Oxford St. 
Juozas Adominas, Prot. Rašt. 

R. F. D. No. 1 Box 172 
Alex čerbauskas, Fin. Sekr., 

78 Lee Park Ave. 
Frank Zatautis, Kas. 

R. F. D. No. 1 Box 171.

“KATALIKO” KLIUBO 
ADMINISTRACIJA. 

EDWARDSVILLE, FA 
Mot. Stragis, Pirm. 

446 Main St. 
Jonas Kučinskas, Rašt. 

238 Slocum Ave.

ŠV. MYKOLO DĖSTĖS WILKES- 
BARRE, PA. ADMINISTRACIJA. 

Silvestras Pilieckas, Prez.
462 E. South St.

Antanas Šeškevičius, Vice-Pirm.
501 New Grand St., 

Cincas Adominas, Prot. Sekr.
34 Logan St., 

Kazim. Deltuva, Fin. Sekr. Im
96 Logan St.,

Jonas. Liaukus, Fin. Sekr. 2 ras, 
425 S. Grand St.

Juozas šnipas, Kas.
386 New Grove St.

ADMINISTRACIJA DR-STĖS SV. 
JURGIO KAREIVIO K. WILKES- 

BARRE, PA 
J. Laukis, Pirm.
404 Park Ave

J. Staneika, Vice-Pirm. 
57 Oak Lane 

S. Pickis, Prot. Sekr., 
462 E. South St. 
J. Daušys, Kas.

18 Meade St.
V. Adomynas, 1 Fin. Sekr.,

34 Logan St.
J. Anekaitis, 2-sa Fin. Sekr., 

New Grove St.

S. L. R. K. P. D. A. CENTRO 
VALDYBA.

Kaz. Vaškevičius, pirm. 
184 New York Avė., 

Newark, N. J.
M. Akialis, Išdininkai, 

146 Adams St.,

ADMINISTRACIJA B V. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Vladas Jakutis Pirm. 
921 Jeune St. 

Juozu Vaičėliunas, Vice-Pirm. 
921 Jenne St.

Bol. Olech, Nutar. Rašt. 
202 N. Howland Av.

Mat. Rauga, Fin. Rašt. 
167 Pleasant St.

Pranu Tijūnaitis, Iždininku, 
960 Jenne St.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM.
PO 2 CENTU.

CHICAGO. ILL. 
S. Bartkus 

922 W. 33rd St.

M. J. 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- 

gentas Keusiugtone, ir West Pullman.

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av.

A. L. Zacharevieia 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN. 
J. L. Dulhis

595 S. Maiu St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.

J. P. Wasiliauskas, 
820 Bank St.

NEW HAVEN, CONN. 
Kaz. Makareviee 
235 Wallace St.

HARTFORD, CONN.
.1. M'ilauskas

23 Sheldon St.

71

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalifus, 
195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius 

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. Ploehocki
87 Grand St.

Šlikas and Bagdonas 
31 Hudson Av.

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Baisūnas 

Box 53

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St

P. A. Szukys
2120 St. Clair Ava.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. Sabol.

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.

BENTLEYVILLE. PA.
$. P. Mažetis

MINERS MILLS, PA.
< J. Noreika 
42 W. Thomas St.

PHILADELPHIA, PA.
S. Puskepalis, 

2334 Orthqdox St.

Pf. Statkus 
1306 Carlton St'.

LONDON. ENGLAND.
M. Narvalaitis, 

Mansfield St,, Kingsland

ŠKOTIJOI.
A. Šimanskis 

2 Etna St.
Craigneuk, Wiahaw,

Rd.
J

3



KATALIKAS

EXTRA! APSIRGO RUMUNIJOS 
KARALIUS.

Londonas, rugp. 28. — 
Rumunijos karu liūs K a ro- 
ius apsirgo ir, spėjama, at

sisakysiąs nuo sosto. Jis jau 
turi 79 metus amžiaus.

Su v. Valstijos gali sulaikyti 
karą.

Suv. Valstijos galinčios 
sulaikyti europini karą, jei 
tik iš Amerikos i Europą 
nebus siunčiami valgomi 
produktai. Taip tvirtina ge-

Vėliausios Žinios.
LONDONAS, rugp. 28. — 

Nuo augšto valdininko iš 
Paryžiaus esąs gautas laiš
kas, kuriame rašoma, kad 
francuzu valdžia žadanti 
persikraustyti i Bordeaux.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Serbija jau pradeda užpuo
limo karą prieš Austriją. 
Keliatą svarbių punktų ser
bai jau užėmė Bosnijoj.

PETERBURGAS, rugp.
28. — Rusijos armija jau 
atakuoja Lemberg, Galici
jos sostinę.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Anglijos karo laivas nu
skandino Austrijos karo 
laivą ties Sala Corfu. Mušis 
tęsėsi tik 10 minutų.

SAKO, VOKIEČIAI ESĄ 
DIDELIAME PAVOJUJ.

New York, rugp. 28. — 
Pulk. M. Golejewski išrodi- 
nėja, kad vokiečiai dabar 
esą dideliame pavojuj. Sa
vo, kad talkininkai ne vien 
gali Įveikti vokiečius, bet 
taipgi suvaryti juos ožio ra- 
gan, taip kad Vokietija ne
bus daugiau, kaipo viena di
džiųjų valstybių.

neralis prokuroras Whit
man, kuris persekioja spe
kuliantus už kėlimą kainų. 
Suv. Valstijų valdžia, jei su
laikys valgomų produktų 
siuntimą i Europą, tuo 
budo atsieks du geru tiks
lu: Europa., neturėdama val
gomų produktų, turės vei
kiau pabaigti karą, gi Suv. 
Valstijose tie produktai žy
miai atpigs.

tT IŠKILMINGAS PIKNIKAS! T5S
Draugija šv. Petro, Kenosha, Wis. 

rengia pikniką Subatoje 29 Rugpjū
čio 1914 m., kuris atsibus Sehend’s 
Parke Kenosha, Wis. Piknikas pra
sidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki 
pusnakčiu. Draugija kviečia visus 
Lietuvius ir Lietuvaitės, kaip vieti
nius taip ir iš aplinkinių miestelių, 
koskaitlingiausiai atsilankyti, ir link
smai laiką praleisti.

Su godone,
Komitetas.

(20)

TEATRAS CICERO.
Nėdelioje Aug. 30 d. ant Scenos 

statys 4-rių veiksmių dramą “MIR
GA”. šv. Antano parapijos darže. 15 
gat. ir 50 Avė. Prasidės šokiai nuo 
4 v. po pietų, o perstatymas nuo 7:30. 
Įžanga 10c, 25c, 35e, 50c.

Tas veikalas yra istoriškas ir at
vaizdina. D. L. K. Vytauto laikus. 
Ten kaip ant delko parodo to laiko 
lietuvių gyvenimą.

.Taigų lytų vakaras bus atidėtas se- 
kančion nedėlion. Kviečia šv. Antano 
parapijos vardu.

Komitetas.
(20-21)

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

LONDONAS, rugp. 28. — 
Iš Ostend pranešama, kad 
anglų mūšiuose Belgijoj kri
tę 10.000.

LONDONAS, rugp. 28. — 
Visoj mūšio linijoj vokie
čiai pamuše francuzus ir an
glus. Sumuštoji milijoninė 
armija traukiasi Paryžiaus 
link.

VILNIUS, rup. 28. — 
Kaikurie vokiečių kareiviai, 
paimti nelaisvėn ir atgaben
ti Vilniun, atsisakė valgyti 
valgius, ne jų pačių gamin
tus. Jiems buvo sakyta, kad 
rusai nuodiją savo nelais- 
vius.

PETERBURGAS, rugp.
28. — Sumanyta ir surinkta 
$100.000. Ta suma bus tam 
Rusijos kareiviui, kurs pir
mas Įžengs i Berlyną.

ROMA. rugp. 28. — Mes- 
sagero rašo, kad visas čekų 
pulkas, skaičiuj 7.500 atsi
sakė kariauti prieš serbus 
ir už tai visas buvęs sušau
dytas.

TELEGRAMOS.
NAUJI FRANCUOS MI

NISTERIAL
Paryžius, rugp. 28. — 

Franci jos ministerija turė
jo persikeisti del nepasise
kimų kare 'prieš vokiečius. 
Permainymas ministeriu i- 
kvėps didesni pasitikėjimą 
ir gal geriau bus francuzu 
armijai atsigriebti. Ypač, 
kad gabių vyrų pateko mi-

Filipinams ketinama su
teikti teisę rinktis legisla
ture.

PAĖMĖ NELAISVĖN 
DVASIŠKIUS.

Roma, rugp. 28. — Vo
kiečiai Liege laiko nelaisvėj 
17 arei vyskupų, vyskupu ir 
kitokių dvasiškių. Jie bus 
užstatymu, kad Belgijos gy-

Iš Chicago.
KOVA PRIEŠ BRAN

GUMĄ.
Miesto sankrovos.

Šiandie municipal ė turga
viečių komisija atlaikys sa
vo posėdi, kuriame bus pa
rinkta vietos, kur reikia a- 
tidaryti municipalines val
gomų produktų krautuves. 
Busią parinkta tokios vie
tos, už kurias reiktu mokė- 
ti mažos raudos, arba ant 
nenaudojamų miesto mo
kyklų nuosavybių. Tų krau
tuvių tikslas bus užbėgti 
valgomų produktų brangu
mui. Į tas krautuves pro
duktai bus perkami tiesiog 
nuo farmerių ir pigiai gy
ventoj am s pa rda vii i ė j an i i. 
Sakoma, tos krautuvės visa
me mieste atpigisiančios 
valgomus produktus.

Tardymai.
Tuo tarpu federalė val

džia savo keliu tardymus 
veda ir ieško kaltininkų, 
kas, būtent, valgomus pro
duktus taip daug pabrangi
na. To tardymo raportas po 
kelių dienų busiąs paskelb
tas. Federaliai valdininkai

Maršrutas kun. J. Gustai
čio ir p. J. Gabrio.

Minėti asmenis lankysis 
sekančiose vietose:

Rugp. 31 d. Springfield, 
UI.

Rugsėjo 1 d. Collinsville, 
Ill.

Rugsėjo 2 d. E. St. Louis, 
Ill.

Rugsėjo 4 d. Benton, Ill.
Rugs. 5 d. Harrisburg, Ill.

Bevertis maistas.
Maistas, kuris neturi jo

kios maitinimo svarbos, y- 
ra visiškai bevertis. Kiek
vienas turėtų gerai apsvar
styti, kuris maistas teikia 
daugiausia maistingumo. 
Jaigu kas nors sutrukdytų 
reguliari virškinimą, tai 
mes turime susyk visiškai 
išvalyti kūną, nenusilpnin
dami jojo. Atsidėtinu vais
tu tokiuose atsitikimuose y- 
ra Triner’s American Elixir 
of Bitter Wine. Jisai ne tik
tai išvarys visas atmatas iš 
vidurių, bet ir suteiks jiems 
užtektinai jėgos varyti sa
vo darbą be vaistų. Skilvio, 
kepenų ir vidurių ligose 
Triner’s American Elixir of 
Bitter Wine visuomet yra 
brangus. Aptiekose. Jos.

Faunos 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 Kalniukui; 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 į mėnesį 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 mės parduodame namus ir lo
tus už pigiausias kainas ir skoliname 
pinigus aut pirmų morgičių.

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

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

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

Tel. Drover 2250.

PAJIEšKOJIMAS.
IEŠKAU vaikino pažįstančio lietu

vių kalbą 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, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių Bu
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, 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, 6 ir 6 

EroęeRtą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktas 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokęstis. Čekiai yra 
praktiškiąusįas ir lengviausias būdas vedimo rokųncįų bįgnyję. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raStos 
gerai ir pigiai.
PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įreng
toje Bąnkoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

PARSIDUODA:—■ Už prieinamą kai
ną pirmos kliasos karėdama. (saloon), 
kur yra Krenglių salė. Biznis gerai 
išdirbtas tirštai lietuvių ir kitų tautų 
apgyventoje vietoje. Del smulkesnių 
žinių kreipkiis antrašų:
1905 Canalport Av., Chicago, Ill.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractar
320 E. 14th St., Chicago Heights, III.

nisterijon.
Užsienių reikalų ministe- 

ris Dclcasse žinomas, kaipo 
geras politikas ir didis kai
zerio priešas. 1905 jis buvo 
ministeriu, bet del painiavų 
su Vokietija, del Morocco 
klausimo, jisai turėjo atsi
statydinti. Per Deleasse in- 
tekmę buvo padaryta sutar
tis eiti išvien su Anglija. 
Jo taipgi intekme priartin
ta Franci j ai Italijos ir His- 
panijos prielankumas. Pran
cūzai juomi labai pasitiki.

Pasitiki franeuzai ir ka
ro ministeriu Millerand.

Kuomet 1870 vedė karą 
franeuzai su vokiečiais, tai 
Sedane Franci jos impera
torius Napoleonas III buvo 
paimtas ir tuomet Franci- 
joj kilo didžios parversmės, 
buvo pskelbta respublika; 
tai buvo trečioji Franci jos 
respublika.

Jei franeuzams dabar ne
pasisektų šitame kare, tai 
galėtų iškilti Franci jo j irgi 
kokios nors perversmės.

KETINA DUOTI AUTO
NOMIJĄ FILIPINAMS.
Washington, rugp. 28. — 

Filipinų salų gyventojai ro
do neramumą. Amerikos 
valdžia bugštosi sukilimo. 
Ypač kad dabar ten japo
nai aplinkui veikia. Sena
tas dabar svarsto apie sutei
kimą Filipinams patvaldys
tės.

ventojai nekeltų maištų 
prieš vokiečius. Jei jie taip 
darytų, tai tų dvasiškių gal
vos už tai atsakytų.

Romoj susirinkę kardino
lai labai nusistebėjo iš to
kio vokiečių pasielgimo.

pasiskirstę sau darbus. Vie
ni tyrinėja mėsos brangu
mą, kiti veda tardymus a- 
pie cukraus, miltų, kavos ir 
kitų produktų pabrangimą. 
Kokios bus iš to tardymo 
pasekmės, neužilgo teks su
žinoti.

Triner, Manufacturer, 1333- 
39 So. Ashland Ave., Chica
go, Ill. Kad užganėdinus 
daugybę reikalavimų, mes 
esame pasiruošę siųsti jį 
pačta už 60 centų. Jisai yra 
vienu geriausiųjų linimentų 
pasaulyje. (Advt.).

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 GERO-ATSAKAN- 
čIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

Geriausia dovana drangams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 
“DRAUGAS” 
“DRAUGAS” paduoda žinių iš viso 
pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusą Centura “ORAUGį” Į Lietuvą Inleidžla 

“DRAUGAS" atsieina met. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams S3, pusei metą $1.50 

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, 111. 

Telephone Drover 6114

PARDUODU lotus, budavoju na
mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namų. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visų 
linijų. Inšiurivu namus ir kitokį tur
tą geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mano galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“Kataliką” ir užsimokėti prenume
ratą.

Užsisakyki! “KATALIKĄ”

VISI UŽSISAKYKITE
360 ATSILAIKĖ PRIEŠ 

TŪKSTANČIUS.
Paryžius, rugp. 28. — 

Belgijos miestelyj Merbes- 
Le-Chateau buvo tik 360 
belgų šaulių. Keli tūkstan
čiai vokiečių buvo užpuolę 
miesteli. Bet belgai per tris 
dienas atmušinėjo vokiečių 
antpuolius. Galop šnipas vo
kiečiams parodė kelią iš už
pakalio ir visi belgai žuvo.

AUSTRIJA LAUKIA KA
RO SU ITALIJA.

Roma, rugp. 28. — Aus
trijos atsarginiai gabena
ma i Italijos parubežius. Y- 
pač daug koncentruojama 
aplink apdrutintą miestą 
Trent. Jau tame mieste yra 
18.000 kareivių. Fortai dru- 
tinama su didžiausia skuba. 
Statoma ant fortų naujos 
kanuolės.

Gyventojams liepta kraus- 
tyties giliau i šąli. Visos 
vietos paversta į kazarmes. 
Ūkininkai taipgi siunčiama 
iš apylinkės tolyn.

Viennoj liepta visokiems 
korespondentams apleisti 
sostinę.

Taigi Austrija laukia I- 
talijos armijos įsiveržimo.

Paveikslas Popežiaus Pius'o X
Nemažai yra padaręs Katalikų 

bažnyčiai didelės vertės nuopelnu 
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 rūbai 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
I UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : t ; 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 prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

Amerikos Lietuvių Dienraštį
“KATALIKĄ”

Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; Į visus pajudin
tus musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.

Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kultūri
nio darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.

Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o 
ypač Amerikos naujokynuose gyvenančių, S. Valstijų ir kitų šalių gyvenimas, pa
duoti kuodaugiausia žinių iš Europos karo lauko ir visuomenes gyvenimo.

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

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

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

“Kataliko” dienraščio kaina sekanti:
8uv. 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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