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VARSAVA TUOJ KRISI ANTI
RUSAI VEJAMI IS GALICIJOS

VISA BELGIJA PATEKO VOKIEČIU RANKOSNA
I- ------------------------------------------- —--------------------------------------------------- .—*-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Belgijos valdžia persikėle Francijon
Pietinėj Afrikoj Anglijos kariuomenė sukilo 

ir perėjo vokiečių pusėn.
Sprogo bomba New Yorko katedroj

Naujas popežiaus sekretorius.
Rusų nepasi 

sekimai.
LONDONAS, spal. 14. — 

Žinios, ateinančios iš įvairių 
šaltinių apie rusų veikimus, 
labai prieštarauja vienos an
troms.

Viennoj oficialiai skelbia
ma, kad rusai liko atmušti 
nuo Przemysiio ir priegtam 
40.000 rusų buvo sužeista ir 
užmušta arti Przemysiio.

Petrograde gi tvirtinama, 
kad rusai tebėra prie Prze
mysiio ir bombarduoja for
tus.

Berlyne eina gandas, kad 
Lvovas jau austrų rankose.

Viennoj taipgi oficialiai 
skelbiama, kad rusai išmuš
ti iš Jaroslavo, Lezojis ir 
Sieniawos. Jaroslav ir Le- 
žaisk guli ant San upės, ku
ri inteka i Vislų.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
BERLYNAS, spalių 14. — Gen. de Guise, Antwer- 

po gynėjas, yra vokiečių nelaisviu ir nugabentas i 
Koeln.

LONDONAS, spalių 14. — Iš Berlyno atėjo žinia, 
kad vokiečiai taisosi apgulti francuzų tvirtovę Belfort. 
Veik visi gyventojai apleido miestą.

MADRIDAg, spalių 14. — Portugalija paskelbė 
karą Vokietijai. Ta žinia atėjo iš Lisabono, bfet ji ofici
aliai nėra patvirtinta.

WASHINGTON, D.C., spalių 14. — Rusijos amba
sada gavo pranešimą, nuo savo vaMifos, ka€ vtikte&ai 
jau ties Varšavos vartais.

Rusijos Lenkijoj vokie
čiai turi užėmę visą šalį į 
vakarus nuo Vislos. Ant va
karinio Vislos kranto dar 
laikosi Var ša va. bet bene 
tik Varšava teks į vokiečių 
rankas, nes Amerikos kon
sulas D e Soto Varšavoj at
sišaukė i Washingtono val
džią, prašydamas patarimo, 
ką daryti, nes rusai žadą už
leisti tą miestą vokiečiams.

Taigi dabar rusai sustatė 
savo armijas ant dešiniojo 
Vislos kranto ir kas miela 
diena gali prasidėti kruvi
niausias mušis. Didžiausios 
vokiečių spėkos esančios 
tarp Sandomiro ir Ivangoro- 
do.

Berlyne pripažįstama, kad 
vokiečiai pasitraukė iš Su
valkų ir Lomžos gubernijų. 
Vokiečiai pasitraukę, nes 
nemanę ten laikytis.

Dabar iš Lietuvos pasie
niais nesą žymių atmainų. 

Iš Petrogrado pranešama a 
pie paskutinįjį Suvalkijoj 
mūšį. Skelbiama, kad mušis 
ištiko tarp Augustavo ir Su
valkų, ties Račkiais. Kazo
kai buvo užpuolę. vokiečius 
ir išblaškę juos. Vokiečiai 
palikę keliatą batarejų, ku
rios buvo atgabentos iš Ka
raliaučiaus.

Petrograde oficialiai skel
biama, kad vokiečių du po
vandeniniu laivu nuskandin
ta, kuomet jie atakavo Pal- 
ladą.

Vokiečiai užima 
visą Belgija.
Londonas,- spalių 14. — 

Iš Ostendo Belgijos valdžia 
persikėlė į Havre, Franci- 
joj-

Vokiečiai trukia per 
šiaurinę Belgija linkui Os- 
tendo.

Londone jau gauta žinia, 
kad Ostend paimtas.

Iš Ostendo pranešama a- 
pie talkininkų pasisekimą 
arti Ghento. Vokiečiai net 
buvo prašę sustoti kariavus, 
kad palaidoti užmuštuosius. 
Talkininkai nesutiko. Vo
kiečiai drąsiai vijo bėlgus, 
manydami, kad tai likučiai 
i? Aptwerpo. Netikėtai į 
jucjfe pasįpylP šūviai ir pra
dalgiai buvo iškirsti vokie
čiu armijoj; Paskui "belgai 
durtuvais ’smaigė vokiečius. 
Vokiečiai pasitraukė linkui 

Alost, palikę 600 ant mūšio 
lauko.

Belgijoj vokiečiai prista
tė visokiu drutviečiu. Tos 
drutvictės panašios i tas, 
kurios liko jų padarytos 
prie Aisne upės. Jų apkasos 
cementu lietos ir ant jų 
riogso didelės kanuolės.

Taigi jei vokiečiai bus 
priversti traukties iš Fran
ci jos, tai jie pasislėps už 
tvirtų drutviečiu.

Karalius Albertas ir karo 
ministeris tebėra su savo ar
mija. Kiti ministerial nusi
dangino i Havre.

Talkininkai pa
vojuje.

Londonas, spalių 14. — 
Talkininkų kairysis spar
nas Franci jo j dabar atsiran
da pavojuj. Vokiečiai dabar 
veik apsidirbo Belgijoj ir 
pasiuntė keliatą korpusų i 
Franci jų.

Francuzai negalėjo atsi
laikyti Lille mieste ir turė
jo užleisti jį vokiečiams. 
Vokiečiai iš vidurio mūšio 
linijos dar atitraukė gero
kai kareivių ir pasiuntė į 
savo dešinįjį sparnų. Taigi 
vokiečiai gali antru kartu 
smarkiai vyti talkininkus 
Paryžiaus link. Francuzai 
siunčia savo kairiajam spar
nui sustipriniirms.

Jei pasiseks vokiečiams 
nuvyti taUaninhiig Pad
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žiaus link, tai jie užims pa
jūrį ir gal pradės veikti 
prieš Angliju, nes vokiečiai 
dantį griežia ir geidžia ko- 
kiuo nors budu įkąsti arba 
nors įgnybti Anglijai.

Berlyne eina gandas, kad 
80 zeppelininių orlaivių jau 
gajtavi ir taisoma daugiau. 
Tas oro laivynas laukia tik 
kaizerio paliepimo, kad skri
sti į Angliju.

Cernogorai į- 
veikė Austrus.

Londonas, spalių 14.
Iš Cetinje pranešama, kad 
netoli Serajevo cernogorai 
susirėmė su austrais. Černo
gorai buvo po vadovyste 
gen. Bukovičiaus. Austrų 
buvo 16.000 tūkstančių ir 
6 batarejots. Susirėmimas 
daęjo iki grumjmosi su dur
tuvais, kuriam*smaigėsi per 
ke#u»*« valandas. Austrų 

krito 2.500, černogorų 300. | 
Černogorų generolui Meda- 
metza ir Goiličius liko su
žeisti.

Lieps lenkams 
kariauti prieš 

rusus.
Amsterdam, spalių 14. — 

Telegrama iš Berlyno skel
bia, buk vokiečiai visus pa
imtuosius nelaisvėn lenkus 
vers stoti vokiečių armijon 
ir kariauti prieš rusus.

[Mirė Princas.
Petrogradas, spalių 14. — 

Princas Oleg mirė nu® žaiz
dų, kurias gavo mušyj. Jisai 
buvo sūnūs didžiojo kuųig. 
Konstatino.

Jisai nešė vėliavą, kuo
met 1»ut« sužeista*.

Serbijos įpėdi
nis sužeistas.
Londonas, spalių 14. — 

Iš Berlyno atėjo žinia, Imk 
Serbijos sosto įpėdinis A- 
leksandras liko nesunkaiai 
sužeistas, jo brolis, princas 
Jurgis, esąs mirtinai sužeis
tas, besigrumiant su aus
trais.

Naujas Francu- 
zy himnas.

Paryžius, spalių 14. — 
Raymond de Pexzer rengia 
naują tautinį išvadavimo ir 
pergalės himną. Tame daly
ke kompozitorius pasigauna 
Verdund katedros vargonų. 
Maurice Renaud jau daro 
bandymus su nauju himnu. 
Abu kompozitorių ir yra ka
reiviu.

_____
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Musypastabos.
JAPONŲ VEIKIMAI IR 

VOKIETIJA.Nuo nekurto laiko ameri- koniniai vokiečiai įvairiais ■ budais stengiasi Suv. Valstijas suerzinti su Japonija ir1 tarpe tų valstybių pagimdyti karą. Vokiečiai Suv. Valstijas daugiausia baugina “geltonuoju pavojumi”.Reikale paskutinių atsitikimų Tolimuose Rytuose vokiečiai savo štai ką rašo:“Japonijos Washingtone, Chinda, reikale užėmimo japonais dviejų vokiečių salų iš Karotinų grupės, užėmė tikrai begėdišką stovį.“Nereikia pamiršti, kad dar pirm kelių savaičių tasai pats ambasadorius podraug su Japonijos užsienių reikalų ministeriu, gr. Oku- ina, buvo apreiškęs, kad japonų reikalavimai nukreipti išimtinai į Kiao-Chou. Aiškiai tuomet pabrėžta, kad Tokyo valdžia visai nemano laužyti Chinijos neutra- lybės arba užimti kokią kitą vokiečių nuosavybę ant R a m i o j o va n deny n o.“Paskutinės iš Washing- touo žinios liudija, kaip a- belnai žinoma, kad japonų valdžia peržengė visus savo pasižadėjimus. Nėra abejonės, kad tie pasižadėjimai buvo tiktai diplomatiniu manebru, kmą Suv. Valstijos tyčiomis, ar tai netyčiomis palaike teisinguoju, i- dant opiniją Suv. Valstijose laikinai apraminti ir be jokio patėmijiino priimti japonų veikimų “išaiškinimus”. Matomai, neturėta nieko prieš tatai, kad japonai laužo Chinijos neutraly- bę, kad per šimtus mylių į- si veržė respublikos gilumoj i ir, kad užėmė geležinkelį, kontroliuojantį judėjimą su pusiausaliu Shantung. } Net paskutinis geltonųjų piratų pasielgimas, kaip tai svarbesnių Karolini] grupės sali] užėmimas, nepajudino p-no Bri ano lygsvaros.“Gi vice-grafas Chinda? Jis taippat su didžiausia ramybe apreiškę, kad ligšiol oficialiai nepatvirtintą žinią

laikraščiuoseambasadoriusvice-grafas

apie minėtų salų užėmimų, skaito tikrąją žinia, kadangi tas buvo reikalingą padaryti pagal sudėstytus Japonijos ir Anglijos karo vedimo pienus. Svarbiausių tų rytų-aziatinių pienų autorių, žinoma, reikia ieškoti Londone.“Vyriausias Britanijos intrigantas, Sir Edward Grey, savo speciale nota Washingtono valdžiai pasižadėjo, jogei jis imas visa atsakomybę ant savęs už japonų veikimus, kurie ap- siribuoją ant Chinijos vandenų ir, kad japonų užpuldinėjimas ant Ramiojo vandenyno nebuvo iškąlno suponuotas. Dabar tasai pat intrigantas Grey tvirtina, kad “militarinis” būtinumas privertęs japonų talkininkus padaryti apsaugo- jančius žingsnius del Anglijos ir Japonijos jurininky- bės ir tatai iš tos priežasties japonai turėjo sustiprinti savo ofenzivų Chinijoj daugiau, negu pirmiau tas buvo manoma daryti.“Ką akiveizdoj tų faktų reiškia pažadėjimas, kad Japonija visai nemano didinti savo teritorijų. Japonijos valdžia, matomai, įsitikinus, kad jai iš Suv. Valstijų pusės negresia joks pavojus ir, kad ji karinius veikimus taip gali praplatinti, ' kaip jai tinkama. Tasai pats senses išreiškiamas ir japonų notoj, kuri valstybės departamentui inteikta dviem keliais — per japonų amba- ’ sadą Washingtone ir per diplomatinę Suv. Valstijų aįgencijų mieste Tokyo. Toj notoj pabrėžta, kad japonai vokiečių salas ant Ramiojo vandenyno užėmę laikinai ir tai tik strateginiu žvilgsniu. N eoficial iuose rateliuosepripažįstama, kad toksai japonuos klastingas pasielgimas ant Ramiojo vandenyno yra didelės svarbos klausimas del Suv. Valstijų, kurį gimdo jau pats geografinis salų padėjimas. Negalime mes būti ramus žiūrėdami į tai, koki mes turime kaimynų Tolimuose Rytuose. Tiesa, čia viešpataujapersitikri- ninias, kad Japonija tas salas užėmus del Anglijos, te- čiau išdavystė aiškiai pasirodė.“ Viena ranka kitą mazgoja. Anglija ten gelbsti Japonijai,, pastaroji pirmajai. Užimtas vokiečių salas japonai paves Anglijai, gi jie pasisavįs plotus Chinijos teritorijos.”Taip rašo vokiečių laikraščiai apie japonų ten kokius nedorus ir pasalingus pasielgimus, bet apie savo nedorus darbus Belgijoje ir kitur nemano visai nei užsiminti.
IŠBLAIVĖJUS TAUTA.Buvo laikai, kuomet finų (suomių) tautą be perdėjimo buvo galima pavadinti girtuoklių tauta. Alkoholio sunaudojimo žvilgsniu Finlandija turėjo užėmusi pirmą vietą. Šiandie yra atbulai. Nei viena šalis nesu- vartoja tiek mažai alkoholio, kaip Finlandija.Firm 50 metų Finlandijoj alkoholio, vidutiniškai i- mant, ant kiekvieno gyven- litrų litrutojo suvartota: 15 (kvortų) degtinės,

1-COLLINS RECEIVING PRIZE AUTO " Z- CONNIE MACK 
and IRA THOMAS —3-EDDIE COLLINS and .JOHNNY EVERS 
4-SCHMIDT SCORING in EIGHTH —

VAIZDAI IŠ ATLETŲ VEIKIMOalaus, viena dešimtoji dalis litro vyno ir 8 litrai spirito 100 laipsnių.Gi 1910 metais viršminė- tos skaitlinės persikeitė sekančiai: degtinės viena aštunta dalis litro, vyno 0.6 ir spirito 100 laipsnių 1.2 litro.Skirtumas ištikro stebėtinas.Pirm 50 metų gėrė visa Finlandija. Sodžiuose gyvavo desėtkai tūkstančių degtines varyklų, nekurtose vietose samdininkams dalimis buvo atlyginama degtine. Gerdavo seni ir jauni, vyrai, moteris ir vaikai. Šiandie su nuosteba žiūrime į tą atmainą.Seimo busto restoran uose ir bufetuose, finų liaudies teatre, darbininkų sąjungų lokaluose visai neužlaikoma alkoholinių gėralų. Žemdirbystės parodose, visuomeniniuose suvažiavimuose, liaudies iškihnybese — niekas niekur negali pamatyti nei lašelio degtinės. Tautos atstovų pokiliuose vartojami bealkoholiniai gėrimai. Nei vienas finų laikraštis ant savo skilčių neskelbia apie svaigalų pardavinėjimą.Pirm 50 metų buvo leista kiekvienam gyventojui dirbti degtinę savo “naminiams reikalams” ir visur buvo leista laisvai ją pardavinėti. Šiais laikais gi namines varyklos užlaikyti ir degtinę pardavinėti sodžiuose uždrausta, išėmus žymesnius viešbučius, skiriamus turistams. Alus leidžiama pardavinėti tik krasos stotyse, bet tik su vietos valsčiaus specialiu leidimu. Tečiau tokių valsčių, kurie leidžia gėralus pardavinėti, visoj šalyj randasi tik penki.Miestuose priešalkoholi- nis judėjimas žengia palen- gveliau, kas, žinoma, yra suprantamu daiktu. Žymų

žingsnį tuo žvilgsniu Finlan- dija padarė 1905 metais, visuotino straiko metu, kuomet darbininkams pareikalavus buvo uždaryta visos restoranų smuklės.Tiesa, kad dviem savaitėm vėliau miestų valdybos išnaujo leido atidaryti tas smukles, bet tąsai pirmutiJ uis darbininkų išmėginimas; neapsiėjo be gerų pasekmių.Du metu vėliaus, ty. 1907 metais, naujas seimas, sušauktas visuotinuoju gyventojų balsavimu, priėmė įstatymams projektą, kuris uždraudžia alkoholinių gėralų Įvežimą, pardavinėjimą ir išdirbinių visoj šalyj. Tasai projektas laukia dar Rusijos vyriausybės patvirtinimo, bet tuo tarpu miestuose gėralų pardavinėjimas sumažėjo lig minimum ir nuolatos vis dar mažinasi.Kuomet ims viešpatauti panašus santikiai pas Amerikos lietuvius ir kuomet gi pagaliau ims blaivėti lietuvių tauta?

nas; tam savo atidengimui jis pašventė ištisus metus, visuomet darbavosi pilnai atsidavęs ir karžygiškai. Pav. dr. Carroll leizdavo pats save įgelti uodui su ta užkrečiamaja liga. Nuo to tuoj aus tikrai minėta liga ir susirgo. Išteisybės, tai didesnis ir drąsesnis pasišventimas, negu kad karinis nekuriu užsidegimas savo priešininkų skerdime. Deja, karo didvyriai vainikuojami liaurais, apdainuojami, bet apie tylius kankinius ir mokslo didvyrius žmonės sužino tik iš pelė- jančių kur ant lentynų enciklopedijų.

gabiausių strategikų šiandie priskaitomi franenzų generolai Joffre, Pau ir Gallieni. Jie visi apvertina- mi tiek, kiek yra verta visa franeuzą kariuomenė. Mat, jiems pasisekė sulaikyti ir atgal atmušti nuo Paryžiaus pašėlusiai įsibėgusius vokiečius. Vokiečiai ligšiol tegali pasigirti tik vienu savo, generolu vou Kluck'u. Bet apie austrų ir rusų strategikųs nėra kalbos, nes tokių gabių vyrų neturima.Tikrai “maratonines'’ lenktynes rengia Rusijos karo vyriausybė. Kaip vyriausybė, taip ir Rusijos nekurie patriotai paskelbė 100.000 rublių dovanų tam rusui kareiviui, kuris pirmutinis įsibriaus V okieti- jos sostinėn — Berlynan. Tuo tikslu renkama aukos, iš kurių norima ir sudaryti paminėta dovanoms suma. Iš visų pusių aukos gausiai plaukiančios ir, sakoma, busią surinkta daugiau, negu reikia. Rusų šiame kare užsidegimas tiesiog nepaprastas. Telegramomis paskelbta, kad į caro atsiliepimą vienų rusų laisvano- rių pasižadėję stoti kariuomenėn, jei tik butų reikalas. Caro valdžia tečiau o- ficialiai pabrėžia, kad jai dabar laisvanoriai dar nesą reikalingi, nes ji turinti užtektinai regulerės kariuomenės ir atsarginių.Egipto valdžia pa skelbė, kad akiveizdoj karo Europoje visoj šalyj apšaukta karo stovis ir šalis pavesta D. Britanijos globou,

kgdaugi pašalines valstybės kartais gali užpulti aut Egipto. Tai pirmutinis Anglijos formalis žingsnis paimti Egiptą faktinei! glo- bon, nors tą šalį Anglija jau senai skaitė nuosavia.Sulyg statistikų aproka- vimo Europos kariaujančių valstybių armijos kasdien suvalgančios po 11.250 tonų visokių valgomų produktų. Snlygiutinai dar gana mažai. Matyt, kareivių didžiuma turi badmiriauti.Delei karo i įdirbimas vokišką ir austriškų paišiukų visai sustojęs ir į Ameriką jų jau beveik ueatga- benama. Gera proga dabar amerikonams tą pramonę paimti į savo rankas.
Parsiduoda Namai, Par

mos ir Lotai labai 
pigiai.

Pasiskubinkite pirkti, kol 
turite progą pirkti pigiai, 
nes jų kainos į trumpą laiką 
pakils. Platesnioms žinioms 
kreipkitės i

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 

3249-53 S. Morgan St., Chicago, Hl.
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Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dieninės ir vakarinės kliasos. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą, 
rašykite pas:

WAITCHES
1741 Wed 471h Street

Dėl platesnių žinių

BROS.
:: Chicago, III.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X

ŠIOJE VALANDOJE.Kuomet dabar daug rašoma ir plačiai kalbama a- Europoje paminėti ir tylaus didvyrį,

Kuomet Europoje pradėjo pagaliau siausti karas visame savo pilnume, didžiuma valstybių, kurios manė ateinančiais metais imti veiklų dalyvumą pasaulinėj parodoj San Francisco mieste, jau atsisakė nuo tos parodos, Viena tik Italijos valdžia parodos komitetą intikriuo, jogei Italija visvien parodoje dalyvausianti, nežiūrint to, kad jei prisieitų ir karau stoti. Todėl Italijos a aisty bei pa- vilijouas jau taisomas.

Nemažai yra padaręs Kataliku 
Bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X. kurie verčia kiek
vieną Kataliką, aut 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 pa veikslas Šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni -- paveikslogi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Knygynas
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 lapeli ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

kanuolės per 50 metų, didvyriu buvo dr. Car- susekėjas žinomos šian- aksiomos, kad pražu- geltonojo drugio li-

pie kruvino karo didvyrius, verta nors vieną taikos veikimo, mokslokuris ligšiol įstengė išgelbėti tokį žmonių skaitlių, kokio negalėtų išnaikinti nei paties Kruppo galvažiulin- gos Tuo roll, dietinguga yra platinama tam tikros rųšies uodų ir žmogaus organizman ji įsigauna iš čiulptuvuko, kuriuomi uodas įgelia ir kuriame minėtos Dr. ligos mikrobai randasi.Carroll buvo, ameriko-

Amerika palengva jau i- ma daryti “business’ą” iš europinio karo. Suvien. Valstijų konsulis iš Londono praneša, kad talkininkaujančios valstybės kovoje su vokiečiais ąrtinanties žiemai reikalaujančios milijono šiltų užklodalų, taippat 200.000 balnų ir apynasrių. Ir kitokių daug armijai reikalingų daiktų užsakoma. Pietų Amerikos respublikos taippat lukeriuoja didelių iš Europos užsakymų.Dabartiniam kare fran- euzai strategikai viršija vokiečius, austrus ir rusus savo proto gabumais. Prie

Skaitytojų Domai!
Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašomo gerbiamųjų 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šią kortelytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltos 
rodyklėm
Senas adresas:
Vardas pavardė ....

No....................... gatvė
" ■

Valstija .........................
Naujas adresas:
Vardas pavardė ....

No. ................... gatvė

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

Tik taip užrašytą adresą prisiuntus, galite tikėties, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dienraščio išsiuntime ir administracijai daug palengvinsite.

miestas

miestas
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Karo vaizdai 
Prosuose.

Naktis kovos lauke.
Sužeistas pulkininkas 

laikraštyj “Birž. Vied.” pa
sakoja, kaip jis praleido 
naktį kovos lauke.

Buvo jau vakaras, kada 
jis vedė savo batalijom; ant 
priešininko pylimų. Kulkos 
biro kaip kruša. Krito vėlia
vos nešėjas — vėliavos ko
tą kulka perskėlė. Pulkinin
kas skubiai prikabino vėlia
vą prie durtuvo ir patsai 
žengė su vėliava batalijono 
priešakyj.

Jau arti priešininko tran
šėjos. Beliko tik kokia 50 
žingsnių, kaip vokiečiai 
puolė ant musų, mezdami 
rankų granatas, kad išsigel
bėjus nuo musų durtuvu.

“Man kasžin kąs skau
džiai apdegino koją” — ta
rė pulkininkas — “aš par
puoliau, tečiau sąmonės ne
nustojau ir gulėdamas tėmi- 
jau kovą...

— “Prakeikti rusai, pra
keikti rusai!” — šaukė ap
link mane vokiečiai.

Jau tamsu. Kur tik galvą 
pakreipiu — visur lavonai. 
Ir staiga pasvira ant manęs 
rustus vokiečio kareivio vei
das.

Žibtelėjo vokiečio durtu
vas. .. bet čia pasigirdo pa
liepiantis balsas:

— Palikite jį. Nejaugi ne
matote, kad jis jau be ko
jos”.

Ant manęs nusilenkė prū
sų leitenantas. Jis buvo jau 
nebejaunas, ilgais plaukais, 
kurio išvaizda nereiškė ge
rai išmankštintą prūsų jun-

ką, kurs norėjo mane nužu
dyti.

“Ar neturite ką užkąsti?” 
— skubiai jis užklausė ma
nęs, alkį išreiškiančiu bal
su.

“Su savim nieko netu
riu”.. .

“Kaip gaila!” — leitenan
tas atsiduso... Mes jau ket
virta diena kenčiame' badą. 
Mat, neturime savo veži
mų.”

Bet vokiečių kareivis ap- 
kratinėjo užmuštuosius ir 
sužeistuosius, tikėdamas ra
siąs užvalgyti.

Leitenantas atsisėdo gre
ta manęs ant kelmelio ir ta
rė ramiai sunkia širdimi:

“Kodėl jus pradėjote šį 
prakeiktą karą, kodėl? Ai
to del, kad mes kentėtume 
badą ir išsižudytume?”

Aš, kiek dar pajėgos lei
do, mėginau išrodinėti, kad 
Vokietija pradėjo karą ir 
užpuolė ant musų, bet jis 
netikėdamas kraipė galvą. 
Staiga vokiečiai sujudo pa
sitraukti, rodos, pasergėję 
musų rezervą. Nueidamas 
gimnazijos mokytojas ir lei
tenantas dar pridengė ma
ne kieno tai ploščiu ir dingo 
prietamsy j.

Užstojo naktis, be galo il
ga, šalta ir baisi. Nebijojau 
už save, bet taip baisus bu
vo sužeistųjų vaitojimai 
nakties tamsoje. Už kelių 
žingsnių nuo manęs gulėjo 
kareivis. Aš jį pažinau, tai 
buvo labai paslankus ber
niukas. Granata buvo jam 
perplėšus pilvą ir visą naktį 
jis klejodamas gailestingai 
meldė vandens. “Duokite 
vandens, vandens, viduriai

atidaviau ją tūlam karei-

..,kėi‘ąr.b.et. tuojaus būva gali-. -,,
dega”...

ma numanyti, kad tai yra 
koks atsarginis. Paskiau pa
aiškėjo, kad jis ilgai tarna
vo gimnazijos mokyto jum.
Jis nebuvo tikrasis junkeris 
ir todėl sulaikė kareivio ran-

Šaltis ėjo per kūną ir šir-
dį draskė vaitojimai.

Iš ryto mūsiškiai mane 
pakėlė ir nuvežė į ligoninę. 
Čia gulėdamas aš atsiminiau 
apie musų vėliavą... Atsimi
niau, kaip aš parpuldamas

viui, tasąi gi atidavė toliau 
kitam už nugaros... Vėliava 
buvo išgelbėta. Man liko 
lengviau ant širdies”.

Vokiečių aeroplanai.
“Nov. Vremia” rašo, kad 

rusų kareivius užvis labiau 
gązdiną daugybė vokiečių 
aeroplanų.

“Kaip vanagai jie skrai
do ir tyko” — skundžiasi 
kareivėlis. — “Skraido, 
skraido ir veizėk, jau lei
džiasi pas savuosius ir tuo- 
jąus pradeda veikti jųjų ar
tilerija.”

Vieną sykį buvo taip: pa
kilo augštyn musų aeropla
nas, čia kur buvęs, kur ne
buvęs atskrenda ir vokietis. 
Kaip tik vienas kitą paser
gėjo, tuojaus panorėjo vie
nas aiugščiau kito. pakilti. 
Mūsiškiui pasisekė augščiau 
pakilti ir jis su bomba su
naikino vokiškąjį.”

— Bet užeinama ir sma
gių vaizdų iš vietos kariško 
gyvenimo. Taip, latvių laik
raštis “Janu. Zin.” talpina 
ištraukas iš laišku vieno Ry
gos politechnikos instituto 
studento, rašytų rytinėje 
Prūsijoje, ir pasiųstų iš ka
ro lauko 15, 16 ir 17 rugpjū
čio, cenzūros gi leistų.

Laiške, išsiųstame 15 d. 
rugpjūčio, tasai kareivis ra
šo: “... Visą dieną vokiečiai 
apšąudė miestelį, į kurį mes 
įžengėme, bet kulkos lėkė 
per viršų. Vokiečiai šauja 
blogai. ' Apšaudymo laike 
vaišinomės miestelio gėry
bėmis. Netrūksta nieko: 
cukraus, medaus (bačkelės), 
kokao, gerų-geriausių ciga
rų, vyno, likierių. Musų ka
reiviai geria vokiečių vyną 
ir groja ant vokiečių gramo
fonų: “Pupchen” ir “In der 
Nacht” (moderniškosios vo
kiečių liaudies dainos). Iš 
mūsiškių sužeista tik vie
nas: oficieris Strahl’is, ku
riam švilpianti kulipka nu

Šitie keturi teisėjai nuspręs, katras kliubas bus laimė jęs lošiant “baseball” šį se
zoną.

brėžė truputį kaktą.”
Dvi dieni vėliau jis vėl ra

šo: “Ilsimės tūlame dvare. 
2 dieni gulime šieno daržinė
je. Gulime ir valgome. Ap
link eina bombardavimas. 
Per mus skraido vokiečių 
aeroplanai. Iš valgio netrūk
sta nieko. Valgome vištelių 
sriubą ir kompotą. Pagami
name patįs. Su vokiečiais 
apsieiname gerai, o jie su 
mumis dar geriau. Kas mo
ka vokiškai, gauna visko. 
Mus Vokiečiai vaišina pyra
gu, pakelyj duoda pieną, vai
sius. Visose vokiečių sody
bose žmonės tebegyvena. 
Insterburgas buvo pilnas 
gyventojų.”

17 d. rugpj učio rašo: Šian
dien jau trečia diena guli
me rezerve. Valgome ančių 
kepsnį, geriame kokao, nak
timis palatkosc gulime be 
kaldros, — mat, labai šilta. 
Bombardavimas ir šaudy
mas nesiliovė visą naktį. 
Sužeistų esą daug. Per mus 
perskrenda vokiečių aero
planas (Bleriot). Šovėm, bet 
jis visgi nuskrido. Išmečiau 
iš maišo savo sunešiotus bal
tinius; neverta nešioti tos 
sunkenybės, nes visur na
muose randi švarius”. Laiš
ke kareivis prašo išsiųsti 
laikraščius.

— “Dz. Vestnesiui” tūlas 
latvis, štabo raštininkas, at
važiavęs šiomis dienomis 
nuo Prūsijos karo lauko Ry
gon su reikalais ir vėl grįš- 
tąs atgal, papasakojo:.

“Melskite Dievą, kad mu
sų žemelė nepavirstų karo 
lauku ir neprisieitų karo re
gėti, nes ne be reikalo mal
daujama: nuo karo, hado ir 
ugnies, išgelbėk mus, Vieš- 
pate”.

Prie Virbaliaus randasi 2 
tiltai: vienas didesnis ir ki
tas, šioj pusėj, — mažesnis. 
Karo pradžioje Virbaliu j e 
buvo nedidelis garnizonas. 
Pamatęs ištolo priešininką 
sargas truputį pergreitai su
skubo apie tai pranešti Kau
no komendantui ir tasai pa
liepė išsproginti mažąjį til
tą.

Skubiai dabar taisomi til
tai <ijnt plento, kuriuos vo
kiečiai susproginu. Mažes
nieji tiltai ant vieškelių pa
likti sveiki. Kol tiltas nepa
taisytas, važiuojame dide- 

i liu ratu aplink. Vieškeliai, 
kuriais kasdien važiuoja 
šimtai vežimų, labai išvaži
nėti. Bet plentu važiuojama 
kaip lenta. •

Žemė sunki, molis, der
linga. Dvarų privažiuojame 
tiek, kiek pas mus viensė
džių. Gyventojai išbėgioję, 
viskas užrakyta, vertinges
nis turtas paslėptas skiepuo
se. Naminiai gyvuliai klai-

— Kaip pas j ūmi “blai
vybė” stovi?

— Blaivybė?! — Tvirtai, 
kaikada dar pastovi ant 
dviejų, o kaip kada net ir 
ant keturių.

džioja be priežiūros. Karvės 
margos, rausvų mažai ma
tyt. Kaikur tebėra užsilikęs 
šuo ir ištikimai tebesergsti 
savo šeimininko turtą.

(Bus toliau).

IŠ LIETUVIU KOLIONIJŲ.
ROCKFORD, ILL.

Vietos fondas, įsisteigęs 
šelpimui lietuvių, nukentė
jusių nuo karo, buvo suren
gęs prakalbas. Svarbu buvo 
parodyti visuomenei, kam ir 
kaip sutvertas fondas, pa
rodyti savo veikimą ir pa
aiškinti žmonėms apie svar
bą šio pergyvenamojo laiko.

Prakalbos atsibuvo spalių 
6 d. Woodman’o salėje. Pir
miausia kalbėjo kun. V. 
Taškunas. Jisai pasakojo a- 
pie atsibuvusįjį Chicagoj 
Politikinį Seimą, aiškino jo 
nutarimus ir apie Tautos 
Fondą, iš kurio bus teikia
ma pašelpa. Antru kalbėto
ju buvo p. J. Gabrys. Jis 
plačiai aiškino lietuvių au
tonomijos klausimą; aiškino 
ir apie Informacijos biurą 
Paryžiuje. Po prakalbų bu
vo aukų rinkimai. Surinkta 
$41.17. Aukos perpus ėjo 
Tautos fondan Informacijos 
Biurui Paryžiuje. Paminė
tina aukotoji; vardai. Po du 
doleriu aukojo:

J. Ulinskas, V. Jankus, 
kun. V. Taškunas.

Po vieną dolerį aukojo:
L Bacevičius, J. Kacka, 

P. Vaitkus, B. Steponavi
čius, V. Žemaitis, Petronė
lė, J. Banys, P. Vaiciekaus- 
kiutė, J. Pinčius, K. Stan
kevičius,- A. Ambrasas, P. 
Deltuva, F. Tenduvelskis, 
A. Kelpšas, J. Guokas, J. 
Bacevičius, T. Boskis, B. 
Geršva, J. Brinkus, K. Pet
kevičius, J. Jusiunas.

Kiti aukojo mažiau kaip 
po dolerį.

J. M. Bacevičius.

Redakcijosjitsakymai.
J. Kučinskas, Kingston, 

Pa. — Ačių už atsiųstą sei
mo aprašymą, bet tai mes 
pirmiau matėme laikraš
čiuose. Aprašymo nedėsime, 
nes musų visuomenei daug 
yra svarbesnis Politikinis 
Seimas, atsibuvęs Chicagoj.

A. K., Baltimore. — Vie
tos parapijų paroda vimas 
“Katalike” jau anksčiau 
buvo paminėtas. Gi Ta|ms- 
tos sapnai netinka laikraš
čiui. “Iš merginų gyveni
mo” pasitaikius progai su
naudosime.

Šv. Stanislovo dr-ja, East 
Chicago. — Tamstų prisiųs
to laiško negalima suprasti 
ir nežinome, kas ten norima 
pasakyti.

Reporteris, Chicago. — 
Laišką į redakciją indėsime, 
kaip tik turėsime daugiau 
vietos.

Užsisakykite

Amerikos Lietuvių Dienraštį
JO

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lake.

“KATALIKO” 
namus dienraštį, 
spaudos darbus,

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio 
reikalais: pristato į 
priima prenumeratą, 
apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visą musą skaitytoją 
su reikalais kreipties tiesiog į musą 
agentą šiuo adresu:

JUOZAPAS PALEKAS 
1802 W. 46th St., Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA SALDŽIAUSIOS 
ŠIRDIES V. JĖZAUS DRAUGIJOS 

Benediktas Butkus, Pirm. 
840 W. 33rd St 

Telephone Drover 3241 
J, Zaranka, Vice-Piraa. 

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

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

8247 Emerald Ave. 
Jonas Bijansku, Iždą 

840 W. 33rd PL

VYRIAUSYBE GVARDIJOS DID*.
L. KUNIG. VYTAUTO, Ima DIVIZI

JA RAITELIU ANT TOWN OF 
LAKE 

Jonu Klimas, Piras.
1853 W. 45th St

Pranciškui Petraitis, Vice-Piras.
1130 — 49th Ot. Cicero, UL 

Juozapu Lignugaris, Prot Rašt 
4558 S. Paulina 8t.

Jonu Kantauskis, Fin. Solar, 
4304 8. Wood St. 

Yin. Jasulaitis, Kuieriun 
4559 S. Hermitage Ave.

Kaetantinas Trakšelis, Gvardijos flten. 
4520 So. Hermitage Ave.

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

VYRIAUSYBE SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ NAMŲ SAVININKŲ

Jurgis Sereika, pirmininką*,
3221 Lime st.

J. Ridikas, Kas.
3200 Lime St,

J. P. Ewaldas, sekretorių,
8339 Emerald ava.

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Generališkas agentas ant West 

Pullman, Ill., kuris rūpinasi vi
sais AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO “KATALIKO” 
reikalais: pristato į namus dien
raštį, priima prenumeratą, spau
dos darbus, apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visą musą skai
tytoją su reikalais kreipties tie
siog į musą agentą šiuo adresu:

B. Sluz,
738 W. 119 St.

West Pullman. Ill.

BUSTVTENUIMAS LIET. DR-JU 
ADMINITEAOIJU PRIE IV, 

JURGIO PARAPIJOS.
B. M. Butkus, Presided 

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

819 — 33rd St.
J. P. Evaldas, Sekretorių 

3339 Emerald avė.
Juo*. Ridiku, Kasteriu.

8251 Lime St.
A*t Kasparai, Gen. Maršalka, 

8416 Auburn Avw

Tel. Yards 5946

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St., 
Chicago, Ill

M. J. Mankowski,
Geros gyduolės tai sveikata kiekvie

name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jau arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manes.

Musą gyduolės geriausia sutaisytos 
ir gydytoją receptai yra išpildomi 
kuoteisingiausia. Musą aptiekoje lan- i 
kosi geriausi gydytojai, kurio prisėjus 
viannTYial noairnncra Irn n rrari o n ari •visuomet pasirengę kuogeriausia pa
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoją, kokį Jus patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolią, vi
sokias geriausias kvepiančiu perlu- 
mas. Didžiausiame pasirinkime viso
kią aptiekqje parduodamą dalyką. Mel
džiame kreiptis pas mus augšėiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam lietuviškai.

ADMINISTRACIJA LIETUVIŠKOS 
TEATRALIŠKOS DR-MS. 

IV. MARTYNO. 
Nikodemas Overlingas, pirm., 

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

839 W. 34th St. 
Ant. Kasparu, Prot. Raštl*. 

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

1625 W. 20th St 
Mart. Kadzievskis, Kas. 

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

2118 W. 20th St

STANISLOVO V. Ir BL 
Juoz. Klimu, pirm. 

4527 So. Marshfield Av. 
K. Stanišauckas, vice-pins. 

4525 S. Paulina St. 
Fr. Hauba, prot. rašt 
6064 Lafayette Ave., 

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

J. Brazauskis, Iždininkas, 
4530 S. Wood St 

P. P. Baltutis, užveižėtojaa argano 
8261 So. Halsted Bt

ADMINISTRACIJA DR-STBB IT. 
JUOZAPO PALM. SM.
J. žalandauskas, Pirm.
4345 S. Hermitage Av.

Pr. Stasiulis, Vice-pin*.
4525 8. Paulina St.
J. Polekas, Rašt.
1802 W. 46th St.

J. Letukas, Knygvedte,
4524 S. Wood St

Bt Anučiauskis, Iždininkai
1447-49 W. 45th PL

ADMINISTRACIJA DE-SMS IV. 
MATEUŠO APAŠTALO 

Ben. Butkus, Pirm. 
840 W. — 33rd St 

Telephone Drover 3241 
Bt Stoneviče, Vice-Pro*. 

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

3245 8. Morgan St. 
Antanu Kigparavicz Rašt Fin. 

341" Auburn Ave.
Kazimieru P. Sirus, Iždininku, 

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

Draugysčių Reikalai.
TAUPYKI! PINIGUS!

“ Keistute ” Pukolijimo ir Bn4&- 
vojimo Dr-stė (Spulka) No. 1.

Nauja 53 Serija prasidėjo ketverge, 
rugpjūčio (August) 6tą 1914. Susirinki
mas atsibuna kas ketvergas 8-tą vai 
vakare Woodman svtainėje 8861 
Lime St kampas 33čios gatvės.

Akcijos kaina 25c. Taigi kiekvienu 
ar viena gali užsirašyti keletą akci
ją. Akcijos užsibaigia už 6’4 metą i> 

| kiekviena akcija atneša $100.00.
Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie

tuvaitės prisirašyti prie šios Draugi
jos (Spulkos), nes tai yra geriausia 
būdas del sučėdijimo pinigą.

6i Dr-ja (Spulkal yra seniausi* ii 
visą lietuvišką Spuiką Chicagoie.

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

Skoliname pinigus ant lengvą Iš
lygų del pirkimo arba statymo na
mą, ant pirmo morgičiaus (Mortgage) 
su peržiūrėjimu visą popierą.

Su godone.
Ben. Butkus, Prezidnta* 

840 W. 33rd St.
Telephone Drover 3241

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

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

3151-53 Lime St

TAUPYKITE PINIGUS! 
TĖMYKIT LIETUVIAI!

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

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

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

Todėl kviečiame Lietuvius ir Lie
tuvaitės prisirašyti.

Virš minėta Draugija (Spulka} y- 
ra po priežiūra valstijo. Illinois u y- 
ra vedama pagal tiesu valstijos.

gą del pirkimo arba budavojimo N*- 
aut pirmo morgičiaua (Mortgage) an 
peržiūrėjimu visą popierą.

Su godone,
Kaz. Katutis, Prezidntas, 

710 W. 18th 8t
J. P. Ewaldas, Sekretoriai, 

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

M. J. Tananevicze, Kasterina. 
670 W. 18tk 8t

DIENRAŠTIS “KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI
KAS” kasdiena spausdina naujausias ir svarbiausias žinias iš viso pasaulio, kasdien plačiai rašo apie 

karo bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” rašo straipsnius žymiausieji musų lašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 
Lietuvių dienraštį ^KATALIKĄ.

Dienraštis “KATALIKAS” lėšuoja Suv. Valstijose ir Kanadoj, metams $5.00, pusei metų $3.00, trims mė
nesiams $1.75. Užsienyje, Europoje ir kitur: metams $7.00, pusei metų $4.00. Prenumeratą siųsti adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS “KATALIKAS”
3249 South Morgan Street, - - - Chicago, Illinois.
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TELEGRAMOS.
Mtolandija bel

gų prieglauda.
Rosendaal, Holandija, spa

lių 14. — Kiekvienas liolan- 
das daro iš visų savo išgalių 
ką gali, idant pagelbėti bel
gams. Belgų Holandijoj jau 
yra arti 400.000. Šiaurinėj 
Belgijoj veik neliko gyven
tojų., Išlakstė ir nusidangi
no į Holandiją arba Angli-

A

ti į traukinius ir dumti į 
Meksiko pasieni.

Iš Meksiko pusės į Naco, 
Ariz., vis zvimbia kulipkos 
ir krinta bombų skeveldai.

Holatadijos valdžia ir gy
ventojai stengiasi nabagams 
belgams prigelbėti. Geležin
keliais išvežiojama belgus 
po įvairius miestus ir so
džius. Prie kiekvienos di
delės stoties nuolatai turi
ma kavos, duonos ir sriubos, 
kad pavalgydinti peralku- 
sius senius ir vaikelius, pa
bėgusius iš savo nuteriotos 
tėvynės.

Rosendaale laikoma 1.000 
katilu, kuriuose verdama 
sriuba del prieglaudos ieš
kančių belgų.

Kaikurie holandai priima 
auginti belgų vaikelius.

Ypač didį įspūdi daro bel
gų vaikai. Kaikurie nežino, 
kas atsitiko su jų tėvais, o 
kaikurie matė, kaip jų tė- 

. vai buvo vokiečių sušaudo
mi.

Vokiečiai nu

BOMBA SPROGO KA
TEDROJ.

New York, spalių 14. — 
Vakar vakare šv. Patriko 
katedroj sprogo bomba. Ka
tedroj nedaug tebuvo žmo
nių ir tik vienas tebuvo su
žeistas. Sprogimas bombos 
nedaug tepakenkė katedrai.

Bomba buvo padėta prie 
pilioriaus, arti šv. Bernar
do altoriaus ir arti krikšte1.-, 
uyčios. Bomba padare sky
lę asloj, pagadino dvi klaup- 
kas ir skeveldai, skridę i 
palubes, išmušė keliatą šmo
tų akmens.

Kaikurių buvo spėjama, 
kad tai buvo pasikėsinimas 
ant kardinolo Farley, bet 
jis pats tai užginčijo.

Tą pat vakarą bomba 
sprogo prie klebonijos ties 
šv. Alfonso bažnyčia. Kuni
gas buvo truputį sužeistas.

Policija spėja, kad abi 
bombos tų pačių žmonių bu
vo parūpintos.

Į šv. Alfonso bažnyčią 
pereitą žiemą F. Tannen
baum įvedė du šimtu valka
tų. Tannenbaum dabar -yra 
prie priverstino darbo.

Spėjama, kad tos bombos 
ir yra atsikeršijimas tų pa
daužų.

North. Side atsibuvo šv. My
kolo A. parapijos susirin
kimas, kurs buvo laikytas 
parapijinėj salėj. Susirinki
mą atidarė kun. F. Kudir
ka. Tarp kitų klausimų buvo 
svarstyta apie f erų surengi
mą. Kun. F. Kudirka, aiški
no, kad ferai privalo būti be 
svaiginamų gėrimų. Ir nu
tarta rengti blaivius forus.

Dar paskui buvo pakalbė
ta apie vargonininką. Tame 
reikale kalbėjo pp. Vabalas 
ir J . Kaniavskas. Bet paskui 
karštai ėmė vargonininką, 
savo žentą, ginti p. Gizul- 
skienė ir susirinkimas buvo 
pabaigtas be jokio nutari
mo kaslink vargonininko.

PRAKALBOS.
Prakalbos ir parodymas 200 gražiu 

iliustruotų paveikslų ęlektrikine ma
šina-. ketverge, spalio, 15 <1. 7:30 vai. 
vakare, Mark White salėje, 29 ir Hal- 
sted gat. Paaiškinimai lietuviškoje 
kalboje. Inžanga visiems dykai. Kvie
čiame kuo skaitlingiausiai susirinkti.

l’etnyčios vakare. 7:30. tą patį, pa
roda bus Stanford saloje, 14th PI. ir 
Union avė.

M. Waleneius.
(59-61) 

PAJIEŠKOJIMAS.
Paieškau savo pačios Liucijos Do- 

brovalskienės. Dėžini, mėn. iš Lietu
vos. Mielai prašau, kas dažinos arba 
ji pati duoti man žinę adresu:

Kazimieras Dobravalskis,
825 W. 33rd Pl., Chicago, III.

Paieškau Antano Belaucko, Kau
no Gubernijos Raseinių Pavieto. Svek- 
suiu Valsčiaus, ir sesers Onos Mic- 
kaitės iš sodžiaus Pipliškių. Naumies
čio Valsčiaus, to pačio pavieto ir gu
bernijos. .Taigų kas juos žinote arba 
patys, malonėkite atsišaukti šiu adre
su.

Mikodimas Miskus,
72 Green St., Clinton. Mass.

(59-60-61)

APIE REGISTRACIJĄ.
Vakar Chicagoj užsiregi

stravo vyrų 177.174, mote
rių 97.439; viso 274.613. 
Spalių 3 d. užsiregistravu
sių buvo: vyrų 216.841, mo
terių 68.833; viso 285.671. 
Taigi viso užsiregistravusių 
vyrų 394.015 ir moterių 16- 
6.272, viso 560.292. Vadina
si — tiek bus balsų ateinan
čiais rinkimais.

Kažkodėl moteris neno
riai registruojasi. Pereitą 
pavasarį jų užsiregistravo 
217.000, gi dabar tik 166.- 
272. Mat, pavasarį moteris 
kovojo už lygias teises, bu
vo perdaug įsikarščiavu
sios, todėl skaitlingiau ir 
veikė politikoje, bet kuomet 
sau tas balsavimo teises ga
vo, perėjo noras 
nes reikalais

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda saliunas lietuviais ap

gyventoje vietoj ant Town of Lake. 
Parsiduoda pigiai iš priežasties ligos. 
Atsišaukite tuojaus:
1701 W. 47th St.. Chicago. Ill. 

Kampas Paulina St.
(59-64)

FARMA.
120 akrų farina Michigan valstijoje. 

Mainom ant Chicagos propertes arba 
už pinigus. 05 akrų užsėta įvairiais 
javais; triobos geros; yra įvairių gy
vulių, paukščių; visokių mašinų — 
net ir lentoms piauti. Noriu labai grei
tai parduoti. Parduosiu tiktai už 
$3000.00.

I’latesniems žinioms kreipkities pas. 
W. Gaizewski.

10759 S. Michigan Ave., 
Roseland, Chicago, Ill.

(59-61)

“KATALIKO“ DIENRAŽ- 
ČIO GENERALĖS AGEN

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

CHICAGO, ILL.
M. J. Damijonaitis 

901 W. 33rd St. 
V. Daukša, 

4513 So. Wood St.
M. M. Dudas 

3815 So. Kedzie Ave.
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av. 
P. Ken utis 

3238 8. Halsted St.
J. J. Pelekas

1802 W. 46th St.
K. Ražynas 

2341 W. 23rd St.
M. J. Tananevicz 
670 W. 18tk St.

M. Wabol 
1700 N. Ashland Av,

A. L. Zachareviči* 
2336 8. .Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Dulbis 

595 8. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskaa, 

820 Bank St.

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

HARTFORD, CONN.
J. Milatiskag

23 Sheldon St.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika 

820 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

Tananevicz Savings

JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

PRIIMA pinigus taupinimni nuo vieno Dolerio iki didiiaiwhf Bu
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus du
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicago* adeat*.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Cbicagoje ir kitos* mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, pahktrt 

kitos# bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir awtsriksaiskus ant 

runku.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai šskiais jie 

apmoka algas, bitas ir visokias kitas išmokestis. Čskiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų bisjRjfjr 
Jokia biznierius be bankus čekių negali aiądim ataaksafiu 
save biznį vesti.

PADARO Duviereanastis ir visokius kitus rejsntali&us raitu 
gerai ir pigiai

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

Kas norite turėti savo pinigus Baugioje vietoje, tai hrtipH- 
tęs į šią Banką.

EANKOS VALANDOS:
Utarninkai.B, Ke t r ergais ir S-b£’..-xuis snu, 8 ryte Bd 9 vak.
Panedėliais, Seredoiais ir PėtnyčioniM e.u* f rytb iki 6 valų.

Nedėliotais nuo 9 ryto iki 1 po pienę.

New York, spalių 14. — 
Adolph F. Gali, Edisono la
boratorijos inžinierius, at
vykęs iš Europos, pasakoja, 
kad vokiečiai lieja tokias 
kanuoles, kurios, sulyginus 
su tomis, kuriomis Liege’o, 
Naniuro ir Antwerpo fortai 
liko sudaužyti, išrodys it 
žaislai.

Didžiausios ligšiol varto
tos kanuoles buvo 16 colių. 
Dabar liejamos kanuoles bus 
19.50 ir 21.45 colių. Jos sku
biai liejamos Kruppo liejyk
lose.

Tos kanuoles neš 25 my
lias. Vokiečiai aprupįs tvir
toves tomis kanuolėmis ir 
taipgi aprupįs jomis savo 
karo laivus. Vieno šūvio pa
kanka, kad nuskandinti di
džiausią šarvuoti.

Vokiečiai atsigabesią tų 
kanuolių į Belgiją ir pasta
tysią palei Anglijos kanalą, 
kurios neprikiš atplaukti 
Anglijos laivams į pakran
tes.

TSING-TAO PASIDUO- 
SIĄS.

Tokyo, spalių 14. — Pra
nešama, kad Vokietijos am
basadorius Pekine gavo pa
liepimą nuo kaizerio užleisti 
Chinijai Tsing-Tao. Tas pa
liepimas tuoj bus nusiųstas 
vokiečių įgulai Tsing-Tao.

visuome- 
rupinties. 

Taip juk visuomet yra 
žmonėmis: nuo ko jie 
biau draudžiami, prie 
daugiau ir limpa.

su 
la- 
to

ŠVIL-

laivelio 
kapitoną

NAUJAS POPEŽIAUS 
SEKRETORIUS.

Roma, spaliu 14. — Kar
dinolas Pietro Gaspari liko 
paskirtas popežiaus sekreto
rium, vieton mirusio kardi- 
nnolo Ferrata.

Kardinolas Gaspari gimė 
Romoj 1852 m. ir stojo kar
dinolu 1907 m.

DR. RENFER
VYRŲ ligų specialistas

Gydo įvairias vyrų ligas. Patari
mai dykai. Viena kaina visiems. 
Praktikuoju toj vietoj per daugel me
tų.

Valandos:
Nuo 8 ryto iki 8:30 vakare.

1827 Blue Island Avenue
Kampas 18tos gat. Kambariai 5-8

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 8. Main St.

C. Miklas, 
1025 8. Main Si.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.
SAINT CHARLES, ILL.

M. Tarabilda, 
Box 16

BALTIMORE, MD.
J. Pilipavičius 

437 8. Pae* 8*.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA DRAPANŲ 
KRAUTUVE CHICAGOJ!

Vthdkaa kraštavę vyrišką aprėdalų, skrybėlių Eavuyką ir 
kata dfi moterų, vym ir vaikų taipgi ir vyriikų siattb

JONAS BUDNIKAS
SAVININKAS

5252-54 So. Morgan Chicago. Ill.
Telephone Yards 6MJ

WOODS’O VIETĄ UŽĖMĖ 
STEVENSON.

Springfiel, III., spaliu 14.
—Gub. Dunne valstijos se

kretoriaus vieton paskyrė 
L. Stevenson. Jo pirmtaku- 
nas Woods pereitą sekma
dienį nusižudė. Woods dar 
turėjo išbūti toj vietoj du 
metu ir du mėnesiu. Naujas 
sekretorius užstatys $100.- 
000 bond’ą.

NERAMUMAI PIETINĖJ 
AFRIKOJ.

Londonas, spalių. 14. — 
Anglijos kolionijos Afrikoj 
dalis, kuri susiduria su vo
kiečių kolionija, liko vokie
čių rankose. Tas atsitiko, 
kuomet pulk. Maritzo karei
viai sukėlė maištą. Ten nuo 
senai veikė vokiečių kursty
tojai ir šnipai. Nori sukelti 
antrą boerų karą. Vokiečiai 
kursto juos ir prižada pri
gelbėti įsisteigti neprigul- 
mingą respubliką.

NUBAUDĖ UŽ 
PIMĄ.

Traukiamojo 
“Carrie Ryerson ”
McDonald muaicaplis teisė
jas Gemmill nubaudė $10 
pabauda ir teismo lėšas už
simokėti už perilgą minėto 
laivelio švilpimą ties Ran
dolph gatvės tiltu. Mat, lai
velis atplaukė ties tiltu, gi 
kadangi tilto niekas neati
darė, kapitonas pa leido
švilpyne ir per 15 minučių 
toji nesulaikomai rėkė. Til
tu viršininkas už tai laive
lio kapitonų liepė areštuo
ti. Tiltas tuo metu buvo tai
somas ir todėl negalėjo bū
ti

£ Tel. Drover 7042 j

| Dr. c. z. vazai (Vezerrai į 
f LIETUVIŠKAS DENTISTAS * 
t 4 712 So. Ashland Avė. t 
* arti 47tos gatvta

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Zalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS.
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

Pilni Namai Linksmybes 

Kada juose yra GRAFOFONAS

a t įdarytas.

MILICIJA MEKSIKO 
PARUBEŽIN.

Phoenix, Aria., spaliu 14.
— Arizonos gub. Hunt įsa
kė valstijiniai milicijai bū
ti kas valanda gatavai sės-

Iš Chicago.
“VYČIŲ ’ ’"PRAKALBOS.

Šv. Jurgio svetainėje šian
die, spalių 14 dieną, bus 
prakalbos, surengtos “Vy
čių” kuopos. Kalbės dr. A. 
K. Rutkauskas. Visi, o ypač 
jaunimas, yra prašomi atsi
lankyti. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

ŪMIU >

PARAPIJINIS SUSIRIN
KIMAS.

DEŠIMTS KALINIŲ 
PABĖGO.

Iš Kankakee kalėjimo 
pabėgo dešimts kalinių, 
daugiausia plėšikų. Keli 
tuoj suimta Chicagoj, kiti 
gi tuo tarpu paieškomi. Jie 
buvo perpjovę pjūkleliais 
lango geležines grotas ir 
tuo budu pasiliųosavę. Pjūk
lą jiems pristačiusi pirm 
poros dienų kažkokia jauna 
moteriškė, kuri pasisakiusi 
esanti vieno kalinio žmona.

Vis nauja.
— Dvylika metų kai]) ne

šioju kepurę, o išrodo kaip 
nauja.

— Ar tai gali būti, kaip 
tai išliko?

— Ogi taip: mat, teko 
man ją labai daug sykiu ap
mainyti į naujasnę.

KAMBARYS ANT RENDOS.
Garu apšildomas, šiltas vanHuo, tin

kantis del dvejų ar vienam.
Atsišaukite vakarais: 

Mrs. Smith, <
3231 Emerald Ave. Chicago.

_____

KARČIAMNINKAMS SVARBA.
Jei nori gerą bizni turėti, tai var

tok Tosetti Brewres alų. Yra geriau
sias ir visada busi užganėdintas. Dė
lei patarimų ir informacijų kreipki
ties prie agento.

Peter J. Jonaitis, 
3452 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Canal 4052

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

Chicago, Ill.
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(
Geriausia dovana draigains 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.

Rusų cenzūra "DRAUGį” Į Lietuvą Inleldžla 

“DRAUGAS” atsieina net. $2, pusei m. $1: 
Užsieniuose metams $3, pusei metą $1.60 

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

Telephone Drover 6114

Telephone Drover /2266. 

‘Lietuva’ Benas 
persikėlė savo buveine

Į A. Liekis svetainę, 
prie 3301 S. Morgan St. 
Praktikos atsibuna kas pet- 
nyčios vakarą 8:30

Minėtas benas priklauso 
prie “P. F. M. of A. inc”.

Gerbiami Tautiečiai, reikalaudami muzi
kos baliams, apvaikščiojimams, ar kito
kiems reikalams, kreipkities prie,“LIETU
VA“ BENO unijistą muzikantų, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus. f

Visiems yra žinoma, kad daug randasi 
nepatyrusių ir “skebų” muzikantų, kurie 
netinkančiai išpildydami muziką daro gedą 
draugijoms.,Todėl kad iėvengus to, komitetai 
samdydami muzikantus visados privalo pa
klausti ar priguli pri« unijos,* ar turi uni
jos kortą. Jei unijistas, tai beabejonės yra 
atsakanti ypata prie muzikalilkos užduo-

CAMBRIDGE, MASS.
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS. 
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MAS*.
Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.

B. P. Miškinis
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St.

M. Ziais 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St.
NASHUA, N. H. 

Jonas 8traškauskis 
26 Washington St.

DETROIT, MICH.
J. J. Bajorinaa 
176 Cardoui Av.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

ELIZABETH, N. J. 
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. KaHtna, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius

178 Ferry St.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czeponis, 

510 Main St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Maželis :

Tureti namie grafofoną tai yra didžiausias smagumas. Girdėsi* 
te puikiausių operos dainininkų dainų, gražiausių chorų, gar

singų muzikantų grojimų, orkestrų, ir girdėdami patįs 
Unksminsitės, dainuosite ir šoksite.

“BETRIUBINIS GRAFOFONAS” kaina $15.00
Sis betriubinis grafofonas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra švelnus, tyras, be jokio ausi draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdeli { apačią skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi ( 
orą švelniu, maloniu akordu.

LIETUVIŠKI REKORDAI
COLUMBIA rekordai plokšti skrituliai groja iš abięjų pusių. Visi Columbia 

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; vieos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batų čistytojas. 
Butą Darželis.
Giesmė t Panel; žvenčiau- 
si*. 
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungary čigonų orkeitraa. 
Velnias ne Boba. 
Velnias ne Boba.
Mano palvys. 
Velnias ne Boba. 
Saldžios lupos. 
Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žgseli per Nemunėli.

“Tekėjo saulelė kad 
jojau ''
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltlšius arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubožiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite kataliogu* mu
zikos, kningų įr įvairiu kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekantu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
CHICAGO, ILL.3249-53 So. Morgąn St,
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