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Dideli mūšiai ties Varsa va
Rusai atmušti ties Širvintais. Ostend vokiečių rankose
Pasikėsinimas ant Franci jos prezidento
Meksiko laikinis prezidentas Carranza rezignavo. 

Dabar visą Meksiką valdo žinomas Villa.
Talkininkai vokiečių dešinįjį sparną pristūmė prie Belgijos

Portugalija pasirengus karan.
Belaukiant di

delio mūšio.
LONDONAS, spal. 15. — 

Nedaug žinių teatėjo apie 
rusų pasisekimus arba ne
pasisekimus.

Iš Haagos telegrafuoja
ma, kad po smarkaus susi
rėmimo rusai liko išmušti iš 
Lvovo.

Iš Berlyno atėjo šitokia 
žinia:

“Viennoj oficialiai vakar 
paskelbta, kad musų armija, 
prigelbstant Przemyslio i- 
gulai, atmušė apsupančius 
tvirtovę rusus ir dabar ru
sai laikosi pozicijoje į rytus 
nuo tvirtovės.

Keliatas karinių tiltų lū
žo besitraukiant rusams ir 

. daug jų nuskendo San upėj.
Mūšiai i rytus nuo Chy- 

row, Galicijoj, tebesitęsia. 
Musų kavalerija atmušė ka
zokų diviziją atgal linkui 
Drohobyczo.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS.
LONDONAS, spalių 15. — Iš vokiškų šaltinių atė

jo žinia, kad M. Lietuvoj ties Širvintais vokiečiai at
mušė rusų užpuolimą ir paėmė 3.000 nelaisvėn. Lyck ir 
Biala vėl vokiečių rankose. Toliau i pietus rusai buvo 
įveikti ir jų 8.000 paimta nelaisvėn.

LONDONAS, spalių 15. — Rumunijos pakrantėj 
girdima šaudymai. Spėjama, kad vokiečių skraiduoliai 
Goeben ir Breslau grumiasi su rusų karo laivąis.

LONDONAS, spalių 15. — Iš rytine# Prūsijos vo
kiečių armija gabenama Francijon.

LONDONAS, spalių l&VafciefiM buvottTT(Vmy|jų 
nuo Varšavos. Atmušti atgal ir yra dabar už 30 mylių.

Afrikoj.
Londonas, spalių 15. 

Gen. Botha pasiuntė kariuo;

Telegramose iš Petrogra
do nieko neminima apie 
Lvovą. Paminėta trumpai, 
kad mušis eina i pietus nuo 
Przemyslio.

Nebūtų Įstabu, jei rusai 
visai pasitrauktų iš Galici
jos. Nes dabar visa svarba 
yra išlošti labai didi muši 
Lenkijoj. Rusai turbut trau
kia spėkas iš Galicijos į Ru
sijos Lenkiją ant dešiniojo 
Vislos kranto. Nuo to mū
šio priguli tolesnis rusų žen
gimas primyn.

Didžiausias del vokiečių 
daiktas bus Varšavos paėmi
mas. Varšava yra apsupta 
moderniškais fortais ir ant 
greitųjų dar daug drutvie- 
čių pristatyta. Aplink Var- 
šavą ant fortų ir drutviečių 
riogso 1.400 visokio kalibro 
kanuolių ir daug kulkosvai
džių. Taigi Varšava yra ap
juosta stipriomis drutvietė- 
mis.

Mūšio linija, nuo Varša
vos pradedant, tęsiasi pa- 
visliu, paskui eina palei 

San upę, kuri inteka į Vis- 
lą, iki pat Przemyslio, kurs 
guli ant San upės. Tai ta 
mūšio linija yra 300 mylių 
ilgumo.

Petrograde skelbiama, 
kad ties Varšava vienoj vie
toj vokiečiai buvo sumušti ir 
1 rusų pulaks paėmęs 2 vo
kiečių buriu.

Miške ties Varšava kazo
kai pašovę zeppelinini vo
kiečių orlaivį ir tas, nusilei
dęs žemėn ir papuolęs i ka
zokų rankas.

Pasikėsinimas 
ant prezidento.

LONDONAS, spal. 15. — 
Iš Paryžiaus gauta šitokia 
žinia:

“Kadangi dabar francu- 
zų generalio štabo buveinė 
perkelta, pasidarė galima 
paskelbti, kad, kuomet pre
zidentas Poincare lankėsi 
pereitą savaitę pas gen Jof- 
fre, mieste Romilly-sur-Sei
ne, vokiečių lakūnas metė 
miestan bombą, kuri nepa
darė blėdies.

Apie prez. Poincare atsi
lankymą francuzų armijoj 
buvo priešui šnipo pranešta. 
Vienas jų geriausių lakūnų 
buvo pasiųstas su bomba. 
Buvo jam Įsakyta numesti į 
namus, kur apsibuvo gen. 
Joffre su prezidentu.

Francuzų .lakūnas. Fra
ntus tuoj skrido oran ir pa
muše vokiečių lakūną. Vo
kiečių orlaivis su lakunu 
nukrito žemėm Pats prez.

Poiiicare prisegė pašlovin- 
toję legiono kryžių ant fran- 
cuzo lakūno krutinės.”

Ostend vokiečių 
rankose.

Ostend, spalių 15. — Ne
buvo manyta ginti Ostend. 
Valdžia ir karalius prasiša
lino su savo kariuomene. 
Tūkstančiai pajūryj stovė
jo ir laukė pergabenant į 
Angliją. Didelė jų daugybė 
buvo pergabenta.

Žmonių padėjimą dar pa- 
baisino, kuomet buvo mes
ta iš oro bomba. Šimtai mo
terių buvo apalpusių iš nuo
vargio ir išgąsčio. Minioj at
sirado gerų dainininkų ir tie 
antradienio vakare, belau
kiant garlaivių, užtraukė 
linksminančias ir dvasią pa- 
keliančias dainas.

Pirmieji vokiečiai pribu
vo į Ostend vakar ant mo- 
torciklių.

Garranza re
zignavo.

Washington, spalių 15. — 
Agnas Calientes konvenci
joj gen. Carranza atsisakė 
nuo laikinos prezidento vie
tos. Konvencija jo atsisa
kymą priėmė.

Dabar Meksiko valdinin
kai liko po Vilios įntekme. 
'Pagal jo norą Antonio Vil
lareal paskirtas Carraizo
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(1) BELGIJOS KAREIVIAI JOJA SU KARINIAIS KARVELIAIS; (2) WEST 
MINSTERIO PRINCESĖ, KAIPO LIGONIŲ PRIŽIŪRĖTOJA.

vieton. Tai bent šiuo tarpu 
Meksike apsistos skerdynės.

Arizonos gub. Hunt nė
šius milicijos Meksiko pa
sienin.

Villa lyg ir neturi dabar 
priešininkų. Vienok iš Car- 
ranzos ir Huertos pasekėjų 
vėl gali susidaryti priešinga 
jam srovė. Ir tuomet išnau- 
jo pasipils kraujas.

Durango valstijoj Villa 
konfiskavo gėrybes, prigu
linčias vokiečiams. Tų gė
rybių buvo už $1.000.000. 
Skelbiama, kad Vilios įsa
kymu sukonfiskuota didie
ji dvarai, valdomi meksiko- 
nų arba svetimžemių.

menę prieš pulk. Maritza irf 
jo kąreivius. Pulk. Maritza' 
su vokiečiais turįs aplink: 
500 kareiviu. Rolandai sto-*• 
ja anglų pusėn ir sukilėliai 
neturės pasisekimo. Didelių 
maištų p. Afrikoj nebusią.

Talkininkai 
briaujasi 
Belgijon.

Paryžius, spalių 15. — Y- 
ra spėjama, kad Antwerpo 
gynėjai jau susijungė su tal
kininkais Belgijos pasienyj. 
Turbut Belgijos armijos li
kučiai jau grumiasi su vo
kiečiais talkininkų ailėse.

Vokiečiai Buvo užpuolę 
ant talkininkų Hazebrouck 

apylinkėse, Francijoj. Pa
čiose Hazebroueko miesto 
gatvėse buvo ištikę smarkus 
susirėmimai. Galop vokie
čiai buvo nustumti prie ru- 
bežių į Belgiją ir Belgijoj 
talkininkai užėmė Ypres 
miestą.

Ties Arras, Francijoj, bu
vo dideli šaudymais! iš ka
nuolių. Bombų krito ir mie
stan. Miesto salė sudegė ir 
susilygino su žeme.

Ties Roye smarkus eina 
mūšiai. Pats Roye miestas 
pereidinėjo bent dvyliką 
kartu iš vienų rankų į ki
tas.

Pranešta, kad vokiečiai 
stengiasi apgulti Belfort. 
Belfort yra pirmos klesos 
francuzų tvirtovė. 1870 me
tais ta tvirtovė laikėsi dau
giau kaip tris mėnesius.

(Telegramos seka ant 4 p.).
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Musų pastabos.
VOKIEČIAI, ESĄ, GEIS

TINI.

Chicagos “Daily News’’ 
savo redakcijiniam straips- 
nyj svarsto dabartinio eu
ropinio karo pasekmes de 
Suv. Valstijų, gi specialiai 
būdą imigracijos, kuri po 
karai, sakoma, labai padi
dėsianti.

Straipsnio autorius pata
ria iškalno apgalvoti kokias 
nors priemones priešais tą 
skaitlingą imigraciją, ko
kia karui pasibaigus lau
kiama, nes priešingai Ame
rikos visi miestai busią tie
siog užlieti bedarbių minio
mis.

Bet indomiausi “Daily 
News" daleidimai kas link 
tautinio busimos imigraci
jos sąstato. Kadangi Suv. 
Valstijų gyventojų tautinis 
pobūdis formuojasi nuo i- 
migrantų intekmės. tatai a- 
merikonams tasai klausi
mas yra labai svarbus, bū
tent kokių tautų bus tie lau
kiamieji ateityj imigrantai.

Taigi tuo žvilgsniu dalei- 
dimai yra tokie, kad jie vo
kiečiai karą pralaimėtų, 
tuomet didžiausia imigran
tų dalis susidėtų iš vokie
čių. Gi jei tame kare patik
tų nelaimė Fra nei ją ii* An
gliją, tų šalių gyventojai 
turėtų ieškoti laimės fran- 
cuzų ir anglų kolonijose. 
Vokiečių imigracija visuo
met buvo laikoma Snvieu. 
Valstijoms pageidaujama.

Taigi aišku, kad “Daily 
News" trokšta šiame kare 
vokiečiams nepalaimos, nes 
nori po karui i Suv. Valst. 
kuodaugiausiai atkeliautų 
“pa geida u j amų ” vok i eči ų. 
Tegu sau tasai noras pildo
si. Tegu vokiečius patinka 
nepalaimos, nes jei jie ke
liaus i Suv. Valstijas, bus 
aišku, kad jie Europai yra 
perdaug kenksmingi.

Tą “Daily News” veliji
mą kiekvienas gali tik pas
veikinti.

LENKAI PIRMEIVIAI
pasipiktini:.

Šių metų pradžioje Prū
su Lenki joj mirė Gniezno- 
Poznaniaus arcivyskupaš,

vokietis kardinolas Kopp. 
Šis kardinolas visas laikas 
buvo uolus lenku, Vokieti
joj gyvenančiu, gerinaniza- 
torilis. Jis į vokiečiu val
džią darė didele intekmę, 
nes tai buvo artimas kaize
rio AVilhehno bičiuolis ir 
buvo užėmęs Vokietijos se
natoriaus vietą. Jis labai 
daug prigelbėjo vokiečiams 
junkeriams atsaviuti lenkus 
nuo nuosavybių, jis taippat 
savo arcivyskupijoje kuda
kinusia persekiojo lenkų 
dvasiškiją. Jam mirus Vo
kietijos lenkai ramiau atsi
duso, nes manė sulaukti į 
kardinolo Koppo vietą at- 
civyskupą lenką, tėvinainį, 
kuris turėtų būti lenkų tau
tai artimesnis ir už lenkus 
visame kame užstotų.

Iš štai susilaukė. Mirusio 
kardinolo Koppo sostan nu-
skirtas tikras lenkas, vys
kupas Likovskis. Tą žinią 
lenkų visuomenė sutiko su 
didžiausiu džiaugsmu ir 
krikštavimu. Bet pagaliau 
pasirodė, kad jiems tasai 
džiaugsmas nelemiąs nieko 
gero, kadangi vyskupas Li
kovskis yra prusofilas, ti
krasis lenkų skriaudėjas.

Lenkų pažangioji visuo
menė labiausia pasipiktino 
'naujo arcivyskupo prisiega, 
kurią jis sudėjęs kaizeriui, 
kaipo Vokietijos valdovui. 
Prisiegos formuliaras ka
dangi tinka labiau kokiam 
vokiečiui ir tai protestan
tui, bet ne katalikui, ypač 
dar dvasiškiui. Ir lenkai 
tiesą sako, nes tik pasi
klausykime tos prisiegos. 
Štai ji:

“Aš, arcivyskupaS Likov
skis, prisiekiu Viešpačiui 
Dievui, viską žinančiam ir 
visagalinčiam, kaipo ir ant 
šv. evangelijos, apimant 
Gniezno-Poznaniaus arcivy- 
s kūpi jos valdymą, kad Švie
siausiam Viešpačiui Prūsų 
karaliui ir jo augštiems tei
siškiems įpėdiniams, kaipo 
savo šviesiausiam karaliui 
ir Viešpačiui busiu atsida
vęs, ištikimas, paklusnus ir 
nuolankus, kad jo labą 
sulyg savo jėgų remsiu, nuo 
įvairių nuostolių saugosiu, 
kad valstybės įstatymus są
žiniškai prižiūrėsiu ir svar
biausia stengsiuos, idant 
mano globai pavesti tikin
tieji ir kunigai platintų vi
sur karaliui ištikimybės 
jausmus ir prideramąją pa
garbą, tėvynės meilę, pa
klusnumą įstatymams ir 
auklėsiu visas tas dorvbes, 
kurios iš krikščionies pada
ro gerą pavaldinį ir, kad 
neapkesiu, jei man paval- 
dinga dvasiški ja priešais 
tai mokytų arba elgtųsi.

“Būtinai prisiekiu, kad 
nepasiduosiu nei šalyj, nei 
užsieny j jokios draugijos in- 
tekmei, kuri galėtų grasin
ti viešajai atvangai, jei pa
tirsiu kokius nors suokal
bius priešais valstybę, tuo- 
jaus apie tai pranešiu.

Visa tai prisiekiu, taip 
Viešpatie Dieve pagelbėk ir 
Tavo šventoji evangelija. 
Amen”.

Tokia tai arcivyskupo 
prisiega, kurią yra padikta
vęs protestantų valdovas. 
Žinoma, lenkai ir turi kuo 
piktiiities. Nekurie lenkų 
laikraščiai dabar net atsi-
prašo mirusio kardinolo buotasi. Jų darbštumo, ir 
Koppo pelenus už jo, jam tai dar uolaus, niekas ueuž- 
gyvu esant, niekinimą, nes|gina, bet--podraug niekas

MOTI'. CONNOtlY CONGRATULATES 
^^GOWDY. 2. <3EORGE>TYLERf V 

3?DEALS MAKING HIS TWO' BAGGER. ♦.
.4- GOWPY' AT BAT'

Iš “baseball’ininkų” veiki
mo.

Ten tikisi pasislėpti.”
J --------

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Telšių p.:

“Sodžiuose beliko tik se
niai, moterįs ir maži vaike
liai. Galime žūti nuo vokie-

dabartinis vyskupas Likov
skis esąs jau tikrasis kai
zerio šnipas ių lenkų pro
vokatorius.

Visur pilna parsidavėlių, 
išsigimėlių. Ir pas lietuvius 
jų yra. Tik mūsiškiai vis 
dar nepripilde galutinai 
saiko ir atvirai nepasisako, 
kuo jie esą. Gi lenkas vys
kupas Likovskis atvirai pa
sisakė, kam jis tarnausiąs. 
Šalin viskas, kadir pats 
Sutvėrėjas, bile kaizeriui 
visur butų laiminga.

SOCIALISTŲ DŽIAUGS
MUI nėra galo.

Dabar visi soicalistų lai
kraščiai džiaugiasi, kad 
jiems pasisekė lengvama- 
nius tautininkus “apvaja- 
voti” nesenai atsibuvusia
me seime Brooklyne. Jie net 
juokus daro, kad savo tuo 
nelemtu pasielgimu priver
tė musų tautininkus sut
verti tautinę partiją. Tegu 
socialistai sau juokiasi, bet 
tasai jų pasielgimas jiems 
patiems greitu laiku su- 
trumpys kelines, jiems ta
sai juokas greitai pagim
dys raudą, kokios nekuomet 
nebuvo taip greitai dar lau
kę, kuomet priešais juos A- 
merikos lietuvių visuomenė 
susivienys ir stos kaip mū
ras.

Bet iš kitos pusės turime 
dar sykį pabrėžti ir tai, kad 
musų tautinu)kai tikrai da
bai’ pasimokino ir ateityj 
pilnai žinos, su kuo ben
drauti reik, gi su kuo ne. 
Toji pamoka tautininkams 
paliks ilgus metus atminti
na.

Nekurie socialistų lai- 
kraštpalaikiai sako, kad 
Brooklyn© seime socialistai 
visame kitus lietuvius vir
šiję ir todėl pasidarbuota 
ne asmenų, bet visuomenės 
labui.

Teisybe. Socialistų dar-

negali užginti, kad jie ne
būtų darbavęsis savo par
tijos labui. Juk seimo me
tu nekurie “draugų” aiš
kiai yra pasakę, kad jie e-il 
są priešingi Lietuvos au-. 
tonomijai. Lietuviai tatai5 
panašaus darbštumo ir be 
socialistų malonės gali su
laukti ir nuo paties Roma
novo. '

Labai aišku. Pagaliau y- 
la iš maišo išlindo.

BALSAI IS LIETUVOS.
Ištrauka iš laiško, atėju

sio iš Kauno gub., Tauragės 
parapijos:

“Kaip tik karas liko pa
skelbtas, tai kilo didžiau
sias subruzdimas ir ašaroji
mai. Į trečią dieną po karo 
paskelbimo buvo įsakyta ar
klius ir vežimus pristatyti 
į Raseinius, karves, avis ir 
kiaules į Šiaulius. Iš ten ge
ležinkeliu kasžin kur gabęs. 
Už savaitės jau veik čia ba
das prasidėjo. Žmonės neri
mauja, dieną, naktį bažny
čiose klupoja, išpažintis at
likinėja. Kaikurie žmonės 
paliko namus, susidėjo daik
tus ir važiuoja ant Šiaulių. 
Suneš kaukia dieną ir nak
tį, ir tie bėdą nujaučia. O 
per plentą negalima perei
ti. Visas nuo pat Tauragės 
iki Šiaulių vežimais, galvi
jais apstatytas. Taigi vienas 
galas keleivių remiasi Tau
ragėj, antras Šiauliuose, o 
šaka nusiduoda į Raseinius.

Kareivių pilni sodžiai. Jie 
ima, ką tik nori ir jiems ne
pasipriešinsi. j

Nuo parubežio kareiviai 
pasitraukė už septynių ver
stų ir iškasė revus. Žvalgai 
rusų ir vokiečių jau gau
dosi. Rusai įbėginėja būriais 
į Prūsiją ir daro visokius 
negerumus vokiečiams.
Lauksargyj išardė geležin
kelį. ” '

Mes išsikasėme sodelyj 
rūsį. Taippat ^augelis kitų 
kaimynų •- išsikaso tusius.

čių kulipkų, bet kol tas ga
lės atsitikti, tai galim nuo 
plėšikų žūti. Nes kilus su
mišimui atsirado vagių, gal
važudžių, socialistų, kurie 
užpuldinėja ant pasilikusių
jų namie gyventojų.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Kaltinė
nų parapijos:

“Gal paskutinį kartą be
sikalbame su jumis, mes, 
mieliausi ir brangiausi vai
keliai. Juk jus iš laikraščių 
žinote, kas pas mus dedasi.

Laiminome jus išleizdami
į Ameriką, laiminome jus 
jums apsivedant. Dabar lai
miname jus turbūt paskuti
nį kartą, nes kas diena esa
me nutirpę, apmirę ir neži
nome, gal netrukus išmuš 
paskutinė mus valanda.

Visus vyrus paėmė ka
riuomenėn, o sodiečius visus 
nubėdniuo. Atėmė arklius, 
karves, avis, grūdus, šieną. 
S. Butkatiškiui iš jo 200 
bandos paliko Vieną karvę, 
Vaicekauskienei iš 50 band, 
paliko vieną karvę ir taip 
visus paliko lygiai bėdinais. 
Miesteliai ištuštėjo. Kunigai 
liepė prisirengti atlikti iš vi
so gyveninio išpažintį. Baž
nyčios varpai gaudžia dieną 
ir naktį.”

Ištrauka iš laiško, J. Šni
po atsiųsto:

“Šį kartą esame sveiki. 
Tik nežinom, kaip ilgai bu
sime sveiki. Nes kilo karas. 
Kurie turėjo pinigų, tie iš
važiavo į tolimuosius kraš
tus. Mes likome ant Dievo 
valios. Į patalą gulame kaip 
į grabą. Iš vienos pusės to
lumoj jau girdime kanuolių 
dundėjimą, o čia girdime 
verksmus ir dejavimus, kas 
miliutą ašaras lie j ame. Jei 
nusidangilisim kur į sveti
mas šalis, tai adresą jums 
inteiįisim.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kaimo gub., Tauragės 
par.:

“Iš, Tauragės miesto žmo
nės kraustosi ir važiuoja 

linkui Šiaulių. Monopolis, 
aludės ir visos krautuvės 
uždaryta. Nuo žmonių atim
ta viskas, net šiaudai. Paru- 
bežyj jau pustynės beliko. 
Žmonių jau ten nėra. Kas 
valanda vis laukiame bai
sesnio. Šią valandą jums ge
riau, kad esate Amerikoj. 
O mes dieną ir naktį stovi
me tarp mirties. Iš rupes
nio nei nežinome ką rašyti.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Žemaičių 
Kalvarijos: f*

“Jus iš laikraščių žinote, 
kad kilo karas. Paėmė čia 
visus vyrus. Iš dvarų atėmė 
visus gyvulius, pašarą, ve
žimus; paliko tik po vieną 
karvę. Iš Sėdos žydų atė
mė karves ir ožkas. Viską 
varo į Mažeikius, į geležin
kelio stotį. Ir iš džiakono a- 
tėmė visas karves, paliko tik 
vieną.”

Laiškas, kuriame aprašoma' 
indomųs ir baisus nuotikiaiJ

Gudelių kaimas, Vilkaviš
kio parapija, Suvalkų gub.:

“Dabar pranešu tau, bro
liuk, kas pas mus dedasi. 
Žinote, kad pas mus karas. 
Jau dabar dvi savaiti, kai 
eina kruvini mūšiai. Prusai 
mušasi su rusais. Prūsas no
rėjo įsiveržti į musų žemę, 
bet buvo atmuštas. Dabar 
rusai jau inėjo į prūsų žemę 
septynis verstus. Mums gir
dėtis kanuolių garsus dun
dėjimai kasdien iš ryto ir 
vakare. Vilkavišky j sužeis
tųjų jau pilnos ligoninės ir 
jau veža į Marijampolę. O 
negyvuosius degina. Iš va
karų vejas pučia ant mus iš 
paprusio, o per dienas lavo
nai dega ir dega ir baisus 
durnai troškina mus. Debe
siai jų sklaidosi į visas pu
ses. Eitkūnai jau kanuolių 
sudaužyti. Gerai, kad rusai 
nustūmė vokiečius, jei gi da
lykai virstų kitaip, tai mums 
butų po gyvenimui.

Gyvenimas čia neramus. 
Dabar visus paeiliui -žmones 
visų kaimų verčia eiti prie 
plento ir daboti telegrafo 
stulpus. Buvo ir mus tėvelis 
prie plento tris paras. Vis 
už penktos dienos kaimui 
reikia į “stuiką” važiuoti.. 
Veža į prusus visokius daik
tus — avižas, maistą ir tt.

Paveikslas Popežiaus Pius'o X

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko'’ Kningynas
3249 South Morgan Street, : CHICAGO, ILL.

Oia prisiunčia 25c krasoe 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.

O kariuomenės be galo ei
na plentu. Kokias penkias 
dienas tiek ėjo, kad nei ga
lo, nei krašto nebuvo maty
ti. Atsarginius, tai kasžin 
kur nusiuntė.

Arklius valdžia pasiėmė. 
Reikėjo patiems į Vilkaviš
kį pristatyti. Ir mus vieną 
arklį paėmė. Išdavė už tai 
kortelę, o su ta kortele Kal
varijoj gavo pinigus už tą 
arklį.

Jau nekartą matėme la
kūnus. Rugsėjo 15 d. atlė
kė keturi orlaiviai. Kitą kar
tą buvom matę tris nule
kiant į žiemius.

Rugsėjo 16 d., saulutei te
kant, atlėkė trįs rusų orlai
viai ir nusileido ties mus 
'kajinu dvaro lauke. Kai jie 
lėkė, tai buvo toks neišpasa
kytas užimąs. Orlaiviai y- 
ra tokio didumo, kaip di
džiausia trioba. Kai jie lėkė, 
tąi buvo taip augštai, kad, 
rodos, jau sykiais už debe- 
sių. palindo.

Kitusyk iš Prūsų žemės 
buvo atlėkę vokiečių orlai
viai. Ėmė skraidyti Vilka
viškio padangėse. Kai ėmė 
rusai šaudyti iš kanuolių, tai 
buvo neišpasakytas dundėji
mas. Taip tarškė, kad net 
žemė drebėjo. Bet nenušo
vė.

O dabar žmonės išsikasė 
rusins; mes taipgi išsikasėm 
rusi. Gal reikės padėti sa
vo galvelę ant sieros, juo
dos, krauju apšlakstytos, 
žemelės. Dievas žino, ko su
lauksime ir ką regėsime. 
Rasi, mus visi turteliai ir 
mus kūneliai nueis baisiau
siais debesiais. Mielas bro
leli, gal ir tu ten badą kenti, 
bet visgi tau nereikia krau
jo lieti ir pergyventi tokias 
baisias valandas.”

Ištrauka iš laiško, atėju
sio iš Kauno gub., Panevė
žio pav.:

“Žinote, kad kilo pas mus 
karas. Iš miestų gyvento
jams Lietuvoj reikėjo išsi
kraustyti. Išėjo gyventojai 
iš Kauno. Jų namuose užgy
veno kareiviai. Pinigų nete
kome, nes iš bankų ir krasų 
padėlių neišduoda. Ir mu
sų keliatas šimtelių buvo 
padėta krasoj, bet negavome 
atgal.”

Nemažai yra padaręs Katalikų 
Bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius’ X. kurio verčia kiek
vieną Katalikų ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

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

2



Karo vaizdai 
Prūsuose.

(Pabaiga).
Nuo Eitkūnų beveik nie

ko nebeliko. Viskas ušaudy- 
ta arba sudeginta. Krautu
vių prekės išbarstytos tarp 
griuvėsių. Stotyj intaisyta 
Raudonojo Kryžiaus laza- 
rietas. Prie rubežiaus gele
žinkelis sunaikintas, toliau 
tebėra neliestas. Vokiečių 
geležineklio linija siauresnė, 
bėgiai reikia pertaisyti. 
Gumbinėje paliktas tik vie
nas vokiečių traukinis, ku
riuo dabar naudojasi rusai. 
Geležinkeliečiai kareiviai 
uoliai dirba prie geležinke
lio taisymo.

Iš pradžios miestuose ir 
ant laukų žmonių nebuvo 
galima matyti, apylinkė iš
rodė kaip išmirus. Bet da
bar gyventojai po truputį 
pradeda grįsti. Kaimietis, 
sukrovęs visą savo šeimyną 
ant plačių ratų, ir reikalin
giausius daiktus, važiuoja 
atgal už kokių 30—50 ver
stų. Bėdinesnieji, kurie ark
lio neturėjo, veža savo man- 
teli ant tačkos bei ratelių. 
Dvarininkai ir fabrikantai, 
žinoma, nemano grįsti — 
jie, mat, prie pinigų.

Galima pasergėti, kad 
valdžia rūpinas remti dau- 
giaus augštesnį luomą, kai
miečiai gi daro visai liūdną 
įspūdi. Visi nešioja medines 
klumpes ir batus užsimauna, 
regis, . tik per didžiąsias 
šventes; apdaras labai var
gingas. Anaiptol, dvaruose 
didelė puikybė ir patogu
mai. Spintos pilnos šilkinių 
suknių. Vieton kal.drų apsi
klojama pukii labai lengvo
mis duknomis.

Stalupėnai beveik 
sveiki. Gumbinei ir Insru- 
čiui mažai pakenkta. Mu-

visi

į- Ex-Msyay FITZGERALD^' 
ACONNOLLYROYAL ROOTH? PHOTOS <t? ??I4 &' AHSRICAH ?MS$ Y 

ASSOCIATION '*'

Bostono ex-majoras, didis 
‘ ‘baseball’ ’ mylėtojas.

šiai atsibuvo už miesto. 
Prie Gumbinės viename 
dvare buvę apsistoję apie 
40 vokiečių leitenantų. Tik
tai tris išsprukę, o kiti visi 
likę užmušti kovoje. Gyven
tojai sekė mūšį sustoję prie 
dvaro tvoros, ir netikėję lig 
paskutinei miliutai, kad ru
sai paims viršų. Pamatę, 
kad vokiečiai traukiasi atgal, 
puolė ir gyventojai sprukti. 
Turtingesnieji išvažiavę jau 
anksčiau, pasilikę gi tik tie, 
kuriems nebuvo kur važiuo
ti ir su kuo važiuoti. Vokie
čių laikraščiai skleidę netei
singas žinias, kaip va: buk 
prie Stalupėnų rusai nusto
ję daugiau 1.000 užmuštais, 
3.000 paimtais nelaisvėn ir 
rusai pabėgę; kad vokiečiai 
turi 15 milijonų didumo ar
mijų, kad Petrograde kilus 
revoliucija ir tt.

Rusų kareiviai ne tik ne
bijo, bet ir nesiskundžia ant 
karo sunkenybių ir žaizdų. 
Prieš mūšį jie paduoda vie
nas kitam ranką ir atsisvei
kina. Latviai narsiai puola 
kovon. Juos dažnai prisiei
na sulaikyti. Jie tuoj aus 

, veržiasi ant durtuvų.
Dabar miestai išlengvo at

sigauna. Išgąstis perėjo. At- 
. sidaro krautuvės, prasideda 
pirklyba.

Kur randasi savininkas, 
, ten niekas nežųsta, rusai 
. nieko neliečia. Musų kariuo

menei stropiai įsakyta: be 
reikalo nei žingsnio neženg
ti ir nesibąstyti po miestą. 
Kurį pagauna sargyba be 
leidimo, tą tuoj aus nubau
džia. Bet armija didelė, vi
sų neprižiūrėsi, taigi pasi
taiko, kad kiti pasiduoda 
pagundai. Buvo atsitikimas, 
kad kareivis išmušė langą 
ir paėmė pirštinių porą. Bet 
už tokį prasižengimą grąsia 
mirties bausmė. Įstatymo 
peržengimai pasitaiko dau
giausia apsvaigus. Alkoho
lio rusu kariuomenei dabar 
neišduodama nei lašelio. Pa
sitaiko tik kaikur, kad pir
mieji būriai, įžengdami mie
stan, pagauna kokį butelį 
vyno ir išmaukia, bet pas
kui visi alkoholio sandeliai 
lieka išnaikinami.

Krautuvėse mes už viską 
mokame skambančiais pini
gais. Gyventojai užsilaiko 
prielankiai ir pasakoja, jai- 
gu jie butų žinoję, kad taip 
bus — nebūtų bėgę nuo mu
sų.

Vokietės nėra gražios. 
Maž-daug tos, kurias aš ma
čiau, visai negalima prily
ginti rygietėms. Taippat ir 
iš jaunikaičių neteko regė
ti nei vieno tokio, kokius 
dažnai sutinki tarp savųjų. 
Vedant pro šalį paimtus ne
laisvėn regi tokias žmogys
tas, kokios net retai pasitai
ko matyt iš tamsesniųjų Ru
sijos kampų, visai nešne
kant apie baltiečius. Reikia 

■ pažymėti, kad vokiečio ka
reivio apdare daugiau do-

mos atkreipta į madą, negu 
į patogtūną. Ant kaklo ne
šioja baltą kalnierėlį. Man- 
dierų atlenktas kalnierius, 
palieti} nėra. Cinai paženkli
nami kaip pas mus valdi
ninkai. Kiekvienas kareivis 
turi su savim nikeliuotą in
delį atsigerti, šukas, šepe
tuką ir net pomadą. Iš viso 
ko matyt, kad vokiečiai nė
ra gailėję pinigų savo ka
riuomenei; net sėdynės prie 
anuotų minkštos. Vokiečių 
durtuvas paplokščias ir iš
rodo labai šlykštus. Vienok 
vokiečiai bijosi daugiau mu
sų durtuvo.

Susiprasti su vietos gy
ventojais galima gerai, jie 
noriai pasakoja daug smulk
menų, bet kada užvedame 
kalbą apie Berlyno paėmi
mą, jie kraipo galvą ir kal
bą nukreipia kiton pusėn. 
Stebisi, kad mes mokame 
vokiškai. Abelnai, negalima 
pasakyti, kad prūsų “baue- 
r’is” (kaimietis) butų kul- 
turingesnis mūsiškio, bet 
greičiau antraip.

Važiuojant pakely j randi 
nuluptas karvių odas, o mė
sa suvalgyta. Vienok klai
džiojančius aplinkui gyvu
lėlius niekas neliečia. Kitas 
kaimietis gal dabar ir įsi
gyvena į gyvulius. Taip, 
prie musų kreipėsi dejuoda
mas kaimietis, kad prapuo
lė jo 4 karvės. Mes atidavė
me jam ton vieton 4 sveti
mas, nors nežinojome, ant 
kiek teisingas jo praneši
mas.

Kovoje puolusius arklius 
ir kitus naminius gyvulius, 
nusprogusius iš bado, užka
sa patįs gyventojai. Sanita
rai neturi laiko, dąr-gi ir že
mė labai kieta. Žuvusieji 
kareiviai palaidojami mies
to kapinėse po 20 vyrų vie
noje duobėje. Vietą kapinė
se nurodo, kaip apie visą, 
kas reikalinga, išrinkti iš 
vietos gyventojų tvarkda
riai, baltu kaspinu apie ran
kovę apsirišę.

Mums sekasi gerai, ir taip 
gerai, kaip tik gali sekties 
kareiviui karo lauke. Maisto 
netrūksta ir dažnai net sma
guriavimų užtektinai. Laiko 
mažai. Vienintelis blogumas, 
kad negauname laikraščių 
ir nežinome karo padėjimo.

IŠ LIETUVIU KOLIONIJU.
YOUNGSTOWN, OHIO.
Kilus Europoj karui, ir 

musų lietuviai suprato pa
vojų ir nepalaimą, kuri iš
tiks Lietuvoj. Todėl reika
linga bus gelbėti, šelpti nu
kentėjusius brolius.

Musų draugijos pritarė 
fondams, kurie susitvėrė, 
kad rinkti aukas del nuken
tėjusių tautiečių. Šv. Juoza
po draugija laikytame su
sirinkime sutiko prisidėti 
aukomis prie Tautos Fondo.

Darbai blogai eina. Dar

bas sunku gauti. Bedarbių 
daug.

Pągiriius.

PHILADELPHIA, PA.
Spalių 7 d. Lietuvos dr- 

ja laikė susirinkimą. Svars
tė savo reikalus. Galop bu
vo perstatytas šv. Jurgio 
draugijos pakvietimas daly
vauti jų rengiamajame ba
liuj. Lietuvos draugija atsi
sakė dalyvauti. Dargi nu
peikė tokias draugijas ir 
žmones, kurie kelia balius 
laike, kuomet musų tėvynė 
ugnyj ir kraujuose. Taigi 
broliai ir seserįs miršta ba
domi, o mes prisigėrę šoksi
me, linksminsimės, lėbausi
me, kas matė tokius žmo
nes ir ko jie verti.

Ar negalėtų lietuviai su
stoti balius kėlę. Nors kol 
karas pasibaigs. Butų labai 
gerai, kad laikraščiai, kuni
gai imtų drausti kelti ba
lius.

Darbai šiuo metu čia silp
nai eina. Bedarbių eilės kas
dien didinasi. Kurie dirba, 
tai dirba tik po 3 ar 4 die
nas savaitėje. Labai liūdnas 
laikas, mat, yra žmonių, ku
rie balius kelia. Gražu, nė
ra kas besakyti.

S. P?

ATHOL, MASS.
“Lietuvos Vyčių” 10 kuo

pos, spalių 10 d., Eagles sa
loj, atsibuvo šeiminiškas va
karėlis. Buvo lipinami Tau
tos Išdo ženkleliai prie įžen
gimo korčiukių. Kaipo šei- 
miniškame vakarėly j jau
nimo prisirinko nemažas 
skaitlius ir visi padoriai, 
gražiai linksminosi, šokda
mi tautiškus šokius; tarp to
kio jaunimo, žinoma, buvo 
labai patogu linksminties, 
nes pas kiekvieną matėsi 
pilnai užganėdintos akelės. 
Nebuvo tikėtasi, kad tiek 
daug prisiriilks Jaunimo. 
Vakarėlis nemažai atnešė 
pelno. Užsipelno padėkos 
visi atsilankiusieji šin vaka
rėliu.

Pas mus šiemet darbai 
blogai eina. Bet pažiūrint i 
tai, kad šaltesnis oras užeis, 
jaunimas suskubo pačiuotis.

Krikštynų, tai ištikto la
bai daug esti; kas nedėdie- 
nis atsibūva po 4 ar 5 krikš
tynas.

Gailiuuas.

Rusijos karvedžio atsi- 
.šaukimas.

Kuomet caro kariuomene 
Įsiveržė Galicijon, caro ka
riuomenės vyriausias vadas, 
didkunig. Nikolai Nikolajc- 
vič, kad patraukti Galicijos 
gyventojus savo pusėn, iš
leido sekantį į juos atsilie- 
mą:

‘ ‘ Austro-V engti jos tautos! 
Vienuos valdžia paskelbė 
Rusijai karą už tai, kad Ru

-Užsisakykite

Amerikos Lietuvių Dienraštį
II

sija, būdama ištikima savo 
historiškiems senovės pali
kimams, negalėjo palikti be 
apgynimo Serbijos ir leisti 
ją pavergti. Austro-Vengri
jos tautos! Įžengdamas ru
sų kariuomenės priešakyje 
Į Austro-Vengrijos ribas, aš, 
vardu didžiojo rusų caro, 
apreiškia jums, kad Rusija 
jau nekartą liejusi kraują, 
kad paliuosavus tautas nuo 
svetimojo jungo, kito nieko 
neieško, kaip tiktai sugrą
žinimo teisių ir teisybės. 
Jums, Austro-Vengrijos 
tautos, jinai taipgi neša da
bar liuosybę ir įvykdinimą 
jūsų tautiškų troškimų. Au
stro-Vengrijos valdžia, per 
amžius sėjo jūsų tarpe ne
sutikimus ir kerštus, nes 
tiktai jūsų rietenomis buvo 
paremta jos valdžia ant jū
sų. Rusija gi, priešingai, 
trokšta vieno — kad kiek
viena iš jūsų galėtų plėto
tis ir laimingai gyventi, už
laikydama brangius tėvų pa
likimus: kalbą ir tikybą, ir 
susivienijusios su savo tik
raisiais broliais, gyventų ra
mybėje ir santaikoje su kai
mynais, gerbdamos jų skir
tingas ypatybes. Persitikri
nęs, kad jus visomis spėko
mis prisidėsite prie pasie
kimo to tikslo, aš šaukiu ju
mis pasitikti rusų kariuo
menę, kaip ištikimus prie- 
telius ir kovotojus už jūsų 
geriausius idealus. Pasira
šė: Viršiausias vadas, gene- 
ral-adjutantas — Nikalo- 
jus.”

Bet vargiai kas gyvento
jų paklausė to lapės atsilie
pimo, nes rusų valdžios ru
sifikacija ten iš pirmos die
nos atsiliepė.

MUSŲ SKAITYTOJŲ DOMAI 
Ant Town of Lake.

Generališkas agentas ant Town of 
Lake, kuris rūpinasi visais Amerikos 
Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” 
reikalais: pristato į namus dienraštį, 
priima prenumeratą, spaudos darbus, 
apgarsinimus ir t. t.

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

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

BUK NEPRIGULMINGAS — 
VALDYK ŪKĘ.

Rock Island Linijų Agrikultūros De
partamentą tirlnėjo žemdirbystes pa
rankamus visose valstijose, sulyg sko
nio. išgalės ir tinkamybčs Europoje 
gimusius žmonių. .Męs esame persiti
krinę. kad tiems, kurie atkeliavę iš 
vakarines ir vidurinės Europos Arkan
sas ir Louisianos plotai suteikia ge
riausia proga ukininkystei: Rašyk ar 
klausk informacijų pas:

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

Room 718 La Salle Station, 
Chicago.

Saugokie Savo Kūdikį o »
Varyk lauk šalti ir vėją — apsaugosi kūdikį nuo šal
čių ir ligų.
Visada laike šaltų rudens ir žiemos mėnesių Perfection Beniulis 
AlejinisPečius užlaikys grįeia šilta.
Galima nešioti iš kambario j kambarį — kur tik tu eini. Apšildo . 
prausiamąją ar parlorą greitai bile laike.

Šių metų modelio Perfection dega devinias valandas su vienu ga
lionu aliejaus. Lengva išvalyti ir atnaujinti knatą bile momente. 
Be durnų — automatišką prilaikanti liepsną blekė — užtikrina 
nuolatinę šilumą visados. Del gero degimo vartok Perfection Oil. 
Krautuvėse visur.

STANDARD OIL COMPANY 
(An Indiana Corporation) 

CHICAGO, ILL.

ES

Bell JSiL f System

Jūrių tyrinėtojai išdirbo jūrių mapas taip 
rūpestingai, kad laivo padėjimas gali būti 
surastas su pilnu teisingumu.

Suvienytas Valstijas ir Kanadą
Telefono expertai taip išmapavo 
kad vienas tarp 95.000.000 asmenų gali bū
ti surastas iš tolumos už trijų tūkstančių 
mylių per vielas

Bell Sistemos
Kuomet norima arba kuomet reikalinga 
surasti bile ką, bile kadą, bile kur, tai 
long distance padaro tą galimu atsiekti.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Prašyk S-O-L-O «
Teisingai padaryta degtinė iš Į 

X nepaprastai puikaus mišinio. 
^er daugeli metų sendinta ; 

balto ąžuolo bačkose pirm j 
suteikimo publikai. | 

miniai švelnios J 
prieprovos daro I 

• degtinę |
Seru vaistu 1 

šeimynų'

“Ant 
baro ■ 

geriausiai 
Žmončs suptai!^ 
tanti vertę geros ' ’V 
ruginės degtinės ’ 
orderiuoja SOLO 
Kliubuose, Hoteliuo« 
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrytnas. Už- 
ganėdina kiekvieną žmogų. 
Nusipirk bonką savo šeimynai.

i Reikalauk S-O-L-O'^M^
STRAUS BROS CO. Distillers - Chicago, ”

216 W. Madison St A. Chap tike ij’T. Mastis, lictuv, AfaW.

DIENRAŠTIS "KATALIKAS” yra bepartyvis visuomenės, politikos ir literatūros laikraštis. “KATALI
KAS” kasdiena spauzdina naujausias ir svarbiausia* žinias iš viso pasaulio, kasdien plačiai ražo apie 

karo bėgį Europoje. Į “KATALIKĄ” lašo straipsnius žymiausieji musų rašėjai. Visi užsisakykite Amerikos 
Lietuvių dienraštį “KATALIKĄ.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS ‘KATALIKAS"
3249 South Morgan Street, - - - Chicago, Illinois.
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TELEGRAMOS.
Vilkams balius.

Petrogradas, spalių 15. — 
Korespondentas rašo į No
voje Vremia apie baiseny
bes Augustavo milžiniškuo
se miškuose. Dabar po mū
šio Raudonojo Kryžiaus 
partijos lando po mišką, lai
doja užmuštuosius ir gelb
sti sužeistiesiems. Tie žmo
nės rado tankumynuose la
vonų, vilkų apgraužtų.

Vienoj vietoj užtikta rai
telis, kurs buvo Įsilipęs į 
medį. Prie medžio kamieno 
staugė būrys vilkų. Tas ka
reivis vilkų buvo apsuptas 
ir kol turėjo patronų/ tol 
gynėsi, o paskui, nors buvo 
sužeistas, bet valiojo įsika
binti Įmedi. Tas kareivis sa
kė, kad vienas jo draugas 
liko vilkų sudraskytas.

Portugalija pa
sirengus karan.

Londonas, spalių 15. — 
Šiandie išėjo Portugalijoj i- 
sakymas mobilizuoti dali 
armijos.

Afrikoj Portugalijos ko- 
lionijoj Congo, paskelbta 
karo stovis.

V < »kieti j os ambasadorius 
Lisabone ir kiti vokiečiai 
rengiasi važiuoti i Madridą.

Portugalija turi sutarti 
su Anglija. Bet sutarta del 
apsigynimo, o ne del užpuo
limo. Bet portugalai labai 
prielankus talkininkams ir 
priegtam kivirčai ištiko su 
vokiečiais Afrikoj. Nesenai 
vokiečių oficierius, spėda
mas, kad portugalai Afrikoj 
vokiečių kolionijoj nori su
kelti maištą, perėjo i portu
galų kolioniją ir užmušė 
portugalų seržantą ir ketu
ris vietos gyventojus.

Portugalija turi Afrikoj 
4.000 kareivių. Tie tai imtųs 
apginti Anglijos kolionijas 
nuo vokiečių ir prigelbėtų 
numalšyti maištą, jei tas 
kiltų Anglijos kolionijose p. 
Afrikoj.

Portugalija gali išstatyti 
300.000 kariauninkų.

Ataka iš oro.
Paryžius, spolių 15. — 

Telegrama iš Nancy prane
ša, kad tan miestan iš vo
kiečių orlaivio mesta tris 
bombos. Visos bombos spro
go. Sužeidė tris žmones ir 
pridarė daug biėdies.

Londonas, spalių 35. — 
Pranešama, kad Boulogne, 
Franci j o j, padangėse skrai
dė du vokiečių aeroplanu ir 
vienas zeppelininis orlaivis. 
Po to orlaiviai pasuko linkui 
Anglijos pakraščių.

Londonas dabar daugiau
sia miglose paskendęs ir 
sunku butų atmušti atakas 
iš oro.

SUMIŠIMAI PERSIJOS 
PASIENYJ.

. Londonas, spalių. 15. — 
Pranešama, kad susirėmi
mai tarp rusų ir kurdų bu
vo ištikę Persijos pasienyj.

Buk rusai netekę dviejų ka
imeliu, 50 kareivių ir 3 ofi- 
cieriai užmušta. Ta žinia, ri
tėjo iš Konstantinopolio.

PRINCAS OLEG BUVO 
POETAS.

Petrogradas, spalių 15. — 
Princas Oleg, kurs buvo su
žeistas mušyj ir kuris po 
operacijos, mirė Vilniuj, 
buvo poetas ir jo ei
lių kelintas tomų buvo 
išleista. Jis dar nebuvo su
laukęs 22 metų amžiaus. Ca
ras ir carienė labai jo gaili
si.

KANADOS KARIUOME
NĖ ANGLIJOJ.

Ottawa, spalių 15. — Pa
skelbta, kad 32 torpediniu 
garlaiviu, ant kurių buvo 
33.000 Kanados kareivių, 
laimingai išsėdo Portsmou- 
tire, Anglijoj.

Kanada rengia antrą ar
miją iš 22.000 kareivių.

PROFESORIUS REZIG
NAVO.

Cambridge, Mass., spalių 
15. — Hugo Muensterberg, 
prof, psyetiologijos Harvar
do universitete, atsisakė 
nuo savo vietos. Tai darė 
dėlto, kad Wiener, kurs yra 
užrašęs universitetui $10.- 
000.000, sakė neduosiąs, jei 
Muensterberg paliks prie 
universiteto.

Muensterberg yra didis 
mokslo vyras, bet kartu di
dis vokiečių šovinistas.

Bet universiteto valdyba 
jo rezignacijos nepriėmė. 
Vilisi su Wieneriu sutaikin
ti dalykus. ,

NORI STOTI KARAN.
New York, spalių 15. — 

Pusė milijono vokiečių ir 
austrų įvairiose Suv. Valsti
jų dalyse apreiškė savo kon
sulams, kad gatavi grįsti 
namo ir stoti armijom Bet 
kadangi talkininkai kontro
liuoja Atlantiką, tai veik 
nėra vilties, kad tie laisva- 
noriai kada pasiektų savo 
šalis.

Prancūzai, belgai ir ang
lai būriais išplaukia iš Ame
rikos į savo šalis.

PRASIDĖJO DIDI BYLA.
Vienna, spalių 15. — By

la apskųstųjų užmušime 
Austrijos įpėdinio ir jo pa
čios jau vakar prasidėjo Se
ra j eve, tame pat mieste, 
kur piktadarybė buvo pa
pildyta.

Prinzip ir du jo draugu, 
Grabes ir Cabrinovič, prisi
pažino kaltu.

Teismo rumuosna buvo 
nuvesti visi 22 apkaltina
mieji. Prieš prasidėsiant 
bylai du ištruko iš kalėjimo.

Teismo rūmuose vieta, 
kur pašaliniai žmonės gali 
būti, užimta policiantais, 
civiliai persirėdžiusiais.

Bylos bėgio negalima te
legrafuoti kitur. Galima 
pranešti tik oficialiai prane
šimai.

Apkaltinamame akte sa
koma, kad suokalbis buvo 
padarytas JBięJgrade tikslu 
prie Serbijos prijungti Kro
atiją, DalmacijąĮ Istriją, 
Boshezr ir dalį Vengrijos.

Iš Chicago.
vokie’čių" DUOS- 

NUMAS.
Vokiečių ir austro-vengrų 

šelpimo draugija turėjo va
kar susirinkimą. Pasirodė, 
kad draugijos išde yra 
$135.000. Tie pinigai suau
koti 15.000 asmenų. Drau
gija jau yra išsiimtus $110.- 
000 Vokietijon.

Be minėtos sumos draugi
ja padirbdino 250.000 kalė
dinių atviručių. Ant vienos 
atvirutės pusės parodoma 
mūšio laukas, kur matosi 
užmuštas duonpelnys, ver
kianti našlė ir vaikeliai, 
šaukianti duonos. Ant an
tros atvirutės pusės parodo
ma banguojanti pribrendu
sių kviečių laukai, kaip tai 
buvo prieš karo prasidėji
mą. Atvirutės bus parduo
damos po $1.

“VYČIAI” ĮSTEIGĖ VA
KARINĘ MOKYKLĄ.
Ketvirtoji “Vyčių” kuo

pa Apveizdos Dievo parapi
jinėj mokykloj įsteigė vaka
rines pamokas del suaugu
sių. Mokinama anglų ir lie
tuvių kalbos, geografija, 
Lietuvos historija ir aritme
tika.

Jau užsirašė 50 mokinių. 
Tos apylinkės jaunimas pri
valo pasinaudoti pamoko
mis.

SUNKU KAS PADARYTI.
Prakuroras Hoyne skel

bia, kad jo tardymams kas 
link policijos šaudymosi 
mieste labai daug kenkia
ma ir todėl yra sunku šis- 
tas susekti. Kaip seniau, 
taip ir dabar, jei tik kas 
nors norima sužinoti apie 
policijos veikimus, tuojaus 
viskas painiojama, nes vi
sa policija išvien veikianti. 
Tarp policiantų yra ir do
ru ir teisingu žmonių, bet 
tiems neleidžiama apie nie
ką nei išsižioti Tatai ma
noma, kad tie visi policijo
je skandalai paliks poseno- 
vei kaip buvę, nes kiekvie
nam nesinori turėti bent 
kokius nesmagumus. ■ Tas 
pat bus ir su aldermonu 
komisijos tardymais, kurie 
ieško piktadarių veisimosi

GARSI SUFRAGIETĖ 
ATKELIAUJA.

Tomis dienomis Chicago 
aplankys garsi Anglijos su- 
fragietė, (■hri.stabel Pank- 
hurst, žinomos “generolo” 
New Yorkan atkeliąvo lai
vu “Finland”. Mat, šiais 
laikais Anglija randasi ka
ro stovyj, sufragietėms nė
ra kas veikti, todėl jos pa
mažu dauginasi į šią šalį kad 
čia sukurstyti moteris.

■MMaOHKKSaamaHBBMMBCMnaKxaaaKaKSaaBIMMMMaMRKHMHBMMMB

Skaitytojų Domai!
Kad išvengus nesusipratimą adresus permainant, prašome gerbiamąją 

Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO“ skaitytoją 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 
rodyklėn.
Senas adresas:
Vardas pavardė ......................................................................................................

No..................... gatvė ............................ miestas ..............................................
i, - r,
Valstija ....................................... .............................................................................
Naujas adresas:
Vardas pavardė ............................................................................ ......................

No..................... gatvė ............................ miestas .............................................

Valstija .........................  j,...................................... ............. ....................

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

KATALIKAS

SUĖMĖ JAU&Ą PIKTA
DARĮ.

Vakar vietos policija su
ėmė nekokį Clarence Mc
Cormick iš Lancaster, Mo., 
IS) metų amžiaus, su neko
kia mrs. Ruth McCullogli, 
kuriuodu nužudė Iowa val
stijoj farmerį Mellott. Far
merį nužudė del pinigų, pa
skui išdūmę į Chicago. Te- 
čiau McCormick tvirtina, 
kad jo numylėtinė nei pirš
to nepridėjus prie nužudy
mo, jis vienas tai atlikęs. 
Abudu bus išgabenti vals- 
tijon Iowa.

SOCIALISTAMS NESI
SEKA.

Englewoode pereito šeš
tadienio vakare socialistų 
158 kuopa buvo parengus 
balių EHis salėj, 5728 State 
g. Baliun susirinko gražus 
lietuvių būrelis, bet kuomet 
cicilistai savo monologais ė- 
mė bjaurioti katalikų tiky
bą ir užgaulioti lietuvių 
jausmus, didžiuma susirin
kusių išsiskirstė.

Šv. Krank]is.

DR. RUTKAUSKAS KAL
BĖJO “VYČIAMS”.

Vakar vakare šv. Jurgio 
salėj “Vyčių” kuopa ant 
Bridgeport© turėjo savo su
sirinkimą. Susirinko arti 60 
asmenų. Kalbėjo d-ras A. 
K. Rutkauskas. Gvildeno 
gyvuosius Amerikos lietu 
vių gyvenimo klausimus. 
Labai aiškiai ir supranta
mai kalbėjo. Po prakalbos 
buvo kuopos dalykų svars
tymai. Po to prasidėjo žais
mės. M. L. Gurinskaitė.

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai.
Pasiskubinkite pirkti, kol 

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK 
K. J. Filipovįch, Pardavėjas. 

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

“AUŠROS” MOKYKLA.
Mokina Angliškos kalbos

” Lietuviškos kalbos
” Aritmetikos
” Knvgvedystės
■ ’ Stenografijos
' ’ Typewriting
” Pirklybos Teisiu
” Abelnos Historijos
” Suv. Valst. Historijos
’’ Geografijos
’’ Algebros
” Geometrijos
’ ’ Grigometrijos
” Braižymo
” Piliety st es
” Politiškos Ekonomijos
’ ’ Dailarašytės
MOKINIMO VALANDOS:

Nuo 9 iš ryto iki 5 po pietą;
Vakare nuo 7:30 iki 9:30.

3149 S. Halsted St.. Chicago, Ill.

EXTRAr 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)

PRAKALBOS.
Prakalbos ir parodymas 200 gražių 

iliustruoti? paveikslų elektrikine ma
šina, ketverge, spalio, 15 d. 7:30 vai. 
vakare, Mark White salėje. 29 ir Hal
sted gat. Paaiškinimai lietuviškoje 
kalboje. Inžanga visiems dykai. Kvie
čiame kuo skaitlingiausiai susirinkti.

Petnyčios vakare, 7:30. tą pati pa
roda bus Stanford saleje, 14th PI. ir 
Union avė.

M. Waleneius.
(59-61)

Paieškai! Antano Belaueko, Kau
no Gubernijos Raseinių Pavieto. Svek- 
sniu Valsčiaus, ir sesers Onos Mie- 
kaites iš sodžiaus Pipliškh). Naumies
čio Valsčiaus, to pačio pavieto ir gu
bernijos. daigu kas juos žinote arba 
patys, malonėkite atsišaukti šių adre
su.

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

(59-60-61)

Geriausia dovana draagams 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 Ąmerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusu cenzūra "DRAUGį” Į Lietuvą Inleidžia 

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

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

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 unijistų muzikantų, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus.

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

r

Teka Ramiai

GAIL & AX

Viskas teka šoferiui rainiai, kuomet jis turi kvepentį švie
žiai susuktą cigarettą, kad suteikti jam smagumą. Jo rankos 
yra tvirtos, jo akis šviesios — jis linksmas ir patenkintas.

NAVY
Long Cut Tobacco 

“Geriausia taboka geriausiame apvyniojime'
NAVY yra taip čystas, švelni taboką, kad tu ga- 

lišpolyti visą dieną ir turėti sveiką džiaugsmą.
NAVY turi nuostabų kvapsnį ir skonį — 

švelnų, saldų minkštą — kurs eina iš atsargiai 
ir rūpestingai sudėjimo prinokusių, švelnių Ken
tucky Burly lapą. NAVY duoda pakeliui ketu
ris suvyniojimus, kurie užlaiko taboka šviežią ir 
čystą.

Tu gali lengvai išmokti susukti tuos it šilki
nius ilgai supjaustytus kaspinėlius į pehkų ciga- 
retą. Gera rūkyti pypkėj ir skani čiulpimui — 
nes NAVY yra garsi ‘’visokiems dalykams tin
kanti taboka.”

A I" ~1 savo Pui’daveie nemokamos kuingos “Papers”, 
“ 1 kuri duodama su kiekvienu 5c NAVY pakeliu.

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY ,

■SUMLW

Tanakevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav. 

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

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mų ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išrašką du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų ChieagM miestu.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kites* mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktu^ 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikeaiškus aat 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokuadų hmaftie. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądiaa ataalctaiiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejeataliSIras raitas 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai taeipta- 
tes 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.

FARMA.
120 akru farma Michigan valstijoje. 

Mainom ant Chicagos propertes arba 
už pinigus. 65 akrų užsėta įvairiais 
javais; triobos geros; yra įvairių gy
vuliu. paukščių; visokių mašinų — 
net ir lentoms pjauti. Noriu labai grei
tai parduoti. Parduosiu tiktai už 
$3000.00.

Platesniems žinioms kreipkities pas. 
W. Gaizewski,

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

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

rašyti labai trumpame laike per šios mokyklos 
atsakančią metodą. Dienines ir vakarines kliasoa. 
Kurie gyvena kituose miestuose Suv. Valst. ir 
Kanadoj, mokinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Del platesnių žilių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 West 47th Street :: Chicago, III.
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