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Anglijos .. Vokietijos karo laivynai, sakoma, mušasi.
Mina suplaišino Anglijos skraiduolį

HOLANDUA PASKELBĖ KARĄ KAIZERIUI
Varšava sakoma vokiečiu rankose

Italija nusisuko nuo Vokietijos

Kaizeris šaudo vokiečius socialistus 
v

LONDON, rugp. 7. — 
Anglų ir vokiečių laivynai 
smarkiai yra susirėmę Šiau
rinėj jure j palei Holandijos 
pakrantes.
• Pranešama, kad anglų 
laivynas gena vokiečių gar
laivius linkui Holandijos 
pakraščių. .

žvejai matę, kaip anglai 
vijo ir šaudė į vokiečių tor
pedinį laivą ties Suffolk 
pakraščiu.

Kad mūšiai eina ant jū
rės, matyt iš to, kad Hull 
miestui įsakyta būti gata
vam priimti 250 sužeistųjų.

London Chronicle gavęs 
žinią nuo savo koresponden
to iš Harwich, kad dideli 
mūšiai ant jūrės tebeina.

Į Whiteby atėjus žinia, 
kad po didžio laivynų mūšio 
nuskendę 19 karo garlaivių.

Anglijos rytinių pakraš
čių gyventojai yra didelia
me sujudime; vaikščioja pa
jūriais ir žiuri, ar nepama
tys ką atplaukiant.

Į Harwich atgabenta 
sužeisti vokiečiai ir šeši 
žeisti anglai.

Torpedinis Anglijos gar
laivis “Virago” praneša, 
gabenąs 200 paimtų nelais
vėn ir sužeistų.

Anglijos garlaivių kom
panijoms pranešta, kad nuo 
Londono iki Hull kelias ju
re yra atviras ir žvejai gali 
leistis ir žvejoti net iki Is
landijos.

22 
su-

NEW YORK, rugp. 6. — 
Iš Buenos Aires, Argenti
noj, gauta šitokia telegra
ma:

“BERLYNAS, rugp. 6. — 
Kaizeriui įsakant Berlyne 
sušaudyta 100 vokiečių at- 
stovų-socialistų. Tarp su
šaudytųjų esąs ir Lieb
knecht, socialistų vadas.“

WASHINGTON, rugp. 6. 
— Rusijos vyriausias štabas 
paskelbė, kad rusai neginsią

armi- 
mies-

Varšavos, lenkų sostinės. 
Spėjama, kad Austrijos ir 
Vokietijos sujungtos 
jos jau apėmusios tą 
tą.

6. —PARYŽIUS, rugp.
Kaip čia pranešama. Holan- 
dija paskelbus karą Vokie
tijai. Brolis pirmo Holandi- 
jos ministerio Knypers šian
die pasakęs:

“Mes, holandai, esame ra
mus žmonės, bet vokiečiai 
sulaužė tautų įstatymą ir 
kiekvienas holandas dabar 
gatavas daryti didžiausią 
pasipriešinimą.“

LONDONAS, rugp. 6. — 
Pagal gautas žinias, pasiųs
ta iš Romos del “Daily Ex
press, kad Italija prisidė
jus prie Anglijos, Franci jos 
ir Rusijos ir eisianti prieš 
savo talkininkes Vokietiją 
ir Austriją.

MANILA, rugp. 6. — Ti
kėtinos žinios atėjo, kad an
glų skraiduolis atakavo 
Tsing-Tau. Yra tai svar
biausias Vokietijos uostas 
Chinijoj.

TOKIO, rugp. 7. — 
nešama, kad vokiečių 
garlaiviai paėmę rusų 
garlaivį, prigulintį 
liuosanorių laivynui.

Pra- 
karo 
karo 
rusu

GIBRALTAR, rugp. 6. — 
Pranešama, kad Hispanija 
del atsargumo mobilizuo
janti 150.000 kareivių.

Vokiečiai mušami.
PARYŽIUS, rugp. 7. — 

Francuzai vokiečius sumu
šę ties Morfontaine ir Vil
lers la 
ir kitur 
kentėję, 
daugiau 
mimų, bet jie be svarbos. 
Tik kiek palaukus laukia

Montague. Vienur 
vokiečiai labai nu- 
Pasieniais butą ir 
mažesnių susirė-

ma didelis mušis ties Bel
fort ir Nancy, į kur iš abie
jų pusių renkasi kariuome
nės. Tečiau vokiečiams 
Francijon įsiveržimas visai 
nesiseka. .

Oficialiai patvirtinta, kad 
75.000 francuzų įsiveržė Al-' 
zacijon ir Lotaringijon. Tai 
skaudus vokiečiams apsi
reiškimas.

Vokiečiai Šveicarijoje.
BERLYNAS, rugp. 7. — 

Vokietija kėsinasi labiau į- 
siveržti ir į Šveicariją, kad 
greičiau pasiekus Franci- 
jos sieną. Šveicarijos val
džia sumobilizavo 130.000 
kariuomenės ir nusprendė 
prieš vokiečius atsiremti. 
Šveicarijos gyventojai la
binus prielankus framu- 
zams.

IS

l’UgD.

Rusai kraustysis 
Peterburgo.

PETERBURGAS, 
7. — Vokietijos karo laivy
nas subombardavo Rusijos 
tvirtumą Finlandijoje, Sve- 
aborgą. Rusijos valdžia bi
josi, kad tas pats laivynas 
neimtų bombarduoti Kron- 
štadto ir paties Peterburgo. 
Valdžia pasirengus su vi
sais savo archivais persi
kelti Maskvon.

Austrijos-Serbijos karas.
NISH, rugp. 7. — Iš Au

strijos su Serbija karo ma
žai žinių tegaunama. Yra 
žinoma, kad austrai jau 
trečiu kartu subombardavo 
Serbijos sostinę Bielgradą. 
Juk seniau jie tą miestą 
buvo užėmę, tatai kodėl 
išnaujo miesto murus griau- 
ja, nėra žinios.

Bet žinoma, kad aus
trams Serbijoje nesiseka. 
Austrija savo kariuomenę 
atšaukia nuo'Serbijos pasie
nių ir siunčia prieš Rusiją. 
Pasakojama, neužilgo ser
bai su černogorais įsiveršiu 
Austrijon.

Rumus pakeitė ligonine.
BRUSELIS, Belgija, 

rugp. 6. — Belgijos kara
lius Albert pavedė savo ru
mus del ligoninės. Karalie
nė bus ligonių prižiūrėtoja. 
Pats karalius stojo komen
dantu armijos.

Daugelis kotelių taip gi 
paversta į ligonines ir ati
duota Raudonojo Kryžiaus 
priežiūrai.

Šiaip privatiniai žmonės 
pavedė savo automobilius 
ir vežimus del gabenimo su
žeistųjų.

Imta rinkti aukos del pa
gelbėjimo sužeistiems ir už
muštųjų našlėms.

Daug belgų vaikii yra 
skautais. Jie suėmė vieną 
vokiečių raitelį ir du vokie
čių inžinierių.

Ką sako Edison apie karą.
ORANGE, N. J., rugp. 6. 

— Niekas kitas, kaip tik 
Visagalintis tegali sustab
dyti šitą karą. Civilizacija 
papuolė po chirurgo opera
cija. Reikia nustatyti visam 
laikui, kad dinastinis mi- 
litarizmas turi išnykti ant 
žemės, kad žmonės valdy
tus per konstitucionalę val
džią, kad visos tautos gy
ventų krūvoj, sutikime, kaip 
jos kad gyvena Suvienytose 
Valstijose. Taip pasakė 
didis išradėjas, naujosios 
gadynės raganius, Thomas
Aiva Edison.

Kas vakar dėjosi 
ant karės 

lauko.
Austrija formaliai pas

kelbė karą Rusijai.
Iš smulkių žinučių, gau

namų iš Europos, aišku, 
kad baisus laivynų mūšiai 
eina ant Šiaurinės jūrės, 
netoli Holandijos pakran
čių. Karo laivai tik laksto 
į visas puses.

Anglijos skraiduolis Am- 
phion, kuris nuskandino 
vokiečių karo garlaivį Prin- 
cessin Cecilie, užėjo ant mi
nos, nuskendo ir kartu nus
kendo 130 jurininkų.

Anglijos miestui Hull į- 
sakyta būti prisirengusiam 
priimti sužeistus savuosius 
ir vokiečius.

Iš Londono ateina žinią, 
kad Anglija sugavus jau 
75 vokiečių prekinius gar
laivius; su kroviniais verta 
$75.000.000.

Iš Madrido atėjo žinia, 
kad ties Kanapinėmis sa
lomis anglai paėmė vieną 
vokiečių skraiduoli ir kitą 
suėmė.

Pranešta, kad vokiečių 
laivynas atakavęs tvirtove 
Sveaborg. Ši tvirtovė gina 
užpuolimą ant Peterburgo.

Belgijoj ties miestu Liege 
tebeina mūšiai. Vokiečiai 
buvo atmušti, bet vėliau vo
kiečiai smarkiai ėmė bom
barduoti ir belgai iš dviejų 
fortų turėjo pasitraukti.

Tame mušyj buvo naudo
jami aeroplanai ir Zeppeli- 
no didžiuliai orlaiviai, bet 
visi buvo šoviniais sunai
kinti.

Londone valdžia pasiėmė 
auksą iš ten esančio vokie
čių banko.

Vokiečiai pakirto pavan- 
deninį telegrafą, jungiantį 
Rusiją ir Angliją.

Rusijos kavalerija, kuri 
buvo įsiveržus į Vokietiją, 
liko išvyta.

New Yorke ant Long Is
land vokiečių kompanija 
valdo geriausią bevielio te
legrafo stotį. Daryta ban
dymai susinešti su Berlynu 
ir Viena. Jei pasiseks, tai 
bus galima gauti iš vokiš
kų šaltinių žinių.

S. V. valdžia leido regis
truotis ne- Amerike staty
tiems garlaiviams ir plau- 
kinėti po S. V. Vėluva.

Mušis ties Legie Belgijoj.
BRUSELIS, rugp. 7. — 

Vokietija be jokio pasiklau- 
simo įsiveržė Belgijon, kad 
tiesiu keliu greičiau pa
siekus Francijos šiaurės 
sieną, kur francuzai ne
turi jokių fortifikacijų, ir 
tuo keliu lengvai dasigavus 
į Francijos sostinę Pary
žių. Panašiai pasielgdama 
Vokietija sulaužė Belgijai 
gvarantuotą neutralitetą ir 
delei to ne tik Belgija puo
lėsi prieš vokiečius, bet ?r 
kitos valstybes. Pa v. Angli
ja, prasidėjus Europoje ka
rui, vis dar lukeriavo bet 
kuomet Vokietija tuo savo 
pasielgimu sulaužė tarp
tautines teises, tuojaus pa
skelbė Vokietijai karą. įsi
veržus Belgijon vokiečiams, 
belgų karalius tuoj sumo
bilizavo 40.000 armiją ir 
ties Liege, ant upės Meuse, 
pasistatė prieš įsiveržusius 
vokiečius. Vokiečių buvo 
50.000. Jie mėgino pereiti

Anglijoj antru kartu pa
skirta karo išlaidoms $500.- 
000.000 ir mobilizuoti 500.- 
000 kareivių.

Wilsoniene mire.
Washington, D. C. rugp. 

6. — Šiandie 5 vai. po pie
tų persiskyrė Baltuose Rū
muose su šiuo pasauliu Wil
soniene, S. Valstijų prezi
dento žmona.

Jau išryto dr. E. P. Da
vis apžiurėjo prezidento 
žmoną ir pamatė, kad nėra 
vilties pagyti. Apie tai pa
sakė prezidentui ir šisai sa
vo keliu visoms trims duk
terims. Nuo tos valandos 
nesitraukė visi keturi nuo 
jos lovos. Mirštant prie lo
vos klūpojo prezidentas ir 
visos dukteris, o antrame 
kambaryj buvo du žentu — 
McAdoo ir Francis Sayre, 
dr. Cary T. Grayson ir Tu
multy.

Kongresui buvo pranešta 
ta liūdna žinia ir kongres- 
manai nutarė išreikšti su
jausimi ir išsiskirstyti.

Visokie valdžios veikimai 
dabar sustojo.

Išvažiavo parvežti 
amerikonų.

New York, rugp. 6. — 
Skraiduolis “Tennessee” su 
$7.500.00 aukso išplaukė 
pargabenti amerikonus iš 
Europos. Kuomet ištiko eu
ropinis karas, tūkstančiai 
amerikonų atsirado bloga
me padėjime. Sustojus plau- 

upę ir užimti Liege. Tečiau 
belgai pasijniešino ir pra
sidėjo mušis, kuris tęsėsi 
dvi dieni ir nakti ir vokie
čiai sumušti turėjo pasi
traukti šalin. Panešę lakti 
didelius nuostolius, keli 
tūkstančiai žuvę. Tai]) bel
gai ir supainiojo pienus vo
kiečiams, kurie lengvu lai
du norėjo pasiekti Paryžių 
ir francuzus apveikti. Vo
kiečiai mūšio lauke palike 
daug kanuolių ir karo amu
nicijos.

Belgai iš to neišpasaky
tai džiaugiasi ir visi greti
nasi prie savo karaliais, 
kuris su savo kariuomene 
vokiečius nuveikęs.

Vokiečių pienas buvo tok 
sai: viena vokiečių armija 
turėjo ties Circey ir Nancy 
sulaikyti francuzų armiją, 
gi tuo tanui kitą armiją, 
per Belgiją pasiųsti Franci
jon ir lengvai pasiekti Pa
ryžių.

kinėti pasažieriniams gar
laiviams, jie negalėjo gris
ti namo.

Be minėtos sumos “Ten
nessee” pasiėmė $200.000 
auksu del išmokėjimo algų 
Amerikos oficieriams, kurie 
mokinasi Europoj.

CARNEGIE TEISINA 
ANGLIJĄ.

New York, rugp. 6. — 
Andrew Carnegie, vienas di
džiausių pasaulyj taikos a- 
paštalų, pagyrė Anglijos pa
sielgimą šitame Europos 
krizyj. Iš Škotijos į New 
Yorko “Evening Post” ši
tokią atsiuntė telegramą:

“Vokietija atmetė Angli
jos pasiūlymą apie taikos 
konferenciją, ir paskui pa
prašė Anglijos sutikimo 
leisti jos kariuomenei eiti 
per Belgiją. Ant to Angli
ja negalėjo sutikti ir turė
jo paskelbti, kad ji gins 
Belgiją ant žemės ir jūrės.”

MOTERIS LAKŪNĖS.
Paryžius, rugp. 6. — Tris 

moterįs, gabios lakūnės, pa
sisiūlė tarnyston į kariuo
menę. Jų pasisiūlymas pri
imta. Yra tai pp. Pallier, 
Marvingt ir Helen de Pla- 
gino.

Viena kompanija pasky
rė 1.000.000 frankų pasižy
mėjusiems lakūnams laike 
šio karo.
Vienas vėluvų išdirbėjas 
paskyrė didelę sumą pini
gų tam, kuris pirmas paims 
vokiečių Vėluvą.
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VISUOTINAS BEPARTI
JINIS SUVAŽIAVIMAS.

“Lietuva” 32 num. suma
no Amerikos lietuviams la
bai svarbą dalyką. Ji duoda 
iniciativą visuotinam be- 
partijiniam Amerikos lietu
vių suvažiavimui. Tasai su
važiavimas turėtu atsibūti 
būtinai tuojaus, nieko ne
laukiant, ir pamatuoja jį 
dabartiniu Europoje, gali- 

_iua_s.akytį. visuotinu nepap
rastu, negirdėtu ir visoms 
tautoms pragaištingu karu.

Karo bėgis Europoje

ne be juo-

ar mažiau nuken- 
pagelbėjus, ištie- 
duosnią ranką.
dalykas vilkinti

mums yra gerai žinomas ir 
todėl “Lietuva
ko pabrėžia, kad nuo to ka
ro labai greitai gali nuken
tėti ir pati Lietuva (dalimis 
jau nukentėjo). Ant Lietu
vos žemės plotu gali ištikti 
kuosmarkiausi vokiečiu su 
rusais mūšiai. Apie šios ga
dynes mušiu pasekmes, ži
noma, negali būti, nei kal
bos. Patrankomis viskas su 
žeme sumaišoma, viskas su- 

■ deginama, sukoneveikiama.
Todėl sumanoma sušaukti 
visuotinas bepartijinis Ame
rikos lietuviu suvažiavimas, 
kad jame aptarus musu Tė
vynės likimas, kad jei, sau
gok Dieve, Lietuva nuo ka
ro daug 
tetą, jai 
sus savo

“Tas
mums nėra galima, kaip ne
galima apleisti savo broliu 
Lietuvoje — rašo “Lietu
va”. — “Alės iškalno turi
me pasiruošti sutikti tą ne
laimę, kuri grasia visai mu
są tautai. Vienintelis išėji
mas — suvažiuoti visos A- 
merikos lietuvių atstovams,, 
surengus toki ]>at seimą, 
koks turėta Rusijos revoliu
cijos metu. Tenai mes ben
drai galėsime apsvarstyti 
visą dalyką stovi ir nutar
ti, kas reikalinga mums da
ryti šioje svarbioje valan
doje, koksai turi būti mu
są veikimo pienas.

Ant galo:
“Šis žodis yra kreipiamas 

Į visas be skirtumo musą 
visuomenės pakraipas (par
tijas ir partijėles. “Kat.”

KATALIKAS
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Čia parodoma, kaip eina laivyną mūšiai Šiaurinėj jure j.'

R.). Visi kviečiami pakelti 
savo balsą ir prisidėti savo 
darbu.”

Pagaliau “Liet.” pataria, 
kad tasai dalykas, ty. visuo
tinas Amerikos lietuviu su
važiavimas turėtu rūpėti di
džiosioms musą organizaci
joms, ty. abiem susivieniji
mam, socialistu sąjungai ir 
T. Mylėtoją dr-jai.

Pabaigoje patariama, kad 
tasai suvažiavimas įsteigtą 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą, 
kuriuomi butą galima pa
gelbėti musu giminėms, naš
lėms ir vaikeliams pasibai
gus karui.

Visiems aišku, kad tasai 
sumanymas tikrai yra iš
mintingas ir laiku jis pa
skelbtas. Matome, jogei 
“Liet.” tame žvilgsnyj va
dovaujasi tikrais širdies 
jausmais.

Kasgi musą drįstu nepa
girti tokio prakilnaus Su
manymo? Kas galėtą būti 
tam priešingas?

Deja, pas mus tuo tarj.ni 
tas negali įvykti ir “Liet.” 
veltui tik apie tokius lietu
viams šiais -laikais negali 
mus daiktus užsimena.

“Liet.” sako, kad suva
žiavimai! turėtu susispiesti 
įvairią pakraipą žmonės.

Tiesa, kitą tautą žmonės, 
atsitikus pavojui, tuojaus
pamiršta visokius sa vita r-1 civilizuotais

sakmės. Jie visupirmu rei
kalautu fondą įsteigti ne 
našlėms ir našlaičiams šelp
ti, bet arba kanceliarijoms 
daužyti arba savo visokioms 
propagandoms tarp neišma
nėliu platinti.

Gerai atsimename tokį 
bendrą lietuviu Amerikoje 
suvažiavimą anuomet gimus 
revoliucijai Rusijoje. Tuo
met visuomenė nesigailėjo 
auką. Bet kokiam tikslui 
jos paskui buvo sunaudo
tos? Nagi tik “Žarijoms”, 
“Naujosioms Gadynėms”, 
“Skardams” etc. Kol tas 
fondas gyvavo, Lietuvoje 
spindėjo ją tie laikraščiai ir 
va*rė tarp lietuviu savo pra
gaištingą darbą. Fondui iš
sekus — viena diena žlugo 
ir ją tie laikraščiai.

Tatai jei ir dabar pasitai
kytą toks bendras Amerikos 
lietuvių suvažiavimas, jie 
tuomi labai gražiai mokėtu 
pasinaudoti. Juk Rygoje ją 
“Vilnis” vos pavelka ko
jas. Jie prasimanytą viso
kiu nebutniekią, bi tik savo 
pusėn patraukti daugiau 
negudrią musą broliu.

Iš visako pasirodo, kad 
toks sumanytas bepartiji
nis suvažiavimas lietuviams 
negalimas. Greičiau galima 
susirokuoti su laisvama
niais, bet ne su tokiais ne

muša žmonė- 
pinius vaidus ir bendrai dirvinis, kurie pasivadinę socia- 
ba savo tautos labui. Išvien 
eina priešais visokius ant 
tautos pasikėsinimus, prie
šais visokias nelaimes ii’ 
bendrai visomis jėgomis gi
nasi, arba raminasi. Taip el
giasi, kadir šiuo laiku, fran- 
euzai, vokiečiai, serbai ir 
kitos tautos. Ištikus bi ko
kiai nelaimei, jie palaidoja 
visus savo partijinius vai
dus. Taip elgiasi visi 
lizuoti žmonės.

Gi pas mus kaip 
Alės gerai žinome, kad mu
są socialistai nėra dai‘ civi
lizuoti žmonės. Jiems bran
gintinas daiktas tik tai, kad 
savo tautybę, savo lizdą iš
koneveikus, kad musą pa
girtinus vyrus kuodaugiau 
apšmeižus. Jie nuolat taip 
elgiasi ir tuo visuomet di
džiuojasi. Alat, tuo būdu jie 
dirbą darbininku labui!

Ir “Liet.” šiandie suma
no ir pataria susais susidė
ti ir jiems dalyvaujant at
laikyti visuotiną lietuviu 
suvažiavimą?!

“Lietuvos” geri norai, 
pripažįstame, bet jei įvyktą; 
toksai “bepartijinis” suva
žiavimas, viskas išeitą su- 
lyg žinomos vienos Knlovo

listais.

TRUPUTIS POLITIKOS.

civi-

yra "!

‘ ‘ Draugas ’ ’ paskutiniame 
savo numery j platokai rašo 
apie gimusį karą Europoje. 
Straipsnyj “Audrai paki
lus” nupiešiama visos to ka
ro baisenybės taip vaizdžiai, 
kad to nebūtą galėjęs pa
daryti nei garsus Dantės. 
Sako, serbas Principas Bos
nijos sostinėje užmušęs 
Austrijos sosto įpėdinį. Už 
tai Austrija paskelbus Ser
bijai karą. Už Serbiją užsi
stojus Rusija, gi juries pas
tarąją pakilus Vokietija. 
Pagaliau prieš Vokietiją pa
kilus Francija, Anglija li
kitės tautos. Tai paaiškinęs 
“Draugas” ieško kilusios 
Europoje karo kaltininko ir 
pagaliau atranda, kad tam 
baisiam karui esanti kalta 
Vokietija, ty. vokiečiai su 
savo kaizeriu priešakyj.

Kiekvienas, kurs tik skai
tė laikraščius, aiškiai galė
jo patėmyti, kad Europos 
karui visukalčiausias * yra 
Rusijos caras, tas nenaudė
lis žmogus, kurs vis dar sa
ve vadina autokratu arba 

patvaldžiu. Kuomet Austri
ja paskelbė Serbijai karą, 
kokiam galui tam Rusijos 
autokratui reikėjo taip stai
ga užsistoti už serbus, tuos 
visam pasauliui žinomus ka- 
ralžudžius, suokalbininkus ? 
Kuomet caras užsistojo už 
serbus, Vokietijos kaizeris 
ištisią savaitę carą kalbino, 
jį meldė būti ramiu, nemobi
lizuoti armijos. Tas reiškia, 
kad kaizeris visai nenorėjo 
karo, jei taip elgėsi, bet ca
ras kaizerio atkalbinėjimu 
nepaklausė, tuomet ir pas
tarasis pasistatė, kad paro
dyti kuo esąs.

Kaltinti kaizerį už kilu
sį karą ir podraug nutylėti 
apie carą, kurio pakalikai 
prisidėjo savo rubliais prie 
Austrijos sosto įpėdinio nu
žudymo — tai netik neiš
mintinga, bet tiesiog lietu
viu klaidinimas,

Gi kas link vokiečią įsi
veržimo Luxenburgan ar 
Belgijon — tai kitas daly
kas. Tas vokiečią pasielgi
mas yra antraeilis, nes skęs
tantis ir už skustuvo grie
biasi.

Kaip ten nebūtą, bet mu
su laikraščiai visuomet tu
rėtą rašyti apie viską gry
ną teisybę, bet ne kokius 
išmislus. Visuomet reik pa
sakyti tikrą dalyku stovį be 
partij inią pirštinaičių.

Ar nukentės del karo 
ramus gyventojai.

Seniau, karui ištikus įsi
veržusi kariuomenė sveti- 
mon pusėn, baisiai terioda- 
vo šalį. Imdavo visokias 
gėrybes ir degindavo na
mus ir visas gėrybes, kuriu 
negalėdavo su savim paim
ti. Kareiviai ir savo šalyj 
ne vien priešą šalyj savaip 
šeimininkavo. Imdavo iš 
gyventoją, ko tik jiems ni
kėjo.

Dabartės civilizacijai au
gant lyg buvo galima dau
giau tikėtis žmoniškumo iš 
kareiviu. Priegtam visokio
se taikos konferencijose 
biivo kalbama, kad kariau
jančios pusės neužkabintu, 
neteriotą ramią gyventoją, 
nerušiotą ją gėrybių. Vals
tybės pasižadėdavo taip el
gtis. Bet ar ištikto bus taip 
elgiamasi, ar dabartiniame 
europiniame kare nukentės 
ramus gyventojai.

Kad nukentės tie gyven
tojai, kur atsibus mūšiai, 
tai apie tai nė»a nei kalbos. 
Čia negalima tikėtis, kad 

nenukentėtu. Bet ar nuken
tės tos vietos, kur nebus 
musių, o tik kariuomenė 
laikysis arba praeis?

Iš pat pradžios europinio 
karo matome, kad kareiviai 
nepripažįsta privatinės sa
vasties. Ima, kas tik jiems 
reikia savo šalyj, o įpuolę 
į svetimą šalį viską degina 
ir terioja.

Kuomet prasidėjo Rusi
joj mobilizacija ir kuomet 
Lietuva liko prigrūsta ka
reiviu, tai kaip sužinoma iš 
privatiniu laišką, kareiviai 
ėmė iš mąs tautiečiu, ko tik 
jiems reikėjo be jokio at
lyginimo. Tik kvitus buvo 
išduodamos tiems, iš kurią 
daug šieno, javą ar kitokio 
provijanto paimta? Pagal 
tą kvitą busią po karo atly
ginta. Bet ar ne greičiau at
lyginimas nusitrauks iki 
po mirties.

Tai-gi nėra kalbos, kad 
ramus žmoneliai nenuken
tėtą. Daugelio mąs tautie
čių gerybes liko kareivių 
sunaudotos. Dar kol kas 
Lietuvoj nebuvo dideliu 
mušiu, bet karas jau krito 
ant mąs tautiečiu sunkia

Baisybės bus mąs tėvy
nėj, kuomet vokiečiai įsi- 
briaus. Iš laikraščiu suži: 
nomė, kad vokiečiai buvo 
toli įsibriovę į lenką žemę 
ir paskui buvo išvyti. Vo
kiečiai grįždami atgal to
liojo ir degino viską visu 
keliu. Sodžiai, miesteliai iš
deginta. Rusai įsiveržė ATo- 
kietijon tą pat daro. Iš j»ir- 
mo įsiveržimo į Eidkunrs, 
sudegino krasą.

Vokiečiai, įsibriovę į 
franeuzu žeme, ir radę be- 
siganant galvijus, tuoj vijoj 
savo pusę. Prancūzai, paju
tę atmušė, vokiečius ir atė
mė galvijus.

Tai-gi kareiviai ar savo 
šalyj ar svetimoj šalyj — 
šeimininkauja savaip, neru
pi jiems atlyginti už pakil
tas gėrybes.

Vokiečiai teisinasi.
Bruselis. Belgija, rugp. 5. 

— Genvoii Emmich, ko
mendantas vokiečią armi
jos, kuri per belgą žemę 
norėjo įsibriauti iš šiaurės 
į Franciją ir kuri belgams 
vikriam apsisukimui buvo 
išblaškyta, išleido šitokią 
proklamaciją belgams.

Apgailestauju, kad vo
kiečią armija buvo privers
ta žengti per rubėžią, nes 
jau franeuzą oficieriai su

laužė Belgijos neutralitetą, 
kuomet persirėdę įvažiavo 
automobiliuose į jąs kraštą.

Alus didžiausias noras y- 
ra išvengti susirėmimą tarp 
tautą, kurios buvo didelioj 
prietelystėj ir kadaisia tal
kininkais. Atminkit Water
loo, kur vokiečiai prigelbė- 
jo jiems įgyti neprigulmy- 
bę!

Bet mes turime turėti 
liuosą praėjimą. Sunaikini
mas tiltu, tuneliu ar gele
žinkeliu turi būti skaitomi 
už priešginingus darbus. 
Viliuosi, kad vokiečią Aleu- 
se armija nebus priversta 
kovoti su jumis. Ales nori
me atviro kelio atakuoti 
tuos, kurie mus atakavo.

Aš gvarantuoju, kad bel
gu gyventojams nepriseis 
kentėti karo baisenybių. 
Ales užmokėsime už maistą 
ir mus kareiviai pasirodys 
geriausiais prietėliais žmo
nių, kuriuos mes kuolabimi- 
sia godojamo ir užjaučiame.

Jūsų išmintingumas ir 
patriotizmas pasakys jums, 
kad tai jūsų yra jiareiga jri- 
sisaugoti, kad jūsų šalis 
nebūtą intraukta į karo bai
senybes”.

Vokiečiai nesitikėjo gin
kluoto pasipriešinimo iš 
belgu pusės, kuomet jie no
rėjo per ją žemę įsibriauti 
Francijon iš šiaurės.

Vokiečiai kelią per 
giją pasirinko todėl, 
jis yra daug artesnis į 
ryžių, negu einant 
franeuzą rubežią, kur visas 
parubežis nustatytas drut- 
vietėmis. Jei vokiečiams 
but j)asisekę jirasimušti per 
Belgiją, tai bent 100 mylią 
but vokiečiai sutrumpinę 
sau kelią į Paryžių.

Bvl-

])('!•

SKĖSTA SALOS POTO
MAC UPĖS UŽLAJOJ. 

Yra jau senai pastebėta, 
kad palei Atlantiką Ameri
kos. pakrantės yra ėdamos 
ir griaujamos didelių ban
gą. Pakrančių griovimas y- 
pač pastebimas Potomac u- 
Jiej ir palei Chesapeake už- rio jie buvo pastatyti”, 
lajos pakrantes. Tose vieto-j ---------------
se buvo didelės salos ir jos UŽDRAUDĖ IŠREIKŠTI
nuolatai mažėjas ir nyksta 
po vandeniu. Po didelių au
drą didelės dalis nuo St. 
Georges ir kitą salą yra at
kertamos. St. Georges sala 
per pastaruosius 25 metus 
žymiai sumažėjo.

Potomac užlajoj buvo di
doka sala Craney. Ant josišą aiškinimą Europos daly- 
gyvendavo žvejai ir turėda- ką. Mat, tuomi galima su- 
vo didelį sandelį. Bet jau 20 i kelti sau neprielankumą iš 
metą atgal kai sala turėjo [europiečių pusės.

žveją apleista. Per tą lai
ką Potomac upė plovė ir 
griovė salos pakrantes ir 
dabar iš salos beliko tik ma
žas sausžemio taškas.

Tyrinėtojai, sako, kad 
Tilghman, Sharp ir James 
salos palei rytinį krantą 
Chesapeake užlajos nuo ta
tai mažėja nuo bangą veiki
mo.

Ant salos Tilghman yra 
su miesteliu-Tilghman ir A- 
valon su keliais šimtais gy
ventoją. Sala yra dauginti, 
kaip tris mylias ilgio ir ant 
jos yra daugiau, kaip trįs 
šimtai ketvirtainiu mylią 
dirbamos žemės. Ten yra 
daug pasekmingą tarmerią 
ir žveją.

Per pastaruosius 53 me
tus, nuo 1847 iki 1900 m. 
Tilghman salos plotas su
mažėjo 2.015 akrą iki 1.6- 
86 akrą, ty. vanduo užlejo 
329 akrus.

James sala turi dvi my
li ilgio ir tris ketvirdales 
mylios pločio. Dabar ji tu
ri 490 akrą. Dabar ant !e- 
gali užsilaikyti tik keliatas 
šeimyną. Seniau čia buvo 
daug gyventoją. Dar tebėra 
bažnyčia, mokykla ir 20 na
mą. 1846 m. ta sala turėjo 
975 akru, o 1901 m. 555 a- 
krą.

Ant Sharp salos keliatas 
desėtką metą atgal buvo 
keli vasarnamiai ir daug 
medžią. Buvo gražus kote
lis. Dabar viską vanduo nu
šlavė ir liko tik griuvėsiai 
hotel io.

KĄ PASAKĖ GARSUS 
RUSAS APIE KARĄ. .

Kropotkin, gyvenąs An
glijoj, garsus rusą mokslu 
vyras ir revoliucionierius 
šitai}) išsitarė apie dabar
tinį europinį karą:

“Šis karas išeis ant gero 
pasauliui, nes jis panaikys 
prietarą ir ginklavimosi 
nuodėmę. Alos matome di
džiules armijas ir laivynus, 
kaij) jie, vietoj užlaikyti 
laiką, atlieka darbą, del ku-

NUOMONES.
Washington, D. C., rugp. 

6. — Prezidentas Wilson 
pasiuntė sekretoriams Gar- 
risonui ir Daniels po laiš
ką, kur patariama Amei-i- 
kos armijos ir laivyno ofi- 
cieriams susilaikyti nuo vie-
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Maskvos p ir 
šfiai.
(Humoras).

Maskvietė buvusi pedlio- 
rė Teklė sėdėjo prieš pirk
lio dukterį, merginą Agotą 
Tichanov, ir kalbėjo:

— Jei nenori tą, tai imk 
kitą! Argi mažai tokią velt- 
ėdžią Maskvoje1? Štai Kru- 
tilov Jurgis Ivanovič —• ko 
jam stokuoja? Išrodo ne bi
le kaip; policijoje inspekto
rių tdiiiauja! — O pas ma
ne — sako — o, kur visi sė
di. .. Buk tai į avilį įsodi
na. .. O kaip sugniauž kum
štį! Gelbėk Jėzau! Kumštį 
turi kaip jaučio galvą. Štai 
kokia persona!

— Ak, ne, ne... Nenoriu 
tokio. Jie ten, kaip girdima, 
mušti... Dar mane galėtu 
užmušti!

Ha, sunku, mano mie- 
loji.;’. Tai jau toksai vyriš
kio jlį'įgimimas! Gerai, kad 
dar-nė kasdien vyras muša, 
nors, kartais atsiranda ir 
toks^pShtras nemuša... Bet 
jei nenori to, imk kitą! Jei 
jau būtinai nori gerą vyrą, 
tai, tiesą pasakius, imk Va
silijų Vasilijevičą Ampoše- 
jevą!

— Kareivinis?
— -įNekareivinis, bet be- 

veik' ‘ toksai: intendantūroj 
tarnauja...

— ’Ak, Teklyte!... Kaip-

— O,,tu kodėl taip staiga 
užsiptioįi ?

— Juk jis turi nešvarias 
rankas.

— Kaipgi tai nešvarias 
rankas ? Juk visa burna val
dininkas! Tu esi paika, ir 
kas tokio! Juk tai žmogus, 
tarnaująs prie valstybinio 
išdo!

— Bijausi, nes jaigu ateis 
pas manė pirmusyk su vizi- 
za, dar gali ką nors pa
glemžti jr pasisavinti! Tai 

'■ , juk intendantą toksai dar
bas!

— Paika esi! Tat jaigu ką 
nors ir paims, tai tik ligi 
tol, kol neapsives. O paskui, 
tai ne iš namu — bet į na
mus viską temps! O tu, jei 
jis dabar ateitą, visus ge
resnius rubus sukrauk spin
ton ir užrakyk, prie arbatos 
Vieton sidabriniu šaukšteliu 
paduok * paprastuosius!... 
Na, o jei ką nenoromis ir 
paimtą į kišenių — tai ne 
ką galy padaryti: juk jauni
kis.. . jhevedęs...

— -Algą turi didelę, gau
na gėrą: 47 rublius 52 kapei- 
ki į ąnėnesį...

— :Tai juk su tokia alga 
abudu badumi numirtu- 
mėm!

—-H, i, kur ten, panaite! 
Kuf ten! Dar vakar jis man 
kalbėjo: Ieškok man — sa
ko — sene, merginos už 
žmoą, kuri žinotą visokias 
užsienių kalbas. Nes aš su 
ja, sako, kas metai važinė
siu į rūgštūs vandenis už
sieniuose.

— Tai ką, ar jis, rasi, tur-

— Nagi sakau tau, mano 
mieloji, kad gauna 47 rub
lius 52 kapeikas į mėnesį!
- — Tu ką tai klastuoji, se
ne. Tas negerai. O daugiau 
kas?

— Yra dar Čičikov, Pau
lius Ivanovič. Maskvos mui
tinėj tarnauja. Tas jau kas 
lj.nk ranką, tai nepaprastai 

švarus. Kasdieną namo par
neša užsieninio kvepiančio 
muilo. Pas manė, sako, žmo
na turi šilkuose vaikščioti. 
Toks jis yra!

— Turtingas labai?
— 37 rubliai 82 kapeikos 

tik vienos algos. O butui 
valdžia dar prideda 2 rub
liu 11 kapeiką. Ot, koks y- 
ra... Tik vieną negerą daik
tą pas jį atrandu: su kokia 
tai franeuzaite turi artimus 
susinešimus ir tankiai my
li naktimis pakaziruoti...

— Ar iš pinigą ir gal iš 
savo tos algos?

— Gi iš tą sav” 37 rubliu 
82 kapeiką mėnesinės al
gos. ..

— Jis man nepatinka, 
Teklyte! O kas dar daugiau 
yra?

— Na, jaigu tau, mieloji, 
nepatinka Paulius Ivanovič, 
tai imk jau bent Arseni j u 
Ivanovičą Vintikovą: tasai 
ant Maskvos apskrities ge
ležinkelio tarnauja. Tasai 
bus geriausias. Kas link jo, 
tai, tiesiog sakau, jis ima! 
Ima, ir ima, kur tik papuo
la ir kur tik galima! Kiek
vieną dieną ką nors ima!... 
Jau jo toks būdas! Gi dabar, 
kaip teko girdėti, jis už tai 
patrauktas teisman...

— Tai kodėl tu man, kvai
la boba, 'tokius jaunikius 
perstatai, kuriuos į krimina
lus kemša! Proto gal nete
kai, ar kas tokio?

— Na, sunku, nieko ne
padarysi! Tai jau tokia 
tvarka — Rusijoje, mieloji: 
kaip tik geras konkurentas, 
tai arba teisme, arba jau už
darytas kalėjime...

— Nagi o tie pirmutiniai?
— O tie — tai taip: arba 

patraukti atsakomybėn, ar
ba jau uždaryti sėdi. Ir 
Krutilov patrauktas teis
man ir Čičikov Paulius Iva
novic ir Vintikov. O kas 
link Ampošejevo, tai tasai, 
kuomet tik apleis krimina
lą, tuojaus gali vesti. Jau 
toksai jis yra!

— Tai kokiam galui tu 
man vis tokius siūlai, kurie 
kyšius ima! Tu man, sene, 
perstatyk tokį, katras nei
ma! Turi tokį?

— Kaip gi neturėti, mie
loji! Yra Ivanov, studentas, 
Petrov, advokatas... Vasil- 
jev — redaktorius — taip
pat neima kyšiu — patįs ge
riausi ponai.

— Tai kodėl gi juos nuo 
manęs slepi?

— Ha, sunku, mieloji, nes 
jie...

— Jie taippat dar kalėji
me laikomi...

Laiškas Redakcijai
Gerb. “Kataliko” Red.!

29-taiue Jusą laikraščio 
numeryje buvo iudėta kores
pondencija iš Worcester, 
Mass., kuri labai toli prasi
lenkia su teisybe; po rašte
liu pasirašo nekoksai p. ži
lumas. Nors iš jo parašytos 
korespondencijos reikia jį 
pavadinti Nežiniom, o jaigu 
žinodamas netiesą rašė, tai 
butą tikras Melagiunas.

Ponas Žinunas, aprašyda
mas a. a. Jono Girdžiaus 
laidotuves, štai ką parašė:

“Birželio 26 d. ežere pri
gėrė lietuvis. Buvo socialis
tas, nes jo laidojimu užsiė
mė vietos socialistai. Laido
jo miesto kapinėse. “Pa

pa

mokslą” sakė J. Vasiliaus
kas iš Athol, Mass. Pasakė 
cieilikišką spyČią. Be kitko 
niekino vietos lietuvią kun. 
K. Vasiliauską.

“Cicilikiški spykieriai ne
gali mandagiai prakalbėti 
nei ant kapinią”.

' Žinunas”.
Trumpas raštelis, bet gi 

šmeižto jame nemažai; štai 
kiek ten primeluota: Ne 
Worcesterio lietuviai užsiė
mė velionies J. Girdž. laido
jimu, kaip p. Žiu. rašo, bet 
Lietuvos Simą ir Dukteėią 
Draugija iš Athol, Mass, ku
rios nariu buvo velionis J. 
Girdž. ir jo palaidojimui L. 
S. ir D. Dr-ja pasiuntė ke
turis delegatus į Worceste- 
rį, kurie ir vedė visą laido- 
tuvią tvarką, pasitariant su 
velionies broliu, Kaz. Gir- 
džiunu; jaigu socialistai nu
pirko porą gėlių, vainiką ir 
kaikurie palydėjo ant kapi
niu, tai dar nereiškia, kad 
socialistai palaidojo, nes lai
dotoji! vadinasi tas, kas vis
kuo rūpinasi ir apmoka lai
dotuvių lėšas; na, o tai at
liko Athol’io Liet. Simą ir 
Dukteriii Dr-ja.

Dabar apie mano 
mokslą” ant kapiniu.

Pirmiausia turiu pažymė
ti, kad aš ant kapiniu pa
mokslo nesakiau, bet, pra
šant visiems draugams, su
tikau pasakyti trumpą atsi
sveikinimą; tai padaryti lai
kiau savo priederme štai 
delko: a. a. J. Girdž. buvo 
tos pačios dr-jos nariu, o 
aš, kaipo laidojimo pasiun
tinys, ir dar dr-jos pirmi
ninku būdamas, ne-gi galė
jau bijoties tarti mirusiam 
nariui pagarbos žodį, nežiū
rint ar tai patiks kokiam 
ten “žmogiukui”, ar ne; bet 
mano kalba susidėjo iš apie 
penkiolikos žodžiu — atsi
sveikinimo, kurioje aš nie
ko nemokinau, tai-gi ir pa
mokslu mano kalbos niekas 
negali vadinti, kas supran
ta, kas yra pamokslas. Bet 
kas keisčiausia, tai kad aš 
ant kapinią kalbėdamas nie
kinęs Worcester’io lietuviu 
kun. K. Vasiliauską. Čia tai 
jau nežinau ir ką besakyti; 
iš kur tokius nonsensus- 
prasimanymus p. Žinunas 
ištraukė, turbūt ir jis pats 
nežino, jaigu jo galvelėje 
viskas tvarkoje. Aš ant ka
piniu ne tik kun. K. Vasi
liausko neniekinau, bet ne
paminėjau nė žodžio “kuni
gas”; kiek aš pažįstu kun. 
K. Vasiliauską (o aš jį pa
žįstu turbūt geriau už p. 
Žinuną), tai aš apie jį tu
riu kuogeriausią nuomonę 
ir jį niekinti niekad nema
niau ir niekad neniekinau. 
Taigi nei su cicilikais, nei 
su socialistais aš nieko ben
dro neturiu ir todėl be rei
kalo p. Žinunas 
ne “cicilikišku 
Čia atsiprašau 
K. Vasiliausko, 
kalo, tik del p. Žiu. suva- 
džiojimo, reikia jo vardą po 
laikraštį tampyti.

Pagalios p. Žilumui pa
duosiu štai kokią propozici
ją. Jaigu Tamsta prirūdy
si, kad aš ant kapiniu kal
bėdamas niekinau kun. K. 
Vasiliauską ir, abelnai, tei
singumą savo koresponden
cijos, tai aš apsiimu įmokėti 
i Kairukščią fondą $25.00! 
Na, o jaigu Tamsta to nega
lėsi padaryti, tai yra Tams
telė tyčia pamelavai, tai už

vadina ina- 
spykieriu”. 
gerb. kun. 
kad be rci-

savo plunksnos nesuvaldy- 
mą malonėsi Tamstele įmo
kėti Kairukščią fondari 
taippat $25.00. Laiko priro
dymui duodu tris savaites, 
ty. lig rugpjūčio 27 d.

Tatai pasirodyk, p. Žirni
ne, kuo esi: ar teisus vyras, 
ar patylus šmeižikas.

Su pagarba
J. K. Vasiliauskas,

L. S. ir D. Dr-jos pirm.< 
Athol, Mass.

Iš Lietuvos.
Šančiai. Tasai Kauno 

priemiestis yra pusėtinai 
sulenkintas. Nors lenkai ir 
neturi čionai jokios savos 
mokyklos, vienok jie neno
ri išmesti 50 kap. ir leisti 
savo sūnūs į “Saulės” lai
komą pradedamąją moky
klą.

Paskenduoliai, šiais me
tais ypač Kaune padidėjo 
paskenduolią skaičius. Taip 
pavyzdžiui birželio 28 d. 
nuskendo 18 metą Marijo
na Šalmite. Birželio 29 d. 
nuskendo seniukas girtuo
klis. Jis maudėsi būdamas 
girtas ir surado sau galą.

Prigėre. Liepos 6 d. Ne
vėžio upėje prigėrė 29 įlietu 
lietuvis Šilis.

Mokytoją seminarija. Jau 
devyni metai, kaip į Pane
vėžio mokytoją seminariją 
priimama ir lietuviai. Vie
nok per tą gana ilgą laiką 
tebaigė seminariją tik apie 
16 žmonių, kurie naudojosi 
lietuvią vardu. Kiek aš pa
žinau, tik apie 12 tikrą lie
tuvią tebaigė seminariją. 
Per 10 lietuvią nebaigę tu
rėjo del įvairią priežasčių 
apleisti seminariją.

Kaip jau laikraštyje bu
vo minėta, dabar seminari
joje tėra išviso tik 4 lietu
viai.

Škarlatina. Marijampolės 
apskrity^ (Suv. gub.) šiuo 
laiku siaučia škarlatina. 
Kasdien miršta daug vaiku. 
Merkšiškią kaime (Gižu 
valse.) vieno ūkininko per 
keturias dienas numirė 4 
vaikai.

Molainiai (Panevėžio ap- 
skr.) Molainią jaunimo di
desnė dalis laiko save len
kais. Prakalbėk į juos lie
tuviškai, jie atsako lenkiš
kai, nors lenką kalbą ir 
blogai moka. Vadinamieji 
lenkai labai tamsąs, — 
‘ ‘ chamską gazietą ’ ’ j iems 
gėda skaityti, lenkiškai gi 
jie vargiai grabalioja. To
kiomis aplinkybėmis jie ir 
lieka tamsoj.

Bet ir kita musą sodžiaus 
jaunuomenės pusė nemėgs
ta skaityti ir šviesties.

Reikia paminėti, kad pas 
mus yra viena susipratusi 
p-lė G-te, ji uolai platina 
šviesą, nors ir daug turi 
pakelti Visokią nesmagumą 
nuo savo kaimyną. Tebūna 
garbė jai už tai.

Vežią atsirado. Suvaiką 
gub. daugelyje vietą upėse 
ir netekančiam vandenyje 
vėl atsirado daug vežią, ku
rie buvo išnykę nuo 1887 
metą.

Nauja atskala. Lenkuose, 
be marijavitą, atsiradusi 
hkuja atskala, kuri vadi
nantis! “Jėzaus pasekėjai”, 
labai panaši į baptistą ats
kalą. “Jėzaus pasekėjai” 
kreipęsi į svetimą tikybą 
departamentą, kad leistą 
jiems patiems metrikas ra
šyti. Departamentas paste
bėdamas, kad atskala atsi
radusi iš nepravoslavą ti
kėjimo, atsakiusi, jog ita- 
tymą keliu tegalima esą 
leisti jiems metrikos rašyti.

Del Vilniaus uostė. Iš ke
lią ministerijos gauta Vil
niuje žinia, kad reikią pa
sirūpinti Nerimi ir padary
ti ji tinkama laivams plau
kyti, nes būtinai esą reika
lingas Vilniuje uostas.

Vilniaus apygardos kelią 
valdyba praneša, kad Neri
mi plaukyti esą labai svar
bu ne tik miško prekybai, 
bet ir greitesniam susižino
jimui su Neries miesteliais 
ir sodžiais.

O del Vilniaus uosto ji 
(Vilniaus kelią apygardos 
valdyba) sako, kad Vasa- 
ros-Vakaru pakraščio miš
ką prekybos sąjungą ne
kartą esanti rūpinusi ir 
besirūpinanti įtaisyti 
uostą.

čia

Nupirkta miško. Licituo
jant Suvalkuose mišką “Ža
grė” nupirkusi gerokai vy
riausybinio miško keliose 
Marijampolės apskrities 
vietose.

PIRMIEJI PASTEURO 
PACIENTAI.

Garsus Paryžiuje Paste- 
uro institutas trumpoj atei
tyj apvaikščios 25 metą 
savo gyvavimo sukaktuves.

Tuo atžvilgiu verta pa
minėti du pirmutiniu pa
cientu, ant kurią ištirta pir
musyk mokslininko išrasta 
naujoji gydymo metodą 
nuo pasiutimo (patrakime).

Pirmutinis pacientas bu
vo alzatietis, nekoksai Juo
zas Meister. Jis liko Paste- 
Tiro metodą išgydytas, bet 
visuomenė ir mokslininkai 
skeptiškai visgi atsinešė į 
tokį gydymą.

Bet jau antrasis gydy
mas, kuris taippat pasiro
dęs kuopasekmingiausiu, vi
są netikėlių pažiūras at
mainė. Tuo antruoju pa
cientu buvo jaunas piemuo 
iš departamento Jura, kurs 
vadinosi Jupuille. Tasai 
didvyriškis vaikmasi stojo 
apginiman vaiką, kuriuos 
buvo užpuolęs pasiutęs šuo, 
neturėdamas rankoj kito
kio įnagio, kaip tik botagą. 
Po baisiai kovai, kurios me
tu liko labai sukandžiotas, 
Jupuillei pagaliau pasisekė 
botagu suveržti šuniui snu
kį ir tuo tik būdu išgelbėti 
vaikus.

Nežiūrint to, kad Jupuil- 
li atėjo pas Pasteurą gy- 
dyties praėjus jau šešioms 
dienoms, gydymas kuoge- 
riausia pasisekė ir jis dar 
ir šiandie turi to garsaus 
mokslininko institute užsi
ėmimą.

UŽUOT KUNIGAIKŠ0I0- 
VALKATA. 

Amerikos dienraščiai pra
neša, kad kukliai ir tyliai I 
atsibuvo West Virginijoj!

žiedynią iškilmė garsios 
‘ ‘ dolerinės kunigaikščiu- 
tės”, merginos Elkins, Suv. 
Valstiją senatoriaus duk
ters, apie kurią dar nela
bai senai visas pasaulis tu
rėdavo daug kalbą. Apie tą 
merginą daug ir labai pla
čiai, o gal ir bereikalingai, 
buvo kalbama, kuomet no
rėjo su ja apsivesti Italijos 
karaliaus brolis, Abruzą 
kunigaikštis. Kaip žinoma, 
kunigaikštis labai troško 
paimti už žmoną patogią a- 
meiįkonietę. Bet jam tas 
nepasisekė. Italijos kara
lius ir visa karaliaus šei
myna pagaliau su tuo kuni
gaikščio sumanymu buvo su
tikus ir nenorėjus priešta
rauti. Leista jam su ameri
kiete apsivesti, neatsisa
kant savo teisią ir privile
giją. Jo busimai žmonai ka
ralius pažadėjo suteikti at
sakantį titulą. Buvo jau net 
pergarsiai kalbama, kad 
jai busiąs suteiktas grafie
nės de Cinquetori titulas. 
Bet toksai dukters mano
mas iškilnumas perdaug su
maišė smegenis jos tėvui, 
išdidžiam amerikonui, ir 
dar senatoriui, Elkins. Se
natorius Elkins matydamas, 
kad kunigaikštis labai jo 
dukterin įsimylėjęs, nus
prendė “kalti geležį kol ji 
karšta” ir pareikalavo, i- 
dant jo duktė, kuomet iš
tekėsianti už kunigaikščio, 
apturėtą kunigaikštienės ti
tulą ir turėtą prieigą i ka
raliaus rūmus. Žinoma, ta
sai jo reikalavimas tuojaus 
karaliaus buvo atmestas ir 
menamoji moterystė nepa
siekė tikslo.

Pilni Namai‘Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Turėti 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 ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi i 
orą švelniu, maloniu akordu.

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

rekordai gali groti ir ant Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
mašinos gali groti Victor rekordus.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c. 
“Tek<5j o saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Tcklytė Ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis. 
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplankysite katalibgus mu
zikos, kningų ir Įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningas ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-83 So. Morgan St CHICAGO. ILL.'

stebėti no 
mergin ' e 

pasiriii-o

Dabar apturima žinia, 
kad “dolerinė” kunigaikš 
čiūtė” pagaliau atsigdiiė- 
jus tikrojo kunigaikščio ii.1 
ištekėjus.

Nebūtą nieko 
jei ne indomus 
Elkins jaunikio 
mas. Iš vieno vargo, papuo
lė kitan. Jos išrinktiniu pa
liko Billy Hitts. Kas tiesa, 
jis yra kongresmano sūnūs, 
bet tėvas sunaus nenori pa-, 
žinti, kadangi Billy nuo tin 
lo laiko veda “trampo” gy
venimą, vadinasi, pavirt ęs 
valkata.

Todėl žiedynės atsibuvę 
tik namiškiams dalyvau
jant. Stebėtini esti meilės 
keliai, bet labiau stebėtine- 
sni amerikoninią merginą 
gyveninio keliai.

TAISYTINAS ĮNEŠIMAS.

Amerikonams netinka, 
kad daugelis ateivių grįžtą 
dabar Europon stoti ka
riuomenėn. Ėmė galvoti, 
kaip čia tą sustabdžius. Se
natorius Harrison iš Missi
ssippi valstijos štai įneša 
kongresan sumanymą, kad 
grįžtančius europiečius sto
ti karau, nepriimti atgal į 
Suvienytas Valstijas, jei 
norės atvažiuoti.

Prie to įnešimo reikalin
gas pataisymas (amend
ment). Reikia pasakyti, kad 
tiems, kurie grįž, stos ka
rau ir bus užmušti, butą už
drausta atvažiuoti Ameri
kon. i

UŽSISAKYKIT DIEN
RAŠTĮ “KATALIKĄ”.
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Kur bakuti samanota. 
Velnias no Boba. 
Batų Cistytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau, 
šią. .
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano, 
Hungarų čigonų orkestrai. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .. - 
Plauki žąseli per Nemunėli.

♦
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Vėliausios žinios. Parsiduoda Namai
ROTERDAM, rugp. 7. — 

Liege dega. Šūviai iš vokie
čių kanuolių uždegė katedrą 
St. Haut, Palais de Justice, 
šv. Jokūbo bažnyčią, teatrą 
ir universitetą. Studentai 
užgesinę ugnį universitete.

Ištiko ten didžiausias visoj 
žmonijos historijoj mušis 
ant jūrės. Anglijos pusėje 
pilna pergalė.

HAAGA, rugp. 7. — Ho- 
landija skubiai mobilizuoja 
savo armiją.

BRUSELIS, rugp. 7. — 
Šiandie skrajojo viršuj 
miesto Liege vokiečių aero
planas ir metė tris bombas 
ant D’Avroy pelciaus. Už
mušta 30 žmonių ir apie 20 
sužeista. Aeroplanas skrie
jo per fortą Fleron ir apie 
12 kartų jin buvo šauta, bet 
nepataikinta. Buvo numes
ta viena bomba i fortą, bet 
ji neekspliodavo. Anos mies
te ekspliodavusios sudraskė 
žmones į šmotelius.

Lakūnas, išmetęs bombas, 
grižo per Evegnee fortą, bet 
ir čia nepasisekė jo nudėti. 
Nusileido Į vokiečių lageri.

LONDON, rugp. 7. — 
Standard praneša,, kad suži
nojus iš pasitikėtinų šalti
nių, kad Vokietijos Įpėdinis 
buvo užpultas nežinomo 
žmogaus ir sunkiai sužeis
tas. Vokiečiai metą kaltę 
ant anglų.

PARYŽIUS, rugp. 7. — 
Karo ministeris paskelbė, 
kad francuzu kariuomene 
perėjo i Alzaciją ir paėmė 
miestelius Vic ir Moyenvic.

ROMA, rugp. 7. — Iš 
Messina laikraščiui “Tribū
na” pranešama, kad Vidur - 
žeminėj jurėj verda kova 
tarp vokiečių ir francuzu 
karo garlaivių. Esą girdėti 
Messinoj kanuolių dundėji
mai.

i MESSINA, rugp. 7. — 
Vokiečių skraiduoliai Goe- 
ben ir Breslau apleido ši 
uostą ir ieškos anglų karo 
garlaivių. Vokiečiai savo 
brangenybes paliko pas sa
vo konsuli.

LONDON, rugp. 7. — A- 
teina žinios, kad mušyj 
Šiaurinėj jurėj nuskandyta 
19 vokiečių karo garlaivių.

Nuo Administracijos.
Po ilgo rengimosi nuta

rėme, kad dienraštis šiame 
\ momente būtinai reikalin

gas. Karė Europoje, begalo 
daugybė vietinių reikalų, 
kurių negali aprėpti savait
raštis, ir negali į laiką atsi
liepti ant svarbių klausimų 
musų gyvenimo—buvo aks
tinu, kuris paskatino mus 
pirmus žengti drąsų žings
ni musų kultūriniame gyve
nime.

Jau 1912 ra. mes buvome 
žadėję leisti dienrašti, bet 
įvairios kliūtis kliudė, tai 
drąsos nebuvo tai padaryti. 
Dabar gi netikėtai musų 
skaitytojams, net nesitarę 
su jais, tai padarėme, nes 
tikime, jog musų skaityto
jai, lygiai kaip ir mes, lei
dėjai, nori turėti “Katali
ką” dienraščiu. Dirva, ku- 4. 7
rioje mes dirbsime, išrodo 
prirengta. Dienraščio reika
lingumą pripažino visi ir 
reikalavimas iššaukė ji gim
ti.

Vienok, mes vieni “Kata
liko” leidėjai ir artimieji 
darbininkai negalime ištesė
ti panešti tokio sunkaus 
kultūrinio darbo — leisti 
dienraštį. Tai ne kelių žmo
nių darbas, ne vienos gru- 
pos, bet visos lietuvių visuo
menės darbas.

Todėl mus verčia kreip
sies į ištikimąją visuomenę, 
kad ji ir paimtų dalį tos 
naštos, kuri guli ant kelių 
žmonių, kad ir ji prisidėtų 
prie palaikymo “Kataliko” 
dienraščio. Visiems dirbant

AMSTERDAM, rugp. 6. 
— 19 metu sūnūs vokiečiu 
generolo, grafo von Arnim, 
buvo sužeistas mušyj prie 
Liege ir mirė.

ATĖNAI, rugp. 7. — 
Graikija patylomis mobili
zuoja armiją. Oficieriai pa
šaukiama telegramomis.

CHERBOURG, rugp. 7. 
— Francuzu mininis garlai
vis Pluton suėmęs vokiečių 
5.000 tonų garlaivi.

BRINDISI, rugp. 7. — 
Pirmas mušis ištiko Adria- 
tikos jurėj tarp Austrijos 
skraiduolio “Taurus” ir an
glų , torpedinio garlaivio. 
“Taurus” su pramuštu šo
nu bėgo nuo anglų laivo.

bus lengva visiems, grupelei 
dirbant — darbas persun
kus. Taigi kviečiame senuo
sius “Kataliko” skaityto
jus. kad pedėtų mums tą 
darbą atlikti, atnaujindami 
prenumeratą.

Kiekvienas, kas tik gali
te rašyti, atsiųskite mums 
kuodaugiausia žinučių iš sa
vo krašto, iš dr-jų ir visuo
menės gyvenimo. Kurie esa
te biznyje, turite krautuvė
les, savo vaikų, imkite “Ka
taliko” po kelis desėtkus 
egzempliorių, pardavinėki- 
te patįs ir per vaikus pla
tinkite, priimkite prenume
ratą. žodžiu, kam rupi “Ka
talikas”, tas ras ir būdų jo 
platinimui, ir mums tik vie
na telieka tame dalyke pa
sakyti: Draugai, nesidrovė
kite, bet drąsiai imkitės 
darbo, be jokių abejojimų. 
Tik visi išvien dirbdami ga
lėsime ką nors kiltaus pa
daryti, dasiekti savo tikslo.

Dienraštį išleisdami turi
me patėmyti, kad jau dova
nų jokių negalime duoti. Su 
draugijomis, kurios turėjo 
organu “Kataliką”, tarsi
mos per valdybas asmeniš
kai. Žodžiu, stengsimės del 
visų padaryti kuogeriausia, 
kad niekas nebūtų nu
skriaustas ir visi užganė
dinti.

Baigdami savo pranešimą 
dar kartą šaukiamės į savo 
gerbiamus skaitytojus, kad 
visi lig vienam “petis į pe
tį” stotų milžiniškan dar
ban — dienraštį remti.

“Kataliko” administr.

ir Lotai labai pigiai.
PARSIDUODA puiki farma, 80 akrų, arti geležinkelio (lik 

114 mylios), tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Micbi- 
gano valstijos, Cass county. Ten yra 65 akrai žemės, apie 30 akrų 
ariamos, o kita — labai puiki giria — ąžuolynas. Medžiai labai 
dailus ir augšti. Tinkanti visokiai medžiagai. Už girią galima gau
ti iki $5000. Viduryj tos farmos puikus, 15 akrų didumo, ežeras. 
Geriausia vieta del auginimo paukščių prie gilaus ir tyro vande
nio. Žemė labai derlinga prie patogiai aUgštų vietų. Žemė yra mo
lis su žvyru. Geriausia farmą del auginimo rugių ir kviečių. Apa
čioj žemės gali būti mineralai, k. t. mainos anglies, arba kokio me
talo. Minėta farma parsiduoda su giria už $5000, be girios už $2500 
už cash arba ant lengvų išmokesčių. Tnteresuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai i TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA anglių yardas su arkliais, vežimais, žeme ir 
geležinkeliu. Šis yardas turi būti parduotas Į trumpą, laiką, nes 
savininkas turi du bizniu ir vieną, iš jų turi parduoti. Reikia par
duoti arba anglių yardas arba, duonos kepykla, nes neparanku 
tuodu bizniu valdyti. Duonos kepykla, randasi Chicagoj, o minėtas 
vardas randasi Roselande. Galima pigiai vieną, iš tų biznių pirkti 
Norintieji sužinoti plačiau, malonėkite atsišaukti i TANANEVICZ 
SAVINGS BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, II.

PARSIDUODA pigiai barzdaskutykla arti šv. Jurgio bažny
čios. Sena vieta, išdirbta per 15 metų. Ši vieta parsiduoda, ant la
bai lengvų išlygų, ty. ant. lengvo išmokėjimo. Su mažais pinigais 
galima prasidėti bizni. Atsišaukite i TANANEVICZ SAVINGS 
BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

EXTRA parsiduoda pigiai 2 lubom puikus namas. Namas ran
dasi ant. kampo. 3200 S. Ashland Avė. Taipgi parsiduoda saliuno 
fikčieriai su namu. Šis namas yra geriausioje tvarkoje ir intaisy- 
tas sulyg dabartinio reikalavimo del dviejų šeimynų. Pragyveni
mas viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kai
na $7250.00. Kreipkitės i TANANEVIC SAVINGS BANK, 3249 
So. Morgan St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA PIGIAI 6 rūmų medinis namas su 5 lotais 
1439 Stanley St., Morgan Park, arti šv. Kazimiero kapinių. Suros 
ir vanduo investa, šaligatviai (saidvokai) cemento, lotai po 25 
pėdas pločio ir 125 ilgio. Priežastis pardavimo — savininkas ser
ga ir nėra vilties jam bepagyti; jo draugas už ji moka j spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes i trumpų laiką už tą namą gali paimti dvigubus pinigus, ka
dangi šis miestas milžiniškai auga ir kainos ant properčių kila. 
Minėta propertė lengva pirkti su mažai pinigų, tiktai reikia pa
imti spulką mokėti jokių kaštų. Prekė tos propertės $3.500.00.

Atsišaukite tiesiog pas savininką arba pas L. Kasparą. 3131 
Wenthworth Ave., arba Į J. M. TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan. St., Chicago, Ill.

PARSIDUODA Puikus medinis 2 šeimynom namas 1308 S. 51 
Ct. Cicero, III. Namas yra subudavotas po 4 kambarius, tualetai 
ir maudyklės vidui. Rondos moka $25.00 Į menesį, prekė $2300.00

PARSIDUODA ant 35th PI. mūrinis namas 8 kambariais. Na
mas labai geroj tvarkoje. Renda neša per mėnesį $18.00 prekė 
$1800.00.

PARSIDUODA ant W. 23rd Pl. del dviejų šeimynų mūrinis 
namas arti Oakley Ave. Priežastis pardavimo — savininkas išva
žiuoja į Lietuvą. Prekė $3,000.00.

EXTRA parsiduoda pigiai biznos Lotas ant Wallace St. ir 
33 gt.; prekė $750.00.

ATSIŠAUKITE Į TANANEVICZ SAVINGS BANK laišku 
arba ypatiškai.

EXTRA PARSIDUODA PIGIAI TRIS (3) KAMPINIAI LO
TAI 69 Gatvės, aplinkui lietuvių apgyventos. Parduodami kampai 
tinka bile kokiam bizniui, lietuvių biznierių ten nėra.

Vienas kampas yra 69 gatvės ir Artesian Ave. Ant Loto pui
kus staldas; prekė $2500.00.

Trečias kampas ant Campbell Avė. Jis turi 42 pėdas pločio 
125 ped. ilgio; prekė $2200.00.

Vieta yra labai puiki ir tyrus oras. ARTI LIETUVIŠKAS 
KLIOŠTORIUS, prie puikaus Western Ave. bulvaro ir streeto.

PIGIAI PARSIDUODA 3 lubomis mūrinis ant Parnell Ave., 
namo frontas sumūrytas iš akmenų ir puikus mūrinis Cottage iš- 
užpakalio loto. Raudos neša per mėnesi $69.00, preke $7,000.

PIGIAI PARSIDUODA namas su dviem lotais ir saliunas su 
laisne ir visais gėrimais. Namas medinis 10 metu senumo; biznis 
išdirbtas, nes 10 metu kaip varomas ir gerai sekasi skaitlingai ap
gyventa lenkų ir kelių šeimynų lietuvių. Priežastis pardavimo li
kusiai moterei našlei be vyro nepatogu biznį toliaus laikyti. 'Gera 
proga lietuviai arba lenkui nusipirkti ir likti turtingu. Atsišauki
te ypatiškai ar laiškais į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

EXTRA PARSIDUODA pigiai del 3-jų šeimynų medinis na
mas ant Emerald Ave. Labai geroje tvarkoje, geras ir tualetai vi
duje randa neša per mėnesį $35.00 prekė $2,700. Tas namas turi 
būti greitu laiku parduotas.

PARSIDUODA Lotai ant Lowe Ave. Labai puikioje vietoje 
streetai išpilti ir apmokėti ,prekė $750.00.

PARSIDUODA ant Ilalsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas apgyventas Lietuvių. Remtos 
neša per mėnesį $215.00 prekė $2200.00.

PARSIDUODA pigiai ant 31 gatvės lotos 50 pėdų pločio 125 
ilgio tai yra kampas tinkamas bile kokiam bizniui tarpe dviejų 
streetų, labai gera vieta del 5c Teatro. Jo prekė tik $3500.00.

PARSIDUODA pigiai ant Parnell Ave. 2 šeimynim Medinis 
namas Renda neša ir Mėnesį $18.00; prekg $14.50.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba
rius medinis namas Rendos neša $18.00 per mėnesį prekė $1800.00.

PARSIDUODA ant Lowe Ave. dviem lubom medinis namas 
Rendas neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lengvaus išmokėjimą.

PARSIDUODA Saliunas labai geroj vietoj Lietuvių apgyven
to.]' su laisnais ir lisas duodame ant 5 metų su patvirtinimu ant 
kitu 5 meti] prie Saliunu pasirendavo visus namas už $80.00 pre
kė ant Saliuna ir Laisnio tik $5000.00. Kas norite tokią pirkti vie
ta Kreipkitės į TANANEVICZ SAVINGS BANK.

Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St

1- SPIEGS, FRENCH AIRSHIP Z- PRESIDENT POINCARE OF FRANCE. 
S3-FRENCH ARNOREP AEROPLANE..

Viršuj (1) matosi francuzu orlaivis Spiess. žemiau (2) yra Poincare, Francijos 
prezidentas. Apačioj (3) parodoma francuzu apšarvuotas aeropalnas.

Iš Chicago.
Lenkai tikisi, gimsianti 

jiems respublika.
Vakar vakaro Pulaskio 

salėj, ties 18 g. ir Ashland 
avė., arti 1.200 lenkų buvo 
susirinkę paminėti nužudy
mą paskutinio lenkų vado
vo Romualdo Traugutto ir 
jo keturių sąveikėjų po su
kilimo 1863 m.

Kalbėtojai išrodinėjo, 
kad yra didelė viltis, kad iš 
dabartinio europinio karo 
gali gimti lenkų respublika. 
Patarė lenkams nestoti nei 
Į vieną kariaujančiųjų vals
tybių armiją.

Vaginėjo elevatorių stotis.
Vakar vakare tris gink

luoti plėšikai važiavo auto
mobilinį ir vagė elevatorių 
storiu pinigus.

Apvogę tris stotis Car
field Parke pasuko i Robey 
gatvę. 'Norėjo apvogti stoti 
ties AV. Lake ir N. Robey 
gat. Agentas priešinosi. Ga
vo kulipką galvon.

, Paskui plėšikai susikibo 
su policija. Pasipylė šūviai.

Buvo surinkta $400 del 
nukentėjusiu šeimynų laike 
dabartinio karo.
Krito negyvas vienas poli- 
ciantas ir vienas plėšikas su
žeista. Antras plėšikas par
virto ant savo sukniubusio 
draugo ir buvo suimtas; tre
čias plėšikas su šoferiu din
go.

Dar buvo sužeistu du 
šaliniu asmeniu.

pa-

Majoras išvažiavo.
Chicagos majoras Harri

son iškeliavo į Trenton, N. 
J., į savo sūnaus vestuves, 
kuris vedąs nekokią miss 
Coss.

_

Chicago, Ill
Išnaikino prostituciją.
J ei policijos kapitonas 

Nootbar išlaikė žodį ir iš-

teisybės išgujo visas pros
titutes iš “raudonųjų švie
su” distrikto, tai kame gi 
tos prostitutės dabar randa
si? Į tą klausimą turėtų 
sakyti miesto tėvai.

at-

Daugiau seržantų.
Reikia miesto gyvento

jams džiaugties, nes Chica
go susilauks daugiau polici
jos seržantų. Andai 900 poli- 
ciantų laikė kvotinius Į ser
žantus.

UŽSISAKYKIT DIEN
RAŠTĮ “KATALIKĄ”.

“Kataliko” dienraščio ge
nerates agentūros Chicago]. 
Pas šiuos agentus galima 
gauti dienraščio pavienius 
numerius:

M. .T. Tananevičia 
670 W. 18th St.,

A. L. Zaeharevlčla 
2336 S. Oakley Ave.

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

M.
1700 N.

Vatulas 
Ashland Av.

VabolasM.
349 Kensington Av.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausiu su- 
mii ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, balandžio 1 d. ir spalio 1 diena. ,

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir loins ir stato kitiems namus ir Sto

rus ant lenvu išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsns, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišku ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išinokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundn biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekiu 
savo biznį vesti.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai jreng-

tes

JI
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