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Anglijos karalius liepė 
paleisti iš kalėjimo kariau-

Iš miesto Esch, Luxem- 
burge, išėjo 46.000 vokiečių 
ir perėjo į francuzų žemę, 
nesutikdami pasipriešinimo.

Anglijos valdžia liepė 
žvejams pasitraukti iš Šiau
rinės jūrės. Tai parodo, kad 
laukiama susirėmimo ant 
jūrės.
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Kauno padangėse skraido
Vokiečių orlaiviai
Prasidėjo dideli mūšiai ant 
sausžemio ir ant vandens. ...... . ’•

Vokietija žudo anglus ir rusus, 
belgai -- vokiečius.

Serbai su Cernogorais jau ėmė veržties 
i Austrijos teritorijas.

Francija prieš vokiečius parsitraukus 
arabus iš Afrikos.

PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Franci j a oficialiai paskelbė 
karą Austrijai.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Vokietijoj esanti visi anglai 
ir rusai Vokietijos valdžios 
suimti ir uždaryti į tvirtu
mas. Jie intariami kaipo 
šnipai.

BRUSELIS, rugp. 11. — 
Vokietijos armija pasiren
gus užpulti belgus ir fran
cuzus miesto Liege žiemiuo
se. Visą pietinį upės Meuse 
kraštą vokiečiai apleidę, 
juos iš ten išviję francuzai.

LONDONAS, rugp. 10. — 
Iš Romos pranešama, kad 
černogorai užėmę miestą 
Scutari.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Francijos kariuomenė susi
rėmime su vokiečiais ties 
Liege, Belgijoj, 8.000 vokie
čių užmušė ir sužeidė, ir 1.- 
700 paėmė nelaisvėn. Fran
cuzai gelbėjo belgams.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Vokietija mobilizuoja kitą 
milijoną kareivių, kurie bu
sią pasiųsti prieš francuzus, 
į Franciją.

ROMA, rugp. 11. —As
tuoni Austrijos regimentai 
kariuomenės persikėlė per

Konstancijos ežerą ir trau-(pagarsėję savo šaudymu, 
kia į Alzaciją vokiečiams 
pagelbon.

PETERBURGAS, rugp. 
11. — Vokietijos kariuome
nė koncentruojama ties Di
džiosios Lietuvos siena. VO
KIETIJOS . , LAKŪNAI 
LAKSTO APLINK KAU
NA.

NISH, rugp. 11. — Ser
bų armija Įsiveržus i Bos
niją ir sumušus austrus 
ties Priboi ir Visegrad.

NISH, rugp. 11. — Čer- 
ncgorų armija Įsiveržus 
Dalmacijon, Austrijos teri- 
torijon, ir ten užėmus kelis 
miestelius.

BARI, rugp. 11. — Aus
trijos skraiduolis subombar
davęs Černogorijos uostą 
Antivari. Miesto gyventojai 
černogorai buvo išsikraustę 
i aplinkinius kalnus.

LONDONAS, rugp. 10. — 
černogorai subombardavo 
Austrijos fortifikacijas San 
Teodo ir Cattaro, bet mažai 
nuostolių padarę.

PARYŽIUS, rugp. 11. — 
Franci j a prieš vokiečius 
parsitraukus iš Algerijos 
kelis pulkus arabų, kurie

Jie pasiųsti i Alzaciją.

BRUSELIS, rugp. 10. — 
Belgijoj suimta 2.000 vokie
čių, kurių 100 sušaudyta 
kaipo šnipai.

ROMA, rugp. 10. — Aus
trijos karo laivynas, suside
dantis iš 30 Įvairios rūšies 
karo laivų, nuplaukė siau
ruma Otranto, regis, pagel- 
bon vokiečių karo laivam 
Goeben ir Breslau, ant ku
rių tykoja Anglijos karo 
laivai Adriatike.

Austrija įsiveržė 
Lenkijon, gi Ru

sija Galicijon. 
—------

Kiek tenka iš telegramų 
sužinoti, Rusijos armija 
jau įsiveržus Austrijos Ga
licijon ir jau užėmus pasie
nyj kelis miestelius. Tuo 
tarpu Austrija, eidama pa
gelbon vokiečiams, įsiver
žus į Volinių ir vietomis Į 
Lenkiją. Karo žinovai 
sprendžia, kad vokiečiai, su
sijungę su austrais, bene 
tik ar neužduosią mirtino 
smūgio rusams kaip Lenki
joj, taip ir Lietuvoj. Pas
kui dar galėsią patraukti 
Rusijos gilumom Juk labai 
gerai žinoma, kad lenkai la
biau linkstą prie Austrijos.

Kas vakar dėjosi 
ant karo lauko.

jaučias sufragietes. Jos, ap- 
ledžiusios kalėjimą, pasiry
žo pasiduoti i karo ligonines 
ir tarnauti sužeistiems.

Pirmame susirėmime aus
trų kritę vienas oficierius 
ir 21 kareivis. Černogorų 
kritę 200.

Stiprios francuzų spėkos 
artinasi Metzo linkui. Metz 
yra viena stipriausių vokie
čių tvirtovių palei Franci
jos rubežių. Todėl smarkus 
čia bus susirėmimai. Veik 
lygiai 43 metai atgal, 1879 
m., apie pusę rugp. m., ta
me mieste ir apylinkėse iš
tiko smarkiausi mūšiai.

Kadangi austrų kariuo
menė pribuvo vokiečiams 
pagelbon prieš francuzus, 
tai reiškia, kad abi tuodvi 
valstybi kariauja. Jų amba
sadoriai apleido Vieną ir 
Paryžių.

SERBAI TEBESIMUŠA.
Nish, Serbija, rugp. 10. — 

Austrai tebelaiko savo ka
riuomenę ties Bielgradu ir 
per keturias dienas be pa
liovos bombardavo. Daug 
namu liko išardyta.

Serbijoj greitai
zuojama kariuomenė 
siunčiama Į Bosniją.

Palei Adriatiką Dalmaci- 
joj černogorai užėmė Spiz- 
zą, Pachtrovitz’ą ir Buduą. 
Dabar atakuoja Netaiką ir 
Senokos.

Kauno padan 
gese skraido 
vokiečių or

laiviai.

Arti Šveicarijos parube- 
žių, Vogezų kinuose, buvo 
ištikę susirėmimai francuzų 
su vokiečiais. Francuzai iš
gainiojo vokiečius iš kalnu 
ir užėmė vietas. Bet fran
cuzų nuostoliai buvę dideli. 
Dabar 40.000 austrų pribu
vo vokiečiams pagelbon ir 
susijungę su vokiečiais, su
laikė francuzus.

Kalbama, kad vokiečiams 
Liege trūksta maisto. Ke
liai, jungianti Liege su Vo
kietija, buvo belgų kavaleri
jos išardyti. Drutvietės ap
linkui Liege tebesilaiko vi
sos ir vokiečiai kol kas lai
kosi toli ir neatakuoja for
tų.

Belgai yra labai intužę 
ant vokiečių. Belgijoj besi
randančius vokiečius jie 
persekioja, nužiūri šnipinė
jime ir sušaudo.

Austrai tebesipeša ties 
Bielgradu. Laikas nuo laiko 
bombarduoja miestą. Serbų 
kariuomenės dalis įsibriovė 
į Bosniją, Austrijos provin
ciją, ir užpuldinėja ant 
austrų kariuomenės.

organ!-- 
ir

ARABAI ALZACIJOJ.
Paryžius, rugp. 10. — 

Būriai garsių Algerijos ka
riautojų pasklydo Alzaci- 
joj. Yra tai arabai. Jie pa
sižymi, kaip geri šauliai. 
Pusė oficierių yra francu
zai, kiti yra iš arabų. Jie 
pasižymi didžiu narsumu. 
Taigi daug jie išklos vokie
čių.

Dabartine proga pasinaudo
dami, jie gali Lenkijoje su
kilti ir austrams pagelbėti 
rusus sumušti ir iš Lenkijos 
išvyti. Jei lenkai sukiltų 
prieš rusus, tuomet prasta
me padėjime atsirastų ir 
Lietuva, kadangi ir Lietu
voj lenkai kaip namie šei
mininkauja ir todėl jie 
stengtųsi ir visą Lietuvą pa
imti savo globon. Tuo tarpu 
Lietuvai butų geriau palik
ti Rusijos, negu Austrijos 
arba Vokietijos globoje.

Iš telegramų paaiški, kad 
rusų kariuomenė labai pasi- 
leidžiusi, nesutvarkoma. 
Rusams pila kailiu vokie
čiai. Gal taip darys ir aus
trai. Tai jiems ne beginklius 
darbininkus žudyti.

Pasklydus žinia, buk vo
kiečiai paskandinę du Por
tugalijos garlaiviu, suerzi
no portugalų patriotus ir 
jie reikalauja, kad Portu
galijos valdžia susidėtų su 
Anglija ir kovotų su vokie
čiais.

London Daily Mail pra
neša, kad Anglijos karo gar
laiviai suėmė vokiečių gar
laivį, gabenantį $5.000.000 
į Vokietiją.

Žinios yra labai cenzūruo
jamos ii* tas parodo, kad ar
tinasi valanda, kuomet dide
li mūšiai prasidės.

ČERNOGORAI PERĖJO 
AUSTRIJOS RUBEŽIŲ.
Vienna, rugp. 10. — Čer

nogorai, skaičiuj 5.000, per
ėjo Austrijos rubežių ir už
puolė apdrutintą miestą 
Trebinje, Herzegovinoj.

KANADOS VOKIEČIAI 
NETURI RAMUMO.

Manayunk, Pa., rugp. 10.
— Iš čia gautų privatinių 
laiškų sužinoma, kad vokie
čiams Kanadoj labai ankš
ta darosi. Šimtai austrų ir 
vokiečių taimerių, ypač 
Winnipeg apylinkėse, daug 
nukenčia. Ardomi vokiečių 
kliubai, vaikoma susirinki
mai. Vokiečių taimeriai 
spėja, kad jų javai bus val
džios pagrobti.

PERMAINĖ GATVĖS 
VARDĄ.

Paryžius, rugp. 10. — 
Francijos sostinė parodė sa
vo neapykantą prieš vokie
čius ir savo prielankumą 
belgams, permainydama 
vienos gatvės vardą. Pary
žiuj buvo gatvė, kuri vadi
nosi Rue de Berlin, ty. Ber
lyno gatvė; dabar pavadino 
Rue de Belges, ty. belgų 
gatvė. Dar yra Rue de Vien
ne. Bet ji, turbut, neilgai 
tenešios tą vardą, nes fran
cuzai neapykanta dega prieš 
austrus.

PETERBURGAS, rugp. 
10. — Ant Lietuvos rubežių 
dar nebuvę smarkių mūšių. 
Buvę tik keli susirėmimai 
burių, susidedančių iš kelių 
šimtų kareivių. Tūkstanti
nių armijų susirėmimų dar 
nebuvę.

Vokiečiai buvo išmetę sa
vo kariuomenę palei rube- 
žių smulkiais būriais. Da
bar tie būriai renkama i bri
gadas ir gatavi stoti mušin.

Tuo tarpu vokiečių orlai
viai lekia i Lietuvą ir tėmi- 
ja, kaip ir kur stovi rusų 
kariuomenė. Kasdien vokie
čių aeroplanai skraido Kau
no padangėse.

Tarp vokiečių 
žvalgų Lietuvos 
pasitaiko dažnai 
mai.

ir rusų 
pasieniais 
susikirti-

Meksike neramu
Mexico, rugp. 10. — Lai

kinas Meksiko prezidentas 
Carbajal atsisakė nuo savo 
vietos. Jo vietą užėmė gen.- 
gub. Iturbide.

Išleistame manifeste pa
skelbiama, kad federalė ar
mija priešinsis ir neleis re
voliucionierių, kol jie ne
prižadės ramiu bildu užim
ti sostinę.

Slaptas Suv. Valstijų at
stovas pasiuntė sekančią te
legramą Bryanui: “Rubiko
nas pereita. Saugokis”.

Anglijos ambasadai i us 
Meksike atsiuntė Washing- 
tonan sekančią telegramą: 
“Organizuota valdžia pasi
davė anarchijai. Reikia ap
saugos”.

Federalė kariuomenė rėn- 
giasi prie mūšio, gabena a- 
municiją, stiprina vietas.

Carbajal atvažiuoja į Ve
ra Cruz.
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usiipaslabos
DIDŽIAUSIAS KARAS 
IR GAL PASKUTINIS.

Nėra abejonės, kad šis ka- 
s bus didžiausias visoj 

žSnouijos historijoj. Nekuo- 
met nedalyvavo kare tiek 
žmonių, nekuomet žmonės 
neturėjo tokių ginklų, kaip 
šitame europiniame kare. 
Žinoma, ir žmonių bus iš
skersta daugiau, negu bile 
kokiame kitame kare. Visi’ 
pripažįsta, kad šis karas 
bus didžiausias, bet kaiku- 
rie sako, kad tai galės būti

priežastis. Vieni sako, kad 
karą pagimdęs didis tautų 
susipratimas, panslavizinas 
ir pangermanizmas. Kiti sa
ko, kad karą pagimdęs 
Frakcijos noras atkeršyti 
^Vokietijai ir Anglijos pavy
das Vokietijos išsiplėtoji- 
mui. Bet greičiausia čia 
priežastimi yra ir kerštas, 
ir pavydas, ir carizmas ir 
panslavizinas, ir militarįz- 
mas, ir kapitalizmas. Nei 
vienas tų izmų pavieniui 
nepagimdė karo, o vis iš- 
dalies prisidėjo.

Šis europinis karas bus ne 
vien kruviniausiaę, bet taip
gi išlaidžiausias. Toks karas 
galės vesti ne vieną valsty
bę prie bankruto. Taigi kuo- 
aiškiausia pasirodys, kad 
karo biznis nėra pelningas. 
Ir laimėjusi pusė pamatys, 
kad neapsimokąs tas biznis.

Šisai karas išsems valsty
bių išdus, išterios daugybę 
žmonių. Visos Europos val
stybės bus nualintos karu 
ir nualsintos. Ilgai neatsi
peikės ir negalės prisiruoš
ti karau, o tuo tarpu žmo
nių susipratimas kįla. Tie
sa, karas tą kilimą apstab- 
dys, bet jis atsinaujįs ir eis 
greičiau, negu ligšiol. Sos
tai jau juda, o šis karas tur
būt labiau juos išjudįs, ne
gu sustiprįs. Taigi valsty
bių surėdymas mainysis ir 
virs į žmonių rankas. Žmo
nių balsas stosis garsesnis, 
stipresnis ir galės užšaukti 
militaristų ir karo balsus.

Kiekvienas apsireiški
mas, ar tai gamtoj, ar tai 
gyvenime turi savo priežas
tis. Yra priežasčių, kurių 
delei gema karai. Kokios-gi 
priežastis gimdo karus? Jei 
butų galima surasti karų 
priežastis, tai, kad jų išven
gus, reiktų tik tas priežas
tis prašalinti ir karai savai- 
mi žūtų. Jei nešvarumas 
gimdo ligą, tai kad ligos iš
vengti, reikia tik nešvaru
mą prašalinti.

Ne visi nurodo vienodas 
karo priežastis. Jau tas ne
vienodumas nuomonių pa
rodo, kad tų priežasčių yra 
daug. Kaikurie sako, kad 
karų priežastis yra kapita
lizmas. Ar taip ištikro yra? 
Štai Suvienytose Valstijose 
kapitalizmas išsivystęs la
biau,. negu kokioj kitoj ša
lyj. Taigi ši šalis turėtų bū
ti karingiausia, su didžiau
sia kariuomene ir turėtų 
vesti kuodaugiausia karų. 
O ar yra taip? Visai ne. Ši 
šalis yra ramiausia, taikiau
sia už visas. Gerai visi at
simename šios šalies santį- 
kių krizį su Meksiku. Juk 
dauguma manė, kad jau 
Suvienytos Valstijos pradė
jo karą su Meksiku. Vie
nok, nors kapitalizmas čia 
tirpsta, bot krizis ramiai, 
be jokio karo pasibaigė. S. 
Valstijos susilaikė nuo ka
ro ramios valdžios dėka. Jei 
prezidentu butų buvęs koks 
nors avanturistas, tai gali 
butuinėm dabar beturį ka
rą su Meksiku.

Dabartinio europinio ba
ro ne visi nurodo vienodas

Nekursai sodžius nusipir
ko bendrai nuosavybei mu
lą, kuris turėjo kasdien pa
eiliui dirbti pas kiekvieną 
ūkininką ir kiekvienas tu
rėjo jį šerti.

Pirmąją dieną pirmas u- 
kininkas liepė mului dirbti, 
bet ėsti jam nedavė, many
damas: Rytoj paės pas ki
tą ūkininką.

Antrąją dieną mulas atsi
rado tokiame pat padėjime, 
kadangi ūkininkas mulą 
baisiai sukankino ir jam ne
davė nieko ėsti, sakydamas:

— Prisiėdė vakar, gi šian
die ir taip gali apsieiti.

Trečias ūkininkas pasiel
gė taippat ir mulas ištiesė 
kanopas...

Ir galas.
Antroji 

skamba:
Viename Lietuvos mieste 

pagarsėjęs tarp žydų rabi
nas susilaukė pirmgimio sū
naus. Apipjaustymo iškil
mei! suvažiavo daug svečių, 
kurių kiekvienas išreiškė 
norą sulaukti pirmgimio ra- 
binuko vestuvių, kuomet jis 
užaugsiąs.

Tos iškilmės juodu tašku 
pasirodė negeras vynas, ku
rį svečiai begerdami visaip 
kraipėsi ir raukėsi.

Rabinas tai pastebėjo ir 
tarė:

— Girdžiu jūsų kalbas ir 
suprantu, kad jus norėtu
mėte būti mano sūnaus ves
tuvėse ir gerti geresnį vy
ną. Tas galima lengvai pa
taisyti. Štai stovi statinė. 
Tegu kiekvienas just; įlieja 
butelį vyno, kuris per kelio- 
liką metų susenės ir iš jo 
pasidarys parinktinas vy
nas.

Susirinkusiems svečiams 
labai patiko tasai sumany
mas ir jie visi išbėgiojo po 
miestą ieškoti vyno.

Neužilgo ėmė grįsti su 
buteliais ir iš jų lieti stati
nėm

Ir kas pagaliau pasirodė?
Šitai statinėj nebuvo nei 

vieno lašelio vyno, kiekvie
nas kadangi, neišskiriant nė 
rabino, priliejo vandens, pa
manydamas, kad del tieko 
vyno vienas butelis vandens 
nieko nereiškia.

*
Paprasta, bet didelė 

sybė ir moralė prasmė 
piasi tose pasakaitėse, 
sai “mulas” ir 
— tai musų abelni reikalai. 
Kiekvienam norisi jais nau- 
doties, bet niekas nenori 
jiems aukoti, atkartodami 
paeiliuj: “Tegu kiti auko
ja. Kam man rupinties”.

Mums reikėtų iš tų pasa
kaičių pasimokinti.

kOKINAMi “AMAtO”.

Vokietijos ir Anąjįjoš ap
sto įpėdiniu pasiųstu karo 
laukan... Ciesorius ir kara
lius pageidauja — tegu šu
neliu mokosi karinio amato, 
tegu įgauna reikalingą 
mokslą, kaip reik valdyti 
besiskerdžiamomis tarp sa
vęs armijomis. Mat, tuodu 
vaikinu, tai busimuoju dide
lių valstybių valdovu, jied
viem taigi ir reikia su to
mis barbarystėmis apsipras
ti.. .

Yra tečiąu viltis, kad tie
dviem sosto įpėdiniam ta
sai “mokslas” tiek teatneš 
naudos ir tiek jis bus jied
viem reikalingas, kiek butų 
toksai “mokslas” reikalin
gas, pav., pavarytam nuo 
sosto Portugalijos karaliui. 
Yra viltis, viltis visų tautų 
ir viso pasaulio šalių, kad 
ateityj karų arba visai jau 
nebus, arba bus labai ma
žai, kad jau gal. ir dabarti
nis Europoje karas bus pa
galiau paskutinis ir žmonės 
jau daugiau nebus taip žvė
riškai žudomi. Gal žmonija 
susipras ir panaikys tas ne
lemtąsias monarchijas, delei 
kurių visuomet skerdžiami 
žmonės. Panaikinus veltė
džius valdovus, pasaulin į- 
vyks visuotinas brolišku
mas, romybė.

Nes ir kokiam galui žmo
nėms yra reikalingos tos de
koracijos, kuriomis yra val
dovai su savo sostais, karū
nomis ir purpurais. Tos de
koracijos jau savo laikus 
atgyveno ir joms geriausia 
vieta muzėjuose. Pasaulis 
žengia pirmyn, gi laisvi 
žmonės nereikalauja tokių 
globėjų, kai kad carai, kai
zeriai ir karaliai — nerei- 
kalau j a monarchi j ų!

Todėl, rasi, ir Vokietijos, 
ir Anglijos sosto įpėdiniam 
tasai apsipažinimas 
inijų judėjimu nueis 
ant uodegos.......

Tomis dienomis iš Belgi
jos Londonan atvažiavęs 
pirklybos agentas, nekok- 
sai Benjaminas Hallet, ku
ris viešėjęs m. Liege ir bu
vęs liudininku pirmojo bel
gų ir vokiečių kruvino susi
rėmimo.

Štai jo indomųs pasakoji
mai :

“Pirmą žinią, kad vokie
čiai įsiveržė Belgijon, su
laužydami tos valstybės ne- 
utralybę, apturėjau pers
kaitęs trumpą žinutę vietos 
dienraštyj, kur buvo atsilie
piama į visus Liege gyve
nančius anglus, idant jie 
kuogreičiausia pribūtų An
glijos konsuliatan. Ten nu
vykęs pasimačiau su kori- 
suliu, kuris man pranešė, 
kad vokiečiai einanti linkon 
miesto Liege ir aš privaląs 
greitai apleisti miestą.

.Civiliai reikalauja ginklų.
“Visi vyriškiai mieste, o 

taippat ir daugybė moterių, 
pareikalavo sau šautuvų, 
kurių neužilgo pritruko, 
valgių buvo užtektinai, bet 
niekas, rodos, nei nepagal
vojo apie valgį ir miegą.

Antradienį (rugp. 4 d.) 
pasigirdo kauuolių šaudy
mai miesto Vise apylinkėse 
ir neužilgo padangėse 
mačiau gaisą.

“Visi gyventojai, su 
riais teko kalbėti, buvo
sprendė miestą ginti iki pa
skutiniam kraujo lašui. Lie
ge buvo arti 10.000 rusų ir 
kitų slavių ir visi savano
riai įstojo į francuzų-belgų 
armiją.

“Nežiūrint tos drąsos ir 
determinacijos, nesitikėjau, 
kad apginimas bus toks did
vyriškas akiveizdoj dides
nio vokiečių skaitliaus.

“Trečiadieni pasirodė vo
kiečiai. Jų didžiulės kąnuo- 
lės stovėjo antroj upes Meu
se pusėj, bet gana atokiai, 
taip kad iš miesto nebuvo 
galima pamatyti. Mažas vo-

kiečių būrelis su balta vė
liava prijojo prie miesto. 
Tai buvo generolas you E- 
mmicli, vokiečių vyriausias 
koinendautas, kuris pribu
vęs pareikalavo atiduoti 
miestą, apreikšdamas, kad 
jisai norįs tik liuoso perė
jimo savo kariuomenei, kad 
jis niekam nepadarysiąs 
nuoskaudų, apsieisiąs prie- 
teliškai su kiekvienu ir už
mokėsiąs grynais pinigais 
už viską, už ką tik busią pa
reikalauta.

upę tiltą. Matyta, kaip gen. 
von Emmich atsisuko aut 
arklio ir žiurėjo į dulkią de
besis, kurie su durnais pa
kilo augštyn nuo suplaišyto 
tilto.

Įliejo ugnin alyvos.
“Jei kuomet nors žmogus 

apsiėmė negalimą daiktą 
pasiekti, tai tas palyti kaip 
sykis tą vokiečių generolą. 
Neturėjo jis, kas tiesa, pro
gos savo tikslui atsiekti iš 
pat pradžių, bet jo kiekvie
nas ten ištartas žodis tik 
pagimdė Belgijos oficierių 
didį nekantriavimą. Ofi- 
cieriai nusprendė miestą 
kaip galint ginti, gi drąsuo
lį vokiečių generolą įmesti 
upėn. Nekurie belgų oficie
rių net garsiai išreiškė sa
vo neužsiga lėdinimą ir pik
tumą.

“Kuomet gen. von Em
mich priminė belgams Wa
terloo ir kaip tuomet vokie
čiai iš savo malonės bel
gams suteikė viską, ką da
bar jie turi, pradėjo grasi
nančiai pasakoti apie vo
kiečių armijos galybe, kuri 
nėra pergalima, belgai ofi- 
cieriai tai išgirdę negalėjo 
ant vietos nustovėti.

Priešingai atsako.
“Bet kuomet išdidus

kietis ėmė pasakoti, kokia 
nelaimė patiks miesto gy
ventojus, jei miestas nesu
tiks su tuo, ko kaizeris rei
kalauja, tai generolui von 
Emmich tiesiog kalba per
traukta ir pasakyta, kad jo 
reikalavimas atmesta.

“Vos tik spėjo gen. von 
Emmich pasisukti atgal per 
tiltą ir dar buvo matomas, 
kaip greitai kloniu jojo link 
savo armijos, tuojaus pasi
girdo baisus trenksmas. Tai 
belgai suplaišino skersai

. R,-- TMsovai

Pradėta bombarduoti.
“Sekanti valanda buvo 

pašvęsta greitam pasiruoši
mui ginties. Moterįs ir vai
kai, verkianti ir našuliais 
nešini, išsiųsta iš miesto, gi 
vyriškiai, tarp kurių matė
si daug moterių, užėmė 
jiems oficierių paskirtas 
vietas. Pagaliau užstojo ty
la. Vokiečiai rengė antpuo
lį. Miestas Liege guli ant 
kalvu, todėl nuo namu ir iš 
bokštų labai gerai matėsi 
jų visas juodėjimas. Kuo
met pirmutinė vokiečių li
nija jau gerokai iš miesto 
buvo matoma, sugriaudė 
vokiečių artilerija, kasžin- 
kur užpakalyj nustatyta. 
Buvo šaudoma į fortus.

“Pirm vokiečių kolium- 
nos pasirodė keli vežimai. 
Jie sustojo ties sunaikintu 
tiltu. Kareiviai, ištolo išro
danti kaip skruzdės, užsiė
mė tilto pratiesimu.

“Visas tas laikas fortai 
aplinkui miestą Liege ty
lėjo. Rodosi, kad iš to fortų 
tylėjimo vokiečiai persiti
krino, jogei jiems pasisek
sią pereiti upę ir ineiti 
miestan be jokio belgų pa
sipriešinimo. Belgų kano- 
nieriai laukė įsakymų, tu
rėdami atsukę kanuoliu 
vamzdžius į dirbamą vokie
čių pontoninį tiltą.

Vokiečiai papuolė į slastus.
‘‘Pirmoji eilė vokiečių ka

reivių jau pasileido eiti til
tu ir jau turėjo tuojaus pa
siekti miesto Liege krautus, 
kad tuo tarpu iš fortų pa
sigirdo kanuoliu šūviai. 
Kuomet aptilo kanuoliu 
trenksmas ir oras nuo pa
rako durnų prasiblaivė, iš 
viso pastatyto tilto paliko 
tik mažas galiukas vokiečių 
pusėj, gi visas kitas tiltas 
su vokiečiais kareiviais su
sikimšo upė.i ir vieni kitais

(Tąsa ant 3 pusi.).
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Mūšiai Suomijos intakoj.
Nežinia kodėl po trum

pam susirėmimui su Vokie
tijos karo laivynu Rusijos 
karo laivynas, nei neikiek 
nenukentėjęs, leido save įvy
ti Suomijos intakon. Matyt, 
Rusija menkai paiso caro 
Petro Didžiojo pranašavi- 
mij ir jūrių galinga valsty
be nemano palikti, jei taip 
labai persigando vokiečių 
ant vandens. Aišku, rusai 
nemyli pasimaudyti šaltam 
vandenyj. Kuomet rusų lai
vynas iškirto tokį “sposą” 
vokiečiams, ty. kuogreičiau- 
sia pasislėpė, kad nesuuos
ti nei vokiečių parako du
rnų, vokiečiai subombarda
vo ir sudegino Rusijos ka
rinius uostus, Liepoją ir 
Revelį, kur rusai neturėjo 
kuo ginties nuo jūrės pusės. 
Nekurie angliški laikraš
čiai dar paskelbė, kad vo
kiečiai tuos uostus ne tik 
sudeginę, bet dar ir užėmę, 
tečiau tikėti tam negalima, 
kadangi be sausžemio ar
mijos tas padaryti sunku, 
gi Vokietija ten armijos ne
turėjo.

Ties inėjimu Suomijos in
takon ant sargybos stovi 
Helsingforso tvirtuma, la
bai stipri, taippat dar tvir
tesnis jūrinis fortas Svea- 
borgas, vadinamas Rusijos 
Gibraltaru, gulintis ant 7 
salučių, sujungtų tiltais. 
Tų tvirtumų paėmimui rei
kia daug jėgų. Gi netoli Pe
terburgo randasi dar Kron- 
štadto tvirtuma, ties kuria 
dabar Rusijos laivynas pa
sislėpęs.

Pareina žinios, kad Vo
kietija daug savo armijos 
išsodinus Suomijon ir bus 
mėginama paimti Helsing- 
forsas nuo sausžemio. Be 
to parėjo nepatvirtintos 
žinios, kad vokiečiai karo 
laivais subombardavę Sve- 
aborgą ir rengiasi jau bom
barduoti Helsingforsą. Kiek 
tame yra tiesos, nežinia.

nį įsteigti “Lietuvių Muzi
kos Mokyklą”. Musų noras 
yra sutraukti rinktinus mo
kytojus į vienų vietą, idant 
pasekmingiau toje dirvoje 
galėtų darbuoties ir duoti 
geresnį supratimą apie sa
vo tautos muziką. Nes pa
našiose įstaigose kur-kas y- 
ra lengviau atsiekti savo 
tikslų, negu privatiškai. Į 
mokytojus yra kviečiami 
specialistai savo šakoje, tu
rintieji augštesnių muzika
lių mokyklų paliudijimus a- 
pic savo išsilavinimą. Šioje 
muzikos mokykloje kol kas 
bus duodamos lekcijos ant 
piano, smuiko, vargonų, pu
čiamųjų instrumentų, giedo
jimo, išguldoma teorija, 
harmonija, kontrapunktas, 
muzikos historija, orkestra- 
cija ir kompozicija.

Bus nustatyta mokslo 
programas taip, kad baigu
sieji šių įstaigų gaus liudiji
mų kaipo mokytojai.

A. Pocius,
A. Aleksandravičius.

šeika užsimokėjo 18 ir tu
rės 30 dienų atsėdėti. Bet 
jei sumuštasis mirs, tai by
la, žinoma, atsimainys.

PLATESNIS KARO AP
RAŠYMAS TIES LIEGE.

(Pabaiga nuo 2 pusk).

Yra apskaitliuota, kad 
vidutiniškame gurkšnyj du
rnų cigareto yra 4.000 mili
jonų dulkių dalelių.

Rusų Turkestane vienoj 
vietoj rasta daug radiumo 
rudos.

Mėnulis nuolatai artinasi 
žemes liukui. Per 200 metų 
prisiartina aplink 14 pėdų.

WESTFIELD, MASS.
Šis miestelis yra gana dai

lus. Gatvės medžiais nuso
dintos ii* suteikia žmogui 
pavėsį.

Gražioj vietoj gyvenant, 
rodos, turėtų būti ir žmonės 
geri. Teisybė, yra gerų, blai
vių žmonių. Bet tarp mus 
tautiečių nemaža atsiranda 
mėgstančių svaigalus. O 
svaigalai veda prie visokių 
kitokių blogybių. Andai, šv. 
Onos dienoj, Onų vardadie
ny j, buvo labai daug girta
vimo. Prisigėrę šaukė ir 
staugė ne savo balsais. Plik
iu buvo pro lietuvių namus 
ir praeiti. Lietuviai yra sve
timtaučių pajuokoj. Apskri
tai, lietuviai nepergeriausia
me sutikime gyvena. Šnai
ruoja, apkalbinėja vieni an
trus.

Bedarbių nemažai čia y- 
ra. Iš kitur pribuvusiems 
negalima darbo gauti.

“K-ko” skaitytojas.

ėmė lipti-plaukti krašto lin- 
kon.

“Lygia dalim belgai šau
liai pradėjo šaudyti į vo
kiečius sapiorus, atsiran
dančius Belgijos pusėj. Ne
kurie jų mėgino pasislėpti 
po suplaišytj akmeninio til
to griuvėsiais, bet krito nuo 
belgų kulipkų, kol spėjo 
griuvėsius pasiekti.
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“Kuogreiči ausiai pasiro
dė nauji vokiečių vežimai ir 
vokiečiai neužilgo naują 
pratiesė tiltą skersai upę 
Meuse. Kol tiltas pabaigta, 
belgai nušovė mažiausia 
šimtą vokiečių sapiorų. Kuo
met sužeistieji nukrizdavo 
upėn, jų vietą užimdavo ki
ti ir tiltas be pertraukos 
buvo tiesiamas, 
laukus vokiečių
privažiavo arčiai upės.

“Kdtiliko” dienraščio 
generalės agentūros 

kur galima gauti 
pavienius num. 

po 2c.
CHICAGO, ILL. 

S. Bartkus 
922 W. 33rd St.

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

P. Kcnutis, 
3238 S. Halsted S.

Kiek pa- 
artilerija

J. J. Pelekas
1802 W. 46th St. d,

J. Raslavičius 
3308 Wallace St.,

r f *, 
M. šlikas,

135 E. 107th St.

M. J. Tananevicz
670 W. 18th St.
M. G. Valaskas 

349 Kensington Av.

M. Wabol, 
1700 N. Ashland Av.
A. L. Zacharevičia

2336 S. Oakley Ave.
SOUTH CHICAGO, ILL.

T. Trijonis 
8756 Houston Av.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Borneika

320 E. 14th St.
ROCKFORD, ILL.

K. Masalskis 
1202 S. Main St.

Tananevicz Savinasi

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Horgan Street, Chicag o, III

Steigiant lietuvių muzikos 
mokyklą.

Chicago, galima sakyti, 
yra centras lietuvių veikimo 
Amerikoje. Čionai randasi 
daugybė įvairių organizaci
jų, mokyklų, ratelių, chorų 
ir kitokių įstaigų. Visi kru
ta, darbuojasi, rengia sezo
no metu įvairias pramogas, 
pasilinksminimus. Nei vie
nas geresnis užmanymas, 
vakaras neapsieina be muzi
kos, be dainų. Musų žmonės, 
nuo amžių pamylėję dainas, 
noriai jų klausosi. O muzi
ka, daina, juk pakelia žino 
gaus dvasių, kad tų žavė- 
j ančių musų tautos tvarinių, 
tinkamai išpildomų, retai 
galima teišgirsti, nes stoka 
dar pas mus muzikaliai iš
lavintų žmonių. Taigi speci
ali išsilavinimų muzikoje 
galima įgyti geriausiai tam 
tikroje mokykloje. Augš- 
čiau kultūriškai išsivysčiu
sios tautos jau senai turi 
savo muzikales įstaigas, ka
me jaunimas yra lavinamas 
įvairiose muzikos šakose.

Mes, lietuviai, Chicagoje 
kol kas neturime panašios 
įstaigos. Jauzdaini reikalų 
ir girdėdami dažnus ragini
mus pasidrąsinome šį rude

Korespondencijos.
POQUONOCK, CONN.

Šitame miestelyj yra tirš
tai lietuvių. Bet lig šiam lai
kui mažai kas jų buvo vei
kiama. Jaunimas čia susnu- 
dęs ir palinkęs prie svaiga
lų. Apie laikraščius sunku 
jiems ką pasakyti. Sako, 
girdi, bene laikraštis mums 
duoną duos.

Bet štai rugp. 1 d. iškėlė 
šitame mieste pramogą šv. 
Kazimiero K. dr-ja. Buvo 
lošta veikalas “Aukso die
vaitis”. Minėtos dr-jos ru
pesniu buvo partraukti iš 
Hartford, Conn, lošėjai-mė- 
gėjai. Be lošimo buvo dai
nos, dekiemacijos, monolo
gai. Visi buvo labai paten
kinti ta pramoga. Susirin
kusieji gerai vedėsi. Tik at
sirado keliatas papaikėlių, 
kurie po kelis kartus atsi
liepė į lošėjus.

Ten buvęs.

HARTFORD, CONN.
Darbai šitame mieste ei

na neblogai. Dirbtuvėse dir
bama pilnas laikas. Dabar 
ant farmų prireiks daug 
darbininkų, kuomet ims 
kirsti taboką. Tai darbų čia 
bus daug. Bėda tik, kad kai- 
kurie lietuviai ne tiek rūpi
nasi apie darbą, kiek apie 
smukles. O iš to išeina daug 
visokių negerybių.

Andai, gegužio 19 d., dė
josi tokie dalykai. Būrys 
lietuvių lėbavo ir girtuok
liavo. Netekę žmoniškumo 
jausmų, ėmė mušties. Du 
vyru buvo labai skaudžiai 
apdaužytu. Vienas pagulė
jo kelias dienas ir pagijo, 
o antras, dievai žino, kas 
su juo bus. Ligšiol tebkar- 
ši. Kuomet ištiko peštynės, 
tai buvo atėjus policija. 
Vienas mušeika norėjo pa
bėgti. Bet dėdė autoniobi- 
liuj pavijo ir suėmė. Jisai 
užsimokėjo $36. Antras mu-

PORTLAND, OREGON.
Šioj valstijoj pradėta vi

sus kelius taisyti ir naujus 
pravedinėti. Dirbama po 8 
valandas dienoj. Bet bedar
bių visvien yra daug. .Val
džia turėtų miesto darbinin
kams prigelbėti faunas įsi
taisyti. Tuomet tai bedarbių 
eilės paretčtų ir tuomi ge
riausia pagydytii visuome
ninę ligą — bedarbę.

“Kataliko” num. 26 mi
nėjau, kad šitame mieste y- 
ra vienas lietuviškas galiū
nas. Dabar užtikau antrą.

K. Atnešė jus.

BRIDGEPORT, CONN.
Liepos 21 d. buvo iškil

mingas šliubas lietuvių šv. 
Jurgio bažnyčioj. Liutero
nas, įsimylėjęs į katalikę, 
sutiko priimti katalikų ti
kėjimą ir imti katalikišką 
šliubą. Lietuvių kunigas 
buvo išvažiavęs Lietuvon 
paviešėtų du mėnesiu, tai 
šliubą davė lenkų kunigas.

Tos poros vestuvės ra
miai, gražiai praėjo. Gero 
sugyvenimo naujai porai.

Tratata.

MONTREAL, CANADA.
Darbai čia visai neina. 

Darbą galima gauti tik gat
ves šluoti arba brukuoti. 
Niekas nežino, kuomet ims 
geriau eiti darbai.

“K-ko” skaitytojas.

LONDONAS, ANGLIJA.
Liepos 19 d. buvo laiky

tas kliubo bertainmis susi
rinkimas. Žmonių susirinki- 
man nedaug tebuvo atėję. 
Po protokolo perskaitymo 
buvo išduotos atskaitos iu- 
eigų ir išeigų. Kliubo išdan 
įplaukė 92 svaru ir 7 šilin
gai. Išleista 79 svarai. Per
žiūrėtojai kningų viską ra
do tvarkoj. Per pusę metų 
kliube liko pinigų 21 svaras 
su keliaįs šilingais. Buvo ir 
kalbų. Gerai kalbėjo kun. 
K. Matulaitis, J. Levinckas 
ir A. Sinckas. Buvo kilę ir 
tuščių ginčų. Po visako bu
vo pasilinksminimai.

Nesenai susitvėrė čia “U- 
kio” dr-ja. Dr-jai pritaria 
ir klebonas.

Galijotas.

Baisi skerdynė.
“Tuomet prasidėjo tikra

sis karas. Belgai sustojo 
šaudę kanuolėmis, tik lau
kė prisiartinančių vokiečių 
ir neužilgo prasidėjo sker
dynės. Skersta vokiečiai be 
pasigailėjimo. Į tai net sun
ku buvo žiūrėti. Turėjau 
apleisti miestą, nes reikalai 
neleido pasilikti ilgiau. Kas 
buvo toliau, nežinau”.

Tiek nupasakoja žmogus, 
visą tų skerdynių pradžią 
matęs. Kaip žinoma, ten 
vokiečių žuvo daugiau 30 
tūkstančių. Pagaliau vis- 
vien jie miestą paėmė. Kaip 
ilgai jie ten išbus, nežinia, 
kadangi prieš juos traukia 
keli šimtai tūkstančių a- 
part belgų dar franeuzų ir 
anglų. Pastarieji eina bel
gams pagelbon.

Nauja Lietuviška Aptieką.
Gaunama visokios gyduoles ir žo

les, neišskirent ir importuot. Duodam 
patarimus ypatiškui arba per laiškus, 
visiems ligoniams apsaugas, vedusioms 
ir nevėdusies.

JOKŪBAS RASLAVIČE, Sav.
Kreipkitės po adresu:
3308 Wallace St., Chicago, I1L

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

Hdlrbijas.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y-

kūčių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
Badengtu ce- 

uloid’u.fiar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paris
tus dirbus af- 
lisktms artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

The BRIDGEPORT 
ELECTRIC Co. Not Inc.

A. BARTKUS, Savininkas.
3212 S. HALSTED St., CHICAGO.

Tel. Yards 4658

Parduodam visokius elektriš
kus fįkčerius, lampas ir 1.1.
Atliekam visoki elektriška dar
bą — sudedam elektriška švie
sa ir atliekam visok. taisymus.

Tel. Canal 285

K. KATUTIS, 
Lietuviškas Graborius.
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710 W. 18th st, Chicago, Ill.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

HARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

NEW HAVEN, CONN.
Kaz. Makareviče 
2255 Wallace St. '

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St.
BALTIMORE, MD.

J. Pilipavičius 
437 S. Paca St.

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas 

101 Oak St.

LOWELL, MASS.
A. Jankauskas 

131 E. Merimack St.

MONTELLO, MASS.
B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St.

SOUTH BOSTON, MASS.
Paulis Mikalauskas 

248 W. 4th St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavieia 
15 Millbury St.

BROOKLYN, N. Y.
M. Balauskas 
119 Grand St.
A. Grudzinskas 
184 Grand St.

B. Juozapavičius 
222 Berry St.

J. Derengowski 
166 Grand St.

A. J. Plochocki 
87 Grand St.

NASHUA, N. H.
Jonas Straškauskis, 

26 Washington st.
ELIZABETHPORT, N. J.

D. Boczkus 
211 First St.

NEWARK, N. J.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St.
P. A. Szukys, 

2120 St. Clair Ave.

YOUNGSTOWN, OHIO.
J. P. SABEL, 

28 Murdock St.

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

" SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas

/ 102 E. Centre St.

PHILADELPHIA, PA. 
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.
LONDON, ENGLAND. 

M. NarValaitis,
71 Mansfield St., Kingsland Rd.

CRAIGNEUK WISHAW, SCOTLAND. 
A. Šimanskis, 

, ^2 Etna St,,

Rittenhouse and 
Embree Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 5500 Center Ąve. Chicago 
Tel. Yards 502 JOS. J. ROZBOK pard.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir sto

rus ant lenvą išmokesčią.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

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

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

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės 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 pietą.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkus raštus

(Boxes) saugiausiai įreng-

—

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKITE

Naujo ir Antrą Rankų Medžio
Durų, lentų, lentelių, rėmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
Musų dienios yra žemiausios.

Carr Bros. Wrecking Co 
3003-3039 S. HALSTED ST, , , CHICAGO*jjj 
------------------- ----------------------------

v -J, A- . »

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 
linksminsites, 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 į 
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.
“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriėkių polka 
Tcklyto ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvyne. 
Amerikoniškas maršas. 
Sukrusklmo broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
šaltlšius arba Dūda. 
Žvirblelis.
Etna garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė mane Motinėlė.

E — 1161

1163
1164

aš E — 1170
E — 1245
E — 1246

E — 1247
E — 1248

E — 1250

Kur bakūžė samanota. 
Velnias no Boba. 
Batu Cistytojas.
Rntij Darželis,
Giesmė Į Panelę Švenčiau
sia.
Avo Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hiingarų čigonu orkestras. 
Velnias no Boba.
Velnias no Boba.
Mano palvys.
Velnias no Boba.
Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. 
Plaukė žąselė por Nemunėli.

E —
E —
E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168
E — 1169

Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS
3249-33 So. Morgan St, : CIHCAGO, ttl.

< • —.— . ,; y

3



kalikas

TELEGRAMOS ta i Rome, Ga., kur bus pa- 
aidota ant apaugusio di

džiais, gražiais medžiais ka
pinyno.

[ BAISENYBĖS KARO 
LAUKE.

Holandija paliko prie
glauda Europai. Iš kitu ša- 
lm išvyti žmonės būriais ke
liauja i Holandiję ir nupa
sakoja baisias historijas a- 
pie matytus mušiu laukus. 
Ties Holandijos siena Bel
gijos šalis, pradėjus miestu 
iVise ir baigiant Liege, pa
versta i griuvėsius ir tyry- 
nus. Sodžiai Berneux ir 
Monland su žeme sumaišyta 
kanuoliu šoviniais ir ugni
mi.

Vienas korespondentas 
automobiliumi apvažiuėjes 
paskutiniu mušiu laukus ir 
visur matęs likusius ženk
lus, kad vietos gyventojai 
pašėlusiai gynęsis prieš vo
kiečius. Gi pastarieji taip- 
pat nesigailėję išlieti savo 
keršto ant ramiųjų belgu 
gyventoju. Vokiečiai labai 
barbaringai pasielgianti. 
Korespondentas ties vienu 
keliu grabėj matęs suvirtu
sius vienas ant kito net sep
tynis lavonus. Tarp jų bu
vęs lavonas 17 metu berne
lio ir vienas senuko. Ant 
kelio gulėjo sumaltas sodie
čio lavonas, ties juom gulė
jęs skėtis. Per tą lavoną 
perėjo tūkstančiai kavaleri
jos arkliu ir vežimu.

Išilgai kelio gulėję dau
gybė vokiečių kareiviu la
vonų. Bėganti nuo vokiečių 
gyventojai palikę namuose, 
ką tik turėję, nes nebuvę 
laiko šis-tas su savimi pasi
imti. _______

vienos bažnyčios gu
lėjo kunigo lavonas su šau
tuvu rankoj.

Kitas korespondentas, ap
lankęs miestus Vise ir Lie
ge, apie tai taip rašo:

“Netoli nuo mažo liolan-

čių miestus, susitiko su vo
kiečiais Vogezų kalnuose 
arti Šveicarijos rubežių. 
Prancūzai ėmė vyti vokie
čius iš tarpkalnių. Prancū
zams pasisekė užimti vieną 
svarbų kalnuose praėjimą 
St. Marie ir Bonhomrae.

Vokiečiai visur buvo ge
nami laukan, bet dabar 
jiems suspėjo pagelbon aus
trai, skaičiuj 40.000. Tai da
bar francuzų žengimas pir
myn apsistojo. Žinoma, da
bar abi pusi taisosi prie di
delio mūšio.

Francuzų armija eina 
prieš vokiečius pasidalinu
si į tris dalis. Viena tų armi
jų artinasi linkui didelės vo
kiečių tvirtovės Mctz.

Kaip viršuj minėta, fran- 
cuzai buvo susirėmę Voge
zų kalnuose ir jiems pasise
kę išvyti iš ten vokiečius. 
Susirėmimas buvo gan 
smarkus. Mūšiuose ėmė da- 
lyvumą ir aeroplanai. Vie
nas francuzų aeroplanas bu
vo iškilęs ir vokiečiai nuo- 
latai jin šaudė. Vienam ofi- 
cieriui aeroplane pateko ku- 
lipka i kulšį. Bet lakūnas 
nebuvo sužeistas ir taipgi 
aeroplanas nebuvo labai pa
gadintas ir todėl laimingai 
nusileido pas savuosius.

PALAIDOJO ANGLUS IR 
VOKIEČIUS KRŪVOJ.
Harwick, rugp. 10. — 

Skęstant vokiečių garlaiviui 
Koenigin Luise ir anglų 
garlaiviui Amphion, buvo 
pergabenti „keturi sužeisti 
vokiečiai ir keturi anglai i 
Sliotley kazarmes. Visi as
tuoni mirė. Visi krūvoj 
prie didelių iškilmių,, mu
zikai grojant ir kulipkoms 
zvimbiant, buvo palaidoti.

Iš Chicago.
Valgomųjų daiktu kainos 

kila.
Europinio karo atbalsis 

pasiekė ir Chicago. Tas at- 
jalsis apsireiškė pabrangi
me valgomųjų daiktų. 
Brangsta ypač mėsa. Spė
jama, kad kainos nekris že
myn, bet dar labiau kilsian
čios. Mėsos kainos pakilo 
čia taip, kad nekuomet lig- 
šiol ji nebuvo taip brangi, 
taip mėsininkai sako. Apie 
.gabenamuosius daiktus, 
;ai nėra nei kalbos. Tie 
daiktai neįperkami.

Daržovių kainos taipgi 
neatsilieka, kįla. Taippat 
dedasi ir su javų kainomis.

Chicagos mėsininkų dr- 
ja laikė susirinkimą ir svar
stė, kodėl taip yra, kad mė
sos kainos kįla. Bėdą verte 
ant skerdyklų savininkų. 
Tie sako, kad dabar bran
giau turį mokėti už galvi
jus.

Ligšiol, vienok, bulvių 
kainos nei kiek nepakilo.

Norėjo nusižudyti.
Vakar buvo suareštuotas 

19 metų vaikinas už laikro
džio vogimą. Jam grasė pa
vojus būti nuteistu prie 
priverstino darbo. Buvo už
darytas kalėj imau pernak
voti. Kalėjimo kamaraitėj 
sudraskęs nosinę skepetai
tę ir norėjęs pasikarti.

VISI UŽSISAKYKITE
Amerikos Lietuvių Dienraštį

“KATALIKĄ”
Dienraštyj “Katalike” žinios tilps daug greičiau ir plačiau; Į visus pajudin

tus musų gyvenime klausimus kuoplačiausia atsiliepsime.
Dienraštis “Katalikas” yra bepartyvis laikraštis ir prisilaikys ramaus kultūri

nio darbo, nesistengdamas kenkti nei vienai, nei antrai pakraipų pusei.
Todėl dienraštyj “Katalike” bus galima aiškiai ir plačiai nušviesti lietuvių, o 

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

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

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

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

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

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

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

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

“KATALIKAS”
AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS

3249 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

du sodžiaus Mesch, ties Bel
gijos siena, prasilenkiau su 
apleista vokiečių stovykla. 
Aplinkui gulėjo lavonai ka
reivių, civilių žmonių, ark
lių, liekanos vežimų, karie
tų, automobilių ir dviračių.

“Belgų ir vokiečių lavo
nai gulėjo greta, kas liudi
ja, jogei tenai durtuvais ir 
kardais skerstasi. Gyvento
jų namai apiplėšti. Tuo bil
du vokiečiai keršijo gyven
tojams už jų pasipriešini
mą.

“Civiliai, kurie kovoj ne
ėmė dalyvumo, per kareivių 
linijas praleidžiami, bet bel
gų vokiečiai jokiuo budu 
nepraleidžia.

“Sutikau kelis vokiečių 
oficierius automobiliu jo. 
Rankose laikė revolverius 
ir tėmijosi į mane be pasi
tikėjimo.

“Jie išrodė labai nusimi
nę, nes, pasakojama, tarp 
vokiečių kareivių mūšio me
tu buvo gimę nesusiprati
mai, taip kad jie kiti į ki
tus šaudę.

“Po nuolatinių kovų ka
reiviai nuilsę gulėjo apsi
ginklavę, laukdami naujo 
mušin pašaukimo. Jie buvo 
pasirengę.

“Į sužeistuosius uždraus
ta šnekėti.

IŠ S. VALSTIJŲ GABE
NAMA ANGLIS PIE- 
TINĖN AMERIKON.

New York, rugp. 10. — 
Iškilus karuj Europoj iš S. 
Valstijų į pietinę Ameriką 
imta gabenti nepaprastai 
daug augliu. Pranešama, 
kad urnai išplauks iš Rio 
Janeiro garlaiviai ir plauks 
į Suv. Valstiją uostus ga
benti anglių. Viename prie- 
juriniame uoste jau esą 
200.000 tonų augliu, paskir
tų del išgabenimo.

Taigi anglių kasyklose 
darbai galės imti eiti ge
riau. •

TARIASI, KAIP GABEN
TI KVIEČIUS EUROPON.

New York, rugp. 10. — 
Daromi pienai, kaip čia 
pradėjus gabenimą Ameri
kos kviečių Europon. Apie 
tą dalyką tarėsi New Yor- 
ko Produce Exchange su 
Western Grain Exchange. 
Ūmai busią išdirbti del to 
pienai.

DIDŽIOS ARMIJOS 
SUSITINKA.

Paryžius, rugp. 11. —
Francuzų armija iš savo 
tvirtoves įsiveržusi į Alza- 
ciją, ir, užėmusi tris yokie-

Serbai surinko $1.000.
Vakar vakare serbai tu

rėjo susirinkimą, kur jų bu
vo susirinkę arti 500. Buvo 
prakalbos. Po prakalbų bu
vo rinkimai aukų del Serbi
jos Raudonojo Kryžiaus. 
Tam reikalui surinkta $1.- 
000.

Belgai irgi ėmė rinkti au
kas del Raudonojo Kry
žiaus. Jau surinko $200.

Svečiai aplankė “Ka
taliką”.

Vakar pavakariu teikėsi 
atsilankyti “Kataliko” re
dakcijai! gerb. svečiai — 
kun. Gustaitis ir p. Gabrys. 
Apžiurėjo didelę “Katali
ko” spaustuvę, presą ir aps
čią administraciją. Aplankė 
taipgi Tananevicz Savings 
banką.

Apvogė čeverykų krautuvę.
Keturi plėšikai, atvažia

vę automobilinį prie čeve
rykų krautuvės, po num. 
1026 N. California avė., at
statė savininkui revolverius 
ir liepė tylėti. Du vagiliu 
nubėgo tuo tarpu prie re- 
gisterio ir paėmė $125. Visi 
po to išdūmė.

PAIEŠKOJIMAS.

IŠLYDĖJO WILS0- 
NIENŲ.

Washington, D. C., rugp. 
10. — Gedulingos pamaldos 
atsibuvo už mirusią prezi
dento žmoną Baltuose Rū
muose. Pamaldose dalyvavo 
tik sekretoriai su savo žmo
nomis, komitetai iš kongre
so ir artimiausieji preziden
to giminės. Po pamaldų spe
cialiu traukiniu, lydint di
džiai miniai žmonių, išvež-

REIKALINGA: — Lietuvis steno- 
grafas ir typewriteris, kurs gali gerai 
užrašinėti, kuomet angliškai diktuo
jama ir versti lietuviškai. Kreipkis

Swigart Land Co.
1249 First National Bank Bldg.

Chicago, Ill.
(5-6)

PARSIDUODA.
PARSIDUODA. Pirmas Klesos lie

tuviška Groeernia ir Bučemia. Geroj 
vietoj ir biznis gerai išdirbtas. Mė
nesine apyvarta: $3500.00 — $4000.- 
00. Visi įrankiai ir mašynos naujai 
įtaisytos ir vėliausiu išradymų. Geram 
žmogui gera proga įgyti gera biznį. 
Parduosim pigiai. Priežastis pardavi
mo — partnerių nesutinkimas.

Shultz, Kissel and Chapalionis 
Phone: Main 1073 Dekalb, Ill.

Parsiduoda Namai
ir Lotai labai pigiai.

PARSIDUODA puiki farma, 80 akrų, arti geležinkelio (tik 
1Į4 mylios), tarpe dviejų miestų — Wandelia ir Newberg. Michi
gan© 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 farma 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. Interesuojantiesi tokia vieta 
kreipkitės laišku ar asmeniškai i TANANEVICZ SAVINGS BANK, 
3249 S. Morgan St., Chicago, III.

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 Chieagoj, 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 pei' 15 metų. Ši vieta pai’siduoda ant la
bai lengvų išlygų, ty. ant lengvo išmokėjimo. Su mažais pinigais 
galima prasidėti biznį. Atsišaukite į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK, 3249 So. Morgan St., Chicago, Hl.

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 dviejii šeimynų. Pragyveni
mas viršuj ir saliunas su vienu pragyvenimu. Lotas 30X154. Kai
na $7250.00. Kreipkitės į 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 jį moka į spulką 
už jo namą, kol jis bus parduotas. Taigi nepraleisk šios progos, 
nes Į 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. Rendos 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 biznes 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. Randos neša per mėnesi $69.00, prekė $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 Halsted St. 2 lubu mūrinis biznio namas 
frontas 50 pėdų ir geras kampas apgyventas Lietuvių. Rendos 
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.

EXTRA PARSIDUODA 2 mediniai biznis namai ant Archer 
Avė. abudu dviem lubom ir 2 mediniai namai ant užpakalio loto, 
po, viena pagyvenimą gasai ir toiletai vidui vienas iš jų ant mū
rinio fundamento geroj vietoj ir kampas rendos neša per mėnesį 
$85.00 arba $1020.00 į metus jo prekė tiktai $5500.00 dar apart to 
Savininkas padarė pats paskolą ant pusės sumos arba daugiaus be 
komišina ant 5į/2 procento Kreipkities į TANANEVICZ SAVINGS 
BANK laišku ar asabiškai kogreičiausiai.

PARSIDUODA ant Wallace gatvės 2 šeimynom po 5 kamba- 
Rendas neša į mėnesį $18.00 prekė $1200.00 tik reikalinga įnešti 
$500.00. Likusiai ant lengvaus išmokėjimą.

Tananevicz Savings Bank
3249-53 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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