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REVOLIUCIJA KILUS RUSIJOJE
RUSŲ VEIKIMAS PRŪSIJOJ
C V T D1 Ji Paryžius: iš oro bombarduojamas

Revoliucija Ru 
i ■ a SIJOJ.

ROTTERDAM, rugp. 30. 
— Čionai išnaujo apturėta 
iš Rusijos žinia apie revo- 
liucijini judėjimą Rusijoje. 
Sukilę rusinai ir ukrainie
čiai. Podolijoj, Volynijoj ir 
Ukrainoj. Ukrainiečių poli- 
tikinė partija padarė sutar- 

' ti su lenkų vadais ir 
bendrai sukilo prieš Ru
siją. Ukrainos gyvento
jai žudo rusus, naikina 
geležinkelius, plentus, til
tus, telegrafų ir telefonų 
vielas. Ant kiekvieno žings
nio daro didelius apsunki
nimus caro kareivių mobili
zacijai, ginklų ir amunicijos 
gabenimui.

Pasiųsti priešai ukrainie- 
čius-sukilėlius kazokai neiš
laiko susirėmimuose ir ve
jami Rusijos gilumom

Apie kilusias revoliucijas 
taippat pranešama iš Len
kijos. Kaukazo ir Finlandi- 
jos.

Varšavoj nelikę nei vieno 
ruso valdininko, 
juos visus išviję ir 

. savo laikiną valdžią.
Londone apturėta

kad Volyniuj austrams la
bai gerai sekasi, caro ka
riuomenė ant kiekvieno žin
gsnio mušama. Austrai ma
nanti pasiekti ir užimti Ki
evą.

Lenkai 
Įsteigę

žinia,

Didžiojo mūšio 
bėgis 

kairysis franeuzų sparnas 
negalėjęs atmušti vokiečilj 
antpuolių ij; turėjęs pasn 
traukti Paryžiaus link;

Paryžius rengiasi prie ap
gulos. Kaimai ir miesteliai 
Paryžiaus apylinkėse liepta 
išdenginti, o gyventojams 
išsikraustyti, kad fortų arti
lerija išnašiai galėtų Veik
ti.

Dešiniajam franeuzų ar
mijos sparnui sekąsi geriau. 
Vogezų kalnuose ir Lota
ringijoj vėl ėmę franeuzai 
veikti. Ties Dun prie Meu
se upės franeuzai veik vie
lą vokiečių pulką sunaikinę.

St. Pich on, ex-m misteris 
užsienio reikalų, pakėlė 
klausimą apie pergabenimą 
japonų grumties su vokie
čiais.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Anglijos kareivių ligšiol žu
vę nuo 5.000 iki 6.000.

Neramybės Meksike
Rusijos armijai 

sekasi.
rugp.PETERBURGAS, 

31. — Oficialiai paskelbta, 
kad rytinėj Prūsijoj Rusi
jos armija jau apgulė dvi 
dideles vokiečių tvirtoves 
Thorn ir Grand enz. Abi 
tvirtovės yra ant Vislos 
kranto.

Visoj mūšio linijoj rusai 
veda užpuolimo karą.

Ties Lvovu, Galicijoj, ru
sai paėmė 3.000 austrų ne
laisvėn. Mušyj ties Podgorz 
austrų .kritę arti 3.000, 
priegtam rusams kliuvę 
daug kanuolių ir amunici
jos. Pozicijos ėjo tai iš ru
sų i austrų rankas, tai vėl 
iš austrų į rusų. Galop po
zicijos palikę rusams. Rusi
jos kariuomenės vadas bu-
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vęs sužeistas ir miręs.
Austrai, Įsiveržę i Lenki 

ją ir ketinę eiti linkui Liub
lino, grįšta atgal ir eina pa- 
gelbon Lvovui.

Vokiečiai iš Belgijos trau
kią kariuomenę Į rytinę 
Prūsiją grumties su rusais.

Mažojoj Lietuvoj rusi jos 
sapiorai sutaisę geležinke
lius ir dabar iš Jeterburgo 
ir kitų Rusijos miestų einą 
traukiniai į Mažąją Lietu
vą.

Arti 1.000 austrų nelais- 
vių atgabenta i Kievą ir ar
ti 800 Į Maskvą. Daug Aus
trijos ir Vokietijos kanuo- 
lių pargabenta Į Vilnių, Ki
evą ir Maskvą.

Vokiečių laikraščiai pri
pažįsta, kad rytinė Prūsi
ja yra blogame padėjime ir 
kad gyventojai esą didelia
me išgąsty j. 1.000 pabėgė
lių pribuvo i Berlyną.

Turkai ruošia
si karau.

Giria Rusijos 
armiją.

Londonas, rugp. 31. — 
Vokiečiai vilioja sau talkon 
turkus. Turkai esą prielan
kus karui ir rengiasi prie 
jo. Vokiečiai siunčia savo 
oficierius vadovauti tur
kams armijoj ir laivyne. 
Per Filipopolį perėję 150 
vokiečių |)ficierių, važiuo
jančių Turkijon.

Londono laikraštis “Ti
mes” sako, kad jei Turki
ja stos talkon vokiečiams, 
tai jai busią kaput. Bet rei
kią atminti, kad po Angli
jos valdžia yra daug maho- 
metanų, o Turkija yra gal
va Maliomteo pasekėjų. To
dėl del puolimo Turkijos ga
li sukilti prieš Angliją In
dija ir Egiptas.

31. —Londonas, rugp.
Nesenai iš Peterburgo pri
buvo Londonan Suv. Valsti
jų kapitonas B. H. Warbur
ton. Jis taip sako apie mo- 
b i J iza c i j ą R usi j o j e:

“Rusijoj mobilizacija ėjo 
kaip laikrodis.

“Peterburge ramu, kaip 
Pliiladelpliijoj sekmadieni. 
Gyvenimas eina savo keliu, 
tik teatrai uždaryta. Ban
kai veda biznį kaip visada. 
Valgio produktai net atpi
go karui prasidėjus.”

LONDONAS, rugp. 31. — 
Oficialiai pagarsinta, kad 
laivynų mušyj ties Helgo
land iš 1.200 vokiečių teišsi- 
gelbėjo tik 330.

TODAY AGED 55

Svarbiausios žinios
PARYŽIUS, rugp. 31. - 

Vakar po pietų iš vokiečių 
orlaivio mesta 
penkios bombos. Sužeista 
dvi moterį. Kitų nuostolių 
jokių nepdadarė.

Paryžiun

LONDONAS, rugp. 31. — 
Neoficialiai pranešama, kad 
Rusijos armija paėmė Ka 
raliaučių ir jo fortus.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Rusijos armija ritasi iš ry
tinės Prūsijos į vakarinę. 
Labai vokiečiai nukentėjo 
ties Muhlen. Danzigo gy
ventojai didžioj baimėj. Bė
ga i Berlyną.

ROMA, rugp. 31. — Aus
trijos parubežiais grumiasi 
milijoninė armija. Mūšio li
nija yra 100 mylių ilgio.

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Prancūzų kairysis armijos 
sparnas vėl neatsilaikė prieš 
vokiečius ir pasitraukė dar 
arčiaus Paryžiaus.

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Franci jos valdžia pašaukė 
tuoj stoti kariuomenėn 
tiems vaikinams, kuriems 
reikia kariuomenėn 1914 m. 
Jų busią arti 200.000.

WASHINGTON. rugp. 
31. — Bevieliu telegrafu iš 
Berlyno pranešama, kad 
Turkija turbut kilsianti 
prieš Rusiją ir Angliją.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Anglijos kareiviai iš Nau
josios Zelandijos užėmė A- 
pia salą, prigulinčią vokie
čiams.

PARODOMA VOKIETIJOS KAIZERIO WILHELMO II PAVEIKSLAI NUO PAT JAUNYSTĖS DIENŲ,'PRADEDANT T ME
TAIS AMŽIAUS LIG ŠIO LAIKO, TURINT JAM 55 METUS AMŽIAUS. KAIZERIS UŽĖMĖ SOSTĄ TURĖDAMAS 29 METUS.

Paryžius, rugp. 31. — O- 
ficialiai pripažinama, kad
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Musupastabos
KUR TURI BŪTI LIETU

VIŲ SUVAŽIAVIMAS.

Apie visuotinojo Ameri
kos lietuvių suvažiavimo 
vietą visi visaip rašo ir kal
ba. Vieni palaiko suvažiavi
mą atlikti rytuose Suv. Val
stijų, kiti vakaruose. Lieka 
du vaizdžiausiai pažymėtu 
miestu: New York ir Chica
go. Taigi bent viename anų 
miestų pagaliau turės atsi
būti suvažiavimas. Tai ne
užilgo nuspręs musų didžių
jų organizacijų, taip sakant, 
priešseiminiai susirinki
mai, kokie jau tai vienur, tai 
kitur bus neužilgo atlaiko
mi. Musų spaudai neprisieis 
tuo perdaug rupinties.

Tečiau negalima tylėjimu 
praleisti vieno apsireiškimo, 
kuris ytiu lietuvių didelę 
dalį ne tik užgauna, bet dar 
gerokai ir šmeižia.

“Vienybė Liet.” paskuti
niam numeryj rašydama a- 
pic lietuvių suvažiavimui 
vietą, be jokios atidairos 
piršia suvažiavimui miestą 
New Yorką ir todėl stato 
kelias priežastis, kodėl ne 
Chicago, bet New York tu
rėtų būti

Štai kaip šauniai rašo:
“Mums atrodo Chicago 

neparankia vieta del dauge
lio atžvilgių: 1) Tenai galės 
susivažiuoti tik aplinkiniai 
miesteliai (?), kurie savo 
geografiniu padėjimu yra 
atskirti nuo vidurinių vals
tijų; 2) Chicago yra cen
tras įsikarščiavusios anar
chijos (!) lietuvių gyveni
me ir partijinių kovų į ke
lis frontus; 3) reikalinga y- 
ra suvažiuoti ant neutralūs 
(?) dirvos, kur vietos inte
ligentai nėra įsigraižę kits 
kitam; 4) reikalinga yra su
važiuoti į tokį centrą, kuris 
stovi arčiausia (?) Europos 
ir musų šalies sostapilės 
del parankesnio susinėsimo 
su musų pačių valdžios ka
binetu, būtent su ministe
rijomis Washingtone; 5) 
ant galo, reikalinga seimui 
tokia vieta, kur galėtų da
lyvauti sų mažesniais kaš
tais lietuviai iš visų viduri
nių ir rytinių valstijų; tas

juk yra svarbu. Chicagoje 
rengiant mažai kas nuva
žiuotų iš šių didelių lietuvių 
kolionijų ir du trečdaliu 
lietuvių nuo seimo butų at
šalint! delei tolumo kelio”.

Tai kokios “svarbiosios” 
“Vien. Liet.” priežastįs.

Kas indomiausia, kad 
“Vien. Liet.” drįsta Chica- 
gos lietuviams antmesti ko
kią tai “įsikarščiavusią a- 
narchiją”, kuri daug už
kenksianti suvažiavimui!

Manome, chicagiečiai lie
tuviai už tokius šmeižtus 
turės kuomi nors “V. L.” 
atsilyginti. Nes tokie daly
kai — negi rilėtas daiktas. 
Kuomet šiandie visa spau
da skatina lietuvius pamesti 
partijinius nesutikimus, 
kuomet kviečia visus vieny
bei! ir darban tautos labui. 
“V. L.” Chicagos lietuvius 
pavadina “įsikarščiavusios 
anarchijos” centru. Ir delei 
to siūlo suvažiavimui New 
Yorką!

Chicagos lietuviams, ypač 
inteligentams, puiki naujie
na, *yra kuo pasidžiaugti, 
nes “V. L.” stato jiems vi
siems priešais akis savo 
veidrodį.

Apie kitus 
suvažiavimui 
perdaug butų
sakoma, kad New Yorke e- 
santi kokia tai “neutralė 
dirva”, kad New York esąs 
arčiau Europos ir Washing
ton©, kad iš New Yorko esą 
parankiau susinešti su mi- 
nisteriais Washingtone ir 
tt. Vis tai juokingi tvirti
nimai. Jei jau “V. L.” taip 
labai bijosi Chicagos ir jai 
norėtųsi turėti neutralę vie
tą, patartumėin jai suvažia
vimą šaukti kadir į neutra
lę Holandiją.

Mes laikomės to, ką ir 
pirmiau buvome pasakę. 
Suvažiavimas turi atsibūti 
Chicagoj rugsėjo pabaigo
je, kadangi čia randasi lie
tuvių spaudos ir inteligen
tijos centras.

pa tankumus 
kalbos. Pav.

ANGLIJAI GRASIAS 
PAVOJUS.

Iš Londono apturima ži
nios, kad Anglijos valdžia 
labai persigandusi vokiečių 
pasisekimu šiame kare ir 
nežino net kas veikti. Jau 
plačiai yra kalbama, kad 
valdžia bus priversta tuo- 
jaus įnešti parlamentai! pro
jektą apie priverstiną pilie
čių kareiviavimą, kadangi į 
valdžios atsiliepimus mažai 
laisvanorių vyrų atsiliepia 
ir šalis neturi kariuomenės. 
Prieš pat europinį karą par
lamente buvę apkalbama 
priverstinas kareiviavimas, 
bet didžiuma atstovų pasi
priešino ir tasai projektas 
buvo atmestas. Gi šiandie 
jau ir patįs to projekto prie
šininkai kitaip tvirtina, gir
di ciesorystės apsaugojimui 
reikia viskas pašvęsti.

Kaip žinoma, Anglija tu
rį labai mažą armiją. Val
džia remiasi išimtinai ant 
vieno karo laivyno. Tuo tar
pu pastarųjų dienų atsitiki
mai karo lauke liudija, kad 
vokiečiams labai gerai se
kasi, kad vokiečiai grasia 
ne tik Francijai, bet ir pa
čiai Anglijai ir todėl atve
ria pastarajai akis, kad da
bartiniame kare einasi ne 
tiktai apie ciesorystės galy
bės ir intekmės palaikymą,

Šis žemlapis parodo, kaip ir kokiomis vietomis caro armijos isveržusios i Vokie
tiją.

bet ir apie pačią gyvybę ir

Londone leidžiamas dien
raštis “Daily Chronicle”, 
paprastai visuomet kuoge- 
riausiai žinąs valdžios vei
kimus, apkalbėdamas dabar
tinį stovį taip rašo:

“Dabartinis karas yra ko
va mirties su gyvybe ir nuo 
tos kovos pasekmių priguli 
tolimesnis Anglijos gyvavi
mas ir vystymosi. Kiekvie
nas anglas, turi tai gerai su
prasti. Šiandie šalies apgy
nimui mums reikalinga ma
žiausia 600.000 kariuome
nės. J ei valdžia nesurinks 
tokio skaitliaus liuosanorių, 
tai privalo griebties priver
stino kareiviavimo. Šalies 
atvangumas to reikalauja.

“Jei vokiečiai išloš karą, 
tai Anglijai bus kuone mir
tinas smūgis, kadangi ne
teksime dalies savo žemių, 
nuo ko paskui seks šalyj 
skurdas ir badas delei sto
kos importo. Musų praloši
mas, tai ne tiktai neteki
mas visur intekmės, bet po
draug tautinės gnybęs pra
radimas”.

Toliau “D. Chronicle” 
tvirtina, kad vienatinė ša
lies apsaugojimui priemonė 
— tai priverstinas kareivia
vimas.

Iš to paaiški, kad' Angli
jos gyventojai nelabai nori 
stoti kariuomenėn laisvano- 
riais ir kad Anglija tikrai 
prisibijo Vokietijos 
Viešpačio — kaizerio.

karo

BELAUKIANT LAIKŲ 
PAGERĖJANT.

Kulturinių šalių reikalai 
yra labai susipynę ir kuo
met ištinka žymus trukdė- 
sis vienoj šalyj, tai tas jau
čiama tuoj veik visose ša
lyse. Kuomet ėjo karas Bal
kanuose, tai tas žymiai at
siliepė į Europos pramoni- 
ją. Šis dabartinis karas su
stabdė veik visokį veikimą 
Europoj. Bet kadangi Eu
ropos ekonominiai reikalai 
labai surišti su Amerikos, 
tai, žinoma, Amerikos pirk
ly ba ir - prameni j a pajuto 
smūgį.

Amerikos priklyba su Eu
ropa neapsistojo tik valgo
mais produktais. Pernai iš 
Suv. Valstijų išgabenta 
116.000.000 svarų jautienos, 
kiaulienos 963.000.000 sva
rų. Tas išgabenimas ir da
bar neapsistos, o gal ir pa
didės.

Pirklybai padidėjo turga
vietės pietinėj Amerikoj. 
Bet kol kas vis dar neprisi
taikinta prie anų šalių rei
kalavimų.

Nuo pirklybos, nuo išga
benimo didumo priklauso 
pramonija. Jei pirklyba gu
viai eina, tai ir darbai dirb
tuvėse eina guviai. Todėl, 
kol pramonininkai suras 
naujų turgaviečių, tai ir 
darbai kaikuriose pramoni- 
jos šakose eis silpnai.

Priegtam daug neapdirb
tos medžiągos buvo gabena
ma iš Europos del Amerikos 
dirbtuvių. Dabar, kilus ka
rui, negalima tos medžiagos 
gabenti ir todėl darbai turi 
apsistoti. Į Suv. Valstijas 
buvo įgabenta pernai 195.- 
000.000 svarų vilnų. Todėl, 
jei dabar nebus galima tų 
vilnų įgabenti, tai tose dirb
tuvėse darbai turi apsisto
ti.

Taigi pirklyba ir pramo- 
nija buvo, taip sakant, iš jaunos mergaitės,
vėžiu išmestos. Kol stos vėl 
į vėžes, tai gali būti, kad ne 
vienoj vietoj sumažės dar
bai. Bet kuomet tai išsipil
dys, tai darbai pagerės.

Iš albaniečių gy- 
, venimo.

Albaniečių viešingumas 
yra nepaprastas. Net bėdi- 
niausi stengiasi kuomeiliil
giausiai ir visakuoni svetį 
priimti. Didžiausia sau pa
nieka ir pažeminimu laiko, 
jei kas nors už svetingą pri
ėmimą nori suteikti šeimi
ninkui kokią nors dovaną. 
Tečiau, kuomet svetys ren
giasi iškeliauti, šeimininkas 
tuo metu paprastai išeina 
iš namų ir nekuomet nesti 
liudininku, kada jo žmonai 
arba vaikams paliekama do
vanos.

Link žydų neapykanta 
nėra žymi Albanijoje, bet 
žydų tenai tėra nedaug. 
Delko taip yra, • paaiškina 
sekantis atsitikimas:

Vieną kartą mieste Sku- 
tari norėjo apsigyventi vie
nas žvdas, kuris su savimi 
neturėjo daugiau nieko, 
kaip tik vieną arbūzą.

Sutikęs žydelis porą be
rnelių, klausinėjosi jų pata
rimo, kokiuo budu jis ga
lėtų šiek-tiek uždirbti. Bo- 
meliai jam atsakė, kad jis 
geriausiai padarysiąs, jei 
pats suvalgysiąs visą arbū
zo vidurį, gi iš lupynos pa
taisysiąs lempą, kurią galė
siąs parduoti už kelis pias
trus.

Išgirdęs tuos žodžius žy
das visas pasipurtė, nusi
kratė visas dulkes ir aplei
do miestą Skutari. “Šalyj 
— tarė — kur jau vaikai 
parodo tokį sumanumą ir 
gudrybę, izraelitas neturi

ką veikti.”
Labai primitivis yra pas 

albaniečius ligų gydymas. 
Tenai pritaikoma origina
liai gydymo budai, nekal
bant jau apie šarlataneriją 
ir įvairios rųšies burtinin- 
kystę, kuri visur plačiai 
prasiplatinusi.

Štai pavyzdis, kaip Alba
nijoje gydoma:

Kažkokiam kalniečiui į- 
lindo giliai kojon surūdiju
si vinis. Žaizda ištrinta aly
va, paskui išdeginta degan
čiu anglių; paskui ant tos 
žaizdos varvinama po laše
lį avino taukai. Ir kas indo
miausia, kad sergantis no 
keturių dienų visai pasvei 
kęs ir galėjęs vaikščioti.

Moterių padėjimas Alba- 
nėra pavydėtinas; 

’ , lygiai 
krikščionės, kaipir mahome- 
tanės, miestuose labai sau-) no ūkininko kiemą, 
giai užlaikomos, neleidžia
ma nei ant gatvių pasirody
ti. .Iki nesenai katalikė.? 
mergaitės tik vieną syki į 
metus buvo išleidžiamos iš 
namų, būtent per Kalėdas 
į bažnyčią.

Moteris albanietė, kuri 
netenka vyro, gali išnaujo 
ištekėti tik už artimo savo 
vyro giminaičio. Bet kad 
kartais tokia moteris apie 
pašalinius vyrus neturėtų 
nei minties galvoje, esti 
saugiai todėl prižiūrima mi
rusio vyro šeimynos. Jei jos 
miręs vyras palieka brolį 
arba giminaitį, našlė priva
lo tik iš tų pasirinkti sau 
vvrą.

Galima sau įsivaizdinti, 
kaip juokingas komplikaci
jas tasai paprotys pagimdo. 
Pasitaiko, kad 20 metų naš
lė augina sau kokių 2 me
tų savo vyro brolį ir laukia 
kol jis užaugsiąs, kad pas
kui butų galima su juo ap
sivesti.

Taippat pasitaiko, kad 
20 metų amžiaus našlė iš
teka už senuko, bi tik yra 
jis jos mirusio vyro brolis 
arba giminaitis.

Su tokiais savo papro
čiais — tai jau šalin lauk.

K. K.

DVIEJI KAPAI
Vieną, dieną, būrelis Til

žės lietuvių, vaikštinėdami 
musų apylinkėse, užėjome 
Senteinių kaiman. Čia ap
link 3Q0 metų atgal, Lenkų 
žemei dar esant stipriai val
stybei, ir patiems Prūsams, 
o taippat ir Prūsų Lietuvai 
iš dalies po jų'intekme sto
vint, gyveno turtingų len
kti ateivių. Tų pastatyta čia 
bažnytėlė, kurioje buvo 
liekamos katalikiškos 

at- 
pa-

maldos. Katalikų pamaldos 
vėliau nukeltos tam tyčia 
Tilžėje pasta ty ton bažny
čion, bet ana bažnytėlė pa
siliko bestovinti. Vietos, ku
riomis rišąsi senų, praėju
siu laiku atminimai, vis 
kiek daugiau žmogaus domą 
patraukia. Taip tai ir mes 
nuėjom apleistos “bažny
čios” pažiūrėtų. Nekoks jos 
gražumas ir ypatingumas. 
Matėme augštą, bet neper- 
platų, berods tarpe kitų aiš
kiai pasižymintį, namą, 
šiandie žmonių gyvenimui 
v’vtojamą.

Bet dar kas kita mus 
i raukė. Buvo mums pasako- 
a. kad šalia, arba netoli 

bažnyčios, esančios tokiomis 
jau nevartojamos kapinės, 

■ant kurių palaidota esą iš 
1812 metų franeuzų karei
vių, taipjau koksai jų ten 
karvedis, kurio kapą net 
Tilžėje stovinčių kareivių o- 
ficieriai kasinėtai leidžia gč- 
lėmis papuošti. Tai būtinai 
tupėjome pasižiūrėti. Ir ma
tėme nuo kaimo gatvės ne- 
į >(■ rtolimiausia stovinčius 
kelis kryžius, bet nebuvo 
gijimą pastebėti kelio arba 
tako iki jų. Ėjome todėl iš 
iaiitros pusės, ir beieškoda
mi užėjome ant kitų, labai 
t’arkiai laikomų ir gražiais 
kapų paminklais papuoštų 
kapinių. Vienas žmogelis, 
kurį čia sutikome, mums 
j a sakė, jog tai esančios e- 
y'angelikų kaimo kapinės ir 
oliau mums paaiškino, jog 

|.mt anų senųjų kapinių už- 
jeiti galima tiktai per vie-

Paklydome, gerai. Bet sy
kį būdami čia, apsidairėme 
ir skaitėme ant kryžių, bei 
kitų paminklų parašus. Pa
laidotųjų pavardės beveik 
be išimčių lietuviškos, bet 
parašo lietuviško — jokio. 
Kas čia jau besakyti, liūd
nai kalbamės, tokie jau 
šiandie virtę laikai! Bėt ei
sime nurodytu keliu fran- 
euzų kapų pažiūrėti. Nuei
name. Kapinės žolėmis, krū
mais apžėlusios, taip kad 
paminklai vietomis vos ma
tyti. Parašai, kiek jie dar 
išskaitytini, vokiški, pavar
des didžia dalimi — lenkiš
koj. Keliatas paminklų jau 
sutrūnėję, sugriuvę, kas ant 
jų parašyta buvus, neįskai
toma; keli kapai ir visai be 
paminklų. Kur ilsisi frau- 
euzai kareiviai? Kur palai
dotas jų karvedis? Niekas 
mums tai pasakyti negali. 
Gal po ana didesne kalve
le, matomai, dar nesenai 
gražiai apvalyta? Bet antai 
dar sau vienas stovi gražus 
juodas kryžius; toli žiba pa
auksuotas jo parašas. Pri
žengiame artyn. “Soldat 
francais”, paskui vardas, 
kuomet miręs, viskas ant 
vienos' puses. Taigi tik ne 
karvedis koks, tiktai pras
tas kareivis, gi miręs 1870 
metais — tai bene bus čia 
atgabentas karo belaisvis. 
Ant antros pusės: “Erige 
par sės compatriotes” (Pa
statyta jo tautiečių). Pasi
džiaugėme, kad šis varguo
lis, apleidęs šį pasaulį toli 
nuo tėvynės, tik neužmirš
tamas jiavo kompatriotų, 
kurie pastato jam tokį gra
žų, jį ir juos garbinantį, pa
minklą. Bot staiga pasidarė 
mums lyg ir gėda, atsime
nant anas pirmiau lankytas 
kapines. Štai franeuzas, to- 

Ii, toli, šimtais mylių atstu 
nuo savo tėvynės palaido
tas, kiekvienam lankančiam 
jo amžinojo atsilsio vietelę, 
išpažįstamas kaipo franeu
zas, kokiuo jis gyvenęs ir 
miręs. Nors jo tautiečių, 
stačiusių jam tą paminklą, 
tail) norėta. Antraip musų 
anuose kapuose palaidoti 
tautiečiai; jie, rodos, gyvi 
būdami tikrai nežinoję, kuo 
buvę, taigi ir numirę dar 
lyg norėtų savo kapų lan
kytojams įkalbinėti, jogei 
buvę svetimos tautos žmo
nėmis. Ir mirties glėbyje 
dar meluoja.

S.

ANGLE KASIAI NERI
MAUJA.

Butte, Mont., rugp. 31. — 
Ofisai ties Parrot kasykla 
liko dinamitu išgriauti. Da
bar kitos visos kasyklos li
ko sargais apstatytos.

Laukiama čia maištų. 
Valstijos valdžia nori gau
ti federates kariuomenės 
del įvykinimo tvarkos.

Balsuokite už

FRANK W. KORALESKI
Demokratų kandidatą į 

County Treasurer.

TRUMPA BIOGRAFIA.
Frank W. Koraleskl gimė lenkiško

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

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

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

Jei tu sutinki su mano nominavi- 
niu, malonėk padėti X keturkampyje 
prieš mano vardą, kurs bus trečias o- 
fieijališkame balote.

Balsuok už

JOHN LYNCH
Kandidatą Demokratiš
kos nominacijos j State 
Senator devinto Sena- 
toriško Distrikto.

John Lynch per pastaruosius 15 m. 
buvo miesto Inspektorius Illinois Tun
nel Co. Geras draugas lietuvių ir dar-, 
bo žmonių, tikras demokratas.

Balsuokite už jį.
A'
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Kauno Pilis.
_____

. ’ ' . 1 "Yra išsiplatinusi nuomo
nė, kad Kauno pilis ne lie
tuvių statyta, bet ji kaž-kie- 
no pastatyta toj vietoj, ka
me pirmučiausia lietuvių 
primitive tvirtovė stovėjo.

Gerbiamas Tadas Daugir
das, žinomas archeologas ir 
Kauno muziejaus prižiūrė
tojas, štai ką apie tai pasa
koja:

“Kryžiuočiai savo tvirto
vę (kurios liekanos dabar ir 
matoma) statė ne toj vie
toj, kurioj buvo lietuvių pi
lis. Būtent: kryžiuočiai savo 
pilį pastatė žemumoj, Ne
muno ii’ Neries santakoj, 
lietuviai gi turėjo paprotį 
daryti savo pilis ant kalnų. 
Pirmučiausia čia buvo ne 
viena pilis, bet visa eilė, vi
sa sistema jų. Vyriausioji 
jų, be abejo, buvo Kauno pi
lis. Ji stovėjo toj vietoj ant 
Žaliojo kalno, kame dabar 
yra fortas, ant kurio visuo
met plevėsuoja vėliava, bū
tent, prie Pirmosios Mieste
lėnų gatvės, einant iš mies
to Ukmergės plentu po kai
rės rankos. Tečiau jokių ar
cheologinių prirodymų tam 
mano prityrimui nėra, nes 
toj vietoj daug kartų kasi
nėta, dabartinę tvirtovę be
statant. Savo prirodymus 
štai kuo remiu: pirma — 
kaip jau sakiau — lietuviai 
savo pilis darydavo ant kal
nų; antra — iš šios vietos, 
kame dabar minėtas fortas, 
matyti panemunyj žemyn 
Veršvių pilis, apie 2—3 ver
stai nuo to kalno; Pakelniš- 
kių pilis prie Panemunio 
miestelio, Nemunu augščiau 

■ keliata verstų; trečia pilis 
panėryj, Rudakio kaimo že
mėj, vietoj, dabar vadina
moj “Piekęlkos” karčiama. 
Taippat Kauno, Veršvių, 
Pakelniškių ir Rudakio že
mės pilis tvėre vieną pilių 
retežį, kame apsuptieji tai 
sau pagelbėti galėjo, tai 
bent ženklus paduoti galė
jo ir tt. Persvarbi lietu
viams buvo ta vieta, kad 
tik viena Kauno pilimi pa
sitenkinti !

Gerb. Daugirdas yra ma
tęs ir ištyręs daugybę Lie
tuvos pilių, bet niekur nėra 
dargi girdėjęs, kad pilis bu
bi žemumoj statyta.

Tatai pasakysite, kad' 
Kauno pilis yra mums sve-

Italijos karalius Emanuel- 
Viktor, kuris tuoj paskelb

siąs karą Austrijai.

tima, yra tai vokiečių ir 
mums nėra ko ja rupinties!

Atskleiskime M. Balinsko 
veikalą ir sekime atydžiai 
Kauno pilies historiją, tatai 
įsitikinsime, kaip ji mums 
artima turi būti jau ne vien 
todėl, kad ji musų žemėj 
stovi.

“...Kauno pilies įsteigimas 
tuno dar stabmeldybės lai
kuose. Stryjkovskis ir Ko- 
jalavičius nurodo, kad šią 
pilį Nemuno ir Neries san
takoj pastatė X amžiaus ga
le antrasai Paleimono su
ims Kaunas. Pasak jų (ty. 
Str. ir Ko j.), Kaunas kai- 
kurį laiką buvo Žemaitijos 
kunigaikštystės sostine’’.

Toliau gi Balinskis jau 
nuo savęs kalba:

“Visame XIII amž. Kau
nas neturėjo jokios politiki- 
nės reikšmės Lietuvos his- 
torijoj; kryžiuočiai tuomet 
dar buvo priversti su Prū
sais kariauti... Viešpatau
jant Vitėnui 1292 m., kry
žiuočiai jau inajiė šią šalį 
užpuldinėti, bet Gardinas ir 
Žemaičių pilis buvo jų už
puolimų siekiu. Tik užvieš
patavus Gediminui, kry
žiuočiai savo užpu^linė j i- 
mais pasiekė Kauną iv, kaip 
nori Stryjkovskis, 1317 m. 
paėmė Kauno pilį, bet apie 
tai kryžiuočių metraščiai 
nieko nesako.

Be abejo, Gediminui vieš
pataujant, kuomet kryžiuo
čiai net Vilniaus priemies
čius išdrįzdavo deginti, jų 
ginklai ne kartą atsimušda
vo į Kauno tvirtovę. Tečiau 
tik Algirdui ir Keistučiu! 
viešpataujant, Kaunas pra
deda įgyti didesnę Lietuvos 
historijoj reikšmę ir darbsi 
tikru muru atsispyrimui 
nuo kryžiuočių plėšrumo. 
1362 m. Vinrichas Kniprolė, 
didysis kryžiuočių mistras, 
sužinojęs, kad Keistutis 
rengia didelį Prūsų užpuo
limą, atėjęs su galinga ka
riuomene, paėmė Kauno 
tvirtovę ir su žeme ją suly
gino, nežiūrint, kad tvirto
vei pagelbon atėjo kuni
gaikščiai Algirdas, Keistutis 
ir Patrikas, nežiūrint nar
saus Keistučio sunaus Vai- 
duo gynimos. Kauno pilį te
čiau lietuviai per triife' pir
muosius po tam metus vėl 
pastatė, nes 1376 m. ji jau 
vėl griežtai spiriasi antram 
užpuolimui. Rodos, kad tą 
pilį kryžiuočiai 1383 m. bu
vo sugriovę, nes 1384 m., 
bekariaujant su Jagaila, jie, 
be veždami Vytautą į di
džiuosius Lietuvos kuni
gaikščius, Nemunu atgabe
no medžiagos ir meisterių ir 
pačioj Nemuno ir Neries 
Santakoj, senosios pilies 
griuvėsiuose, pastatė naują 
tvirtovę ir pavadino ją Rit- 
terswerder, ty. Ricierių Sa
la, nes buvo iškastas perka
sas, jungiantis Nemuną su 
Nėrių. Taigi pilis, tokiuo 
budu atsidūrė saloj.

Tos tai tvirtovės griuvė
sius mes šiandien ir mato
me. Prūsų kronikeriai tvir
tino, kad 60.000 žmonių ir 
keliolika tūkstančių arklių 
per šešias savaites darbavo
si šią tvirtovę bestatant. 
Akmenų, kalkių ir medžių 
ėmė iš dešinio Nemuno 
kranto, nes kairįjį gynė lie
tuvių kariuomenė, darbus 
gi prižiūrėjo pats didysis 
mistras Konradas Žalneris. 
Šioj galingoj tvirtovėj liko

si kryžiuočių komtūras su 
skaitlinga kariuomene, su 
įvairiais karo pritaisais ir 
daiktais.”

Taip tatai pasakoja apie 
šių dienų Kauno pilies pra
džią Balinskis, taip smul
kiai Lietuvos miestus, mies
telius bei taip vietas apra
šęs.

Neilgai tečiau kryžiuo
čiams šiuo savo milžininiu 
darbu teko džiaugties. Ne
lemta jiems buvo viešpatau
ti lietuvių žemėj, neilgai jie 
tedėjo ant žemaičių spran
do sunkią leteną-jungą. Pi
lis, prie kurios statymo, be 
abejo, vargo daug pavergtų
jų žemaičių, galų-gale per 
sunkią kovą, per didelį 
kraujo praliejimą pateko 
šios šalies šeimininkams- 
lietuviams.

Štai kaip tai aprašo mi
nėtas Balinskis savo veika
le “Didžioji Lietuvos Kuni
gaikštija”:

“Kitais metais, Vytautas 
salptai susitaikęs su Jagai
la, paėmęs gudrybėmis ke
lias mažas pilis Žemaičių 
pasienyje, taippat gudrybe 
norėjo paimti ir Kauno pilį. 
Buvo tai rugp. men. Vytau
tas, zovada su savais raite
liais Jurbarkan besiskubin
damas, išsiuntė Nemunu lai
vus prie Kauno pilies. Tie 
laivai išrodė vien prekių 
prikrauti, be žmonių, tik su 
vairininkais, Jie tylomis 
vieną rytą prie Kauno arti
nos. Komtūras, atsikėlęs la
bai anksti, pirmas iš bokšto 
tuos laivus pastebėjo. Ne
matydamas juose žmonių, 
klausė ricierių, ką tai reiš
kia. Staiga pamatė du žve
ju, kurie stengėsi tartum 
slaptai šalę tvirtovės mūrų 
praplaukti. Juos pašaukė, 
bet tie, vieton atsakyti, pa
sileido bėgti. Kryžiuočiai 
vieną jų pavijo ir prispyrė 
prisipažinti, ką tie slaptingi 
laivai reiškia ir kad jie gin
kluotų žmonių pilni.

Tokiuo tai budu perspėti 
vokiečiai sunaikino Vytau
to pasikėsinimą.

Tuomet Vytautas, susi
taikęs su broliu Jagaila, pa
siryžo sujungtomis spėko
mis Kauną paimti.

(Bus daugiau).

Korespondencijos.
STEGER, ILL.

Darbai šitame miestelyj 
gan silpnai eina. Iš kitur 
pribuvusieji negali gauti 
darbo.

Pereitą sekmadienį, rug
pjūčio 23 d., lietuviai turė
jo pikninką. Patogiame miš- 
kelyj žmonės gražiai links
minosi. Užgrojus muzikai, 
ant platformos jaunimas šo
ko.

Pavakariop ėmė lyti ir 
pikninkas buvo sustabdy
tas. Temstant muzika nu
stojo groti, o jaunimas, su
sėdęs ant platformos, pa
dainavo keliatą dainų ir 
šiaip šnekučiavo. Buvo at
siradę čia pora sportelių- 
bomelių. Jie kadir muzikos 
nesant beždžioniavo taip 
vadinamą tango. Įstabu, 
kad ir merginų atsiranda 
tokių, kurios beždžioniau
ja. .

T. F. B.

WATERBURY, CONN.
Rugp. 21 d. traukinis su

važinėjo P. Bradunuką.

Minėtas vaikinas buvo la
bai įpratęs į gėrimą, tai iš 
to didelio gėrimo gavo pro
to sumišimą ir ilgą laiką bu
vo nenormaliame padėjime. 
Galop sumanė nusižudyti, 
nuėjo ant geležinkelio ir at
sigulė ant bėgių. Traukinis 
supjaustė į šmotelius.

Rugp. 22 d. vienas vaiki
nas parėjo gerai įsigėręs. 
Nežinia, kas jam atsitiko, 
kad iškrito nuo trečiojo gy
venimo ir buvo nugabentas 
ligoninėn. O

Žinių mylėtojas.

FITCHBURG, MASS.
Rugp. 23 d. atsibuvo pik

ninkas. Šiaip viskas ėjo gra
žiai. Buvo prakalba ir mo
nologų. Keliatas įsikaušu- 
sių cicilikėlių norėjo netvar
ką padaryti ir net dėdės pri
reikė. Ir viskas turėjo ap
rimti.

Fitchburgietis.

MARYVILLE, ILL.
Darbai pas mus blogai ei

na. Nežinia, kada bus ge
riau. Žmonės susirūpinę, 
nelinksmus. Pavieniui dar 
šiaip-taip, o vedusiam tai 
visai nekas.

J. P.

Neapsakomas vo
kiečių žiaurumas.

Londonas, rugp. 30. — A- 
tėjo iš Holandijos žinios a- 
pie tai, kad Belgijos mies
tas Louvain esąs su žeme su
lygintas, o gyventojai iška
poti, iššaudyti. Londono 
Morning Post taip aprašo 
apie tą baisenybę:

“Louvain buvo uuteriotas 
vokiečių trečiadienio vaka-

d* 
re. Didesnė gyventojųų da
lis (50.000) išžudyta. Iška
pota vyrai, moterįs, vaikai 
ir kunigai. Vienas Ameri
kos kunigas žuvo. Visi šau
nus namai — miesto salė, 
kningynas, universitetas 
sugriauta iki pamatų.

Apie tai pasakoja pabė
gusieji iš miesto. Žiauru
mas netikėtinas, bet taip 
buvę.

Tas ištiko tuomet, kuomet 
įveikti vokiečiai ties Mali
nes atbėgo netvarkoj į Lou
vain. Atbėgo pavakariu ir 
vokiečių sargai nepažinoję 
savųjų šovė į juos.

Padūkę vokiečiai del savo 
klaidos ir nepasisekimo sa
vo piktumą ėmė lieti ant 
gyventojų. Ėmė skersti bel
gus ir deginti namus ir mo
numentus, brangius ne vien 
Belgijai, bet visam pasau
liui.

Negalima išreikšti ant po- 
peros to išgąsčio žmonių, 
kurie ištruko iš po vokiečių 
kalavijų.

Nieko neliko mieste, tik 
griuvėsiai, skevcldai. Iš gy
ventojų liko tik pabėgėliai.

Kelyj iš Louvain į An
twerp buvo baisiausias re
ginys. Lėkę kniubdami žmo
nės apleidę fnamjis, kuni
gai ^bažnyčias, vienuolės vie
nuolynus, seneliai pasirem
dami ant mažų vaikų, nešda
mi šiokius-tokius naminius 
daiktus, o dar kiti nešė li
gonius. Ant vieno vežimo 
buvo arti 17 vaikelių. Ant 
vienų ratukų buvo supara- 
ližuota sena moteris.

Iš puikaus miesto, gražiu 
namu, bažnyčių, centro in
telektualiu judėjimo, liko 
krūvos pelenų, griuvėsiai, 
skevcldai.”

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų

bažnyčiai didelės vertės nuopelnų 
popiežius Pius ’ X, kurie verčia kiek
vieną Kataliką ant visuomet at
minti tą tikrąjį Bažnyčios Ganyto
ja. Pagarbos ženklu gali būti jo 
didelis paveikslas, iškabintas kiek
vieno Kataliko buveinėje.

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

Kaina 25c
■ I

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

3249 South Morgan Street, : . : : CHICAGO, ILL.
Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..................... ........................................... . ......................
Gatvė.....................................................................................................................

Miestas.............................................................Valstija.......................................

Iškirpkite šitą lapelį ir prisiųskite mums su savo užsakymu ir pinigais.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTAM

Naujo ir Antrų Rankų Medžio.
Durų, lentų, lentelių, rSmų, 

švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

Musų dienios yra žemiausios.

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

Naujas Sąvaitis Laikraštis
’ATEITIS”

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vjag žmoni
jos geresnės ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

••ATEITIS” bus bepartyviskas jaunime laikraitis ir bopartyviikai tar
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

••ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimus.
“ATEITIS” tilps kodaugiauslal žinių apie musu jaunimo judėjimu

▼eikime. Taipgi tilps daugyb# ir kitokių žinių ir žinelių ii lietu- 
vos Ir iš viso pasaulio.

••ATEITĮ” išleidinės nuo Naujų Metų kooperatyviška bendrovž **A- 
TEITIS” Inkoruota ant $25,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos tiesų reikalavimų.

‘•ATEITIS” bus 8 puslapių didumo ir prekiuos tiktai $1.50 metams ir 
85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrubežines viešpatijas: $2.00 
metams ir $1.25 pusei metų.

"ATEITIS” galima jau dabar užsisakyti žinomi adresu:

“ATEITIS”
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
(KAS PRISIUS SAVO ANTRASA, GAUS VIENĄ NUMERĮ PAŽIŪ- 

x BĖJIMUI DYKAI).

P- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —1
DU-KART NEDELINIS LAIKRAŠTIS

"SAULE”
A

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas ir petnyčla.
------------------ PRENUMERATA KAŠTUOJA: ---------—- 

AMERIKOJ f metams $2.50
(pusei matų $1.25

EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
I joj ir Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk tuojaus, o gausi vieną numerį dykai

520-522 W, South All.s • Mahanoy City, Pa.
*-------- - - £

Pilni Namai Linksmybes 

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 skrynutes ir iš jos per tam tikrus langelius tiejast į 
orą švelniu, maloniu akordu. '

E — 1161

E — 1163
E — 1164

E — 1165
E — 1166
E — 1167
E — 1168

E — 1169

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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.

“Tekėjo saulelė kad aSE — 1170 Kur bakūžė samanota.
jojau Velnias ne Boba.
Stunibrižkių polka 
Teklylė ir Pranulis.

E — 1245 Batu Cistytojas.
Butų Darželis.

Gudiška Polka.
Gražybė Lietuvos.
Jurgiuko kazokas.

E — 1246 Giesmė i Tanelę švenčiau
sią.
Avė Maria.

Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

E — 1247 O kur buvai dėduk mano. 
Hiuigarų čigonų orkestras.

Sukruskimo broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias no Boba.
Velnias no Boba.

Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupe.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

šaltinius arba Dūda, 
žvirblolis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. ..
Plauko žąselė per Nemunėlj.Eina garsas nuo rubožiaus. 

Siuntė mane Motinėlė.

Rašykite laiškus tuojau, o „a pini kyšite kataliogus mu
zikos, kuingų ir įvairių kitų daiktų.

i Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

“KATALIKO” KNINGYNAS ,
3249-53 So. Morgan St., • : CHICAGO, ILL.
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KATALIKAS

EXTRA!
Vėliausios Žinios

CHRISTIANSAND, rugp. 
31. — Norvegijos garlaivis 
Konggurtom Įplaukė uos
tau. Laike mūšio prie Hel
goland jis buvęs netoliese ir 
jam tekę keliatas šūvių. 
Tris jūreiviai sužeista. Gar
laivis pagadinta.

užėjo ant vokiškos minos ir 
nuskendo. Gerda turėjo da
boti, kad neutraliai garlai
viai neužeitu ant minu.

kaip perorganizavus Ameri
kos armiją. Štabo nuomonė 
yra, kad Suv. Valstijos turi 
užlaikyti bent 400.000 ar 
500.000 kareivių.

Generalis štabas mano, 
kad reikią jaunikaičius nuo 
19 iki 23 metų mokinti var
toti ginklus ir lavinti jų kū
ną, kad sudaryti tvirtus vy
rus. Tas, sako, bus atsarga, 
išlavinimas Įvirtų vyrų 
išmokymas paklusnumo

“Neveskie, vaikine”. Ypač 
gerai nusidavė dialogas 
“Šeimynos tėvas”; išpildė 
pp. Juozas Miniatas ir Bar
bora Bielinskienė.

Galop kankinių 
surinkta $7.46.

LAIŽYBOS.

ir

fondui

Rep.

NISH. rugp. 31. — Ser
bijos sosto Įpėdinis apleido 
Valieve ir iškeliavo i armi
ją, kuri Įsibriovė i Bosniją.

DIEPPE, rugp. 31. — 
Francuzu gen. Pau sumušęs 
ir veik visai sunaikinęs čie- 
lą vokiečiu korpusą.

Iš Chicago.
PRIEŠAIS BRANGUMĄ.

Du vyru ant Bridgeporto 
padarė laižybas. Sudėjo $25. 
Vienas sako, kad vokiečiai 
pirma užims Paryžių, negu 
rusai Berlyną; antras sako 
antraip — rusai greičiau 
užimsią Berlyną, negu vo
kiečiai Paryžių.

Atydai Chicagos Lietuvių Draugijų 
Sąjungos Atstovų.

Pėtnyčios vakare, 8 vai., Rugsėjo- 
September 4, 1914, Aušros svetainė
je, 3149 S. Halsted St., atsibus regu- 
liaris susirinkimas Chicagos Lietuvių 
.Draugijų Sąjungos atstovų. Apkalbė
jimui yra labai daug svarbių reikalų 
ir kiekvienas atstovas būtinai turi at
silankyti.

Taipgi kviečiami ir įvairių draugi
jų ir kuopų viršininkai. Labai geisti
na, kad Draugijų valdybos dalyvautų 
šiame susirinkime kuoskaitlingiausiai. 
Yra kilę nauji ir labai svarbus klausi
mai. kurie apleis kiekvieną lietuvių 
draugiją Chicagos ir abelnai kiekvie
ną' lietuvį. Už tai ir kviečiame kuo- 
skaitlingiausį dalyvavimą draugijų 
valdybų.

Atskirais laiškais nebus kviečiama, 
šitas pakvietimas yra galutinis.

J. Ilgaudas, Generalis rašt.
811 W. 19th St.. Chicago. Dll.

(22-3-4)

Tananevigz Savings

BANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

COPENHAGEN, rugp.
31. — Vokiečių laikraščiai 
tvirtina, kad vokiečių armi
ja užims Paryžių rugsėjo 2 
d.

LONDONAS, rugp. 31. — 
Į rytinę Prūsiją jau atvy
kus vokiečiams pagelba ir 
vokiečiai jau atremia rusu 
antpuolius.

Labdarių draugijos ,skel
bia. kad nekilome! Chicago

darbininku .nudirba, bet la-

LONDONAS, rugp. 31. — 
Vokiečiu karo laivas Gerda

PARYŽIUS, rugp. 31. — 
Gen. Pau, kurs pasekmin
gai sumušęs vokiečius, esąs 
naujas Napoleonas. Jis visai 
kitokią taktiką vartoja, ne
gu senasis Napoleonas.

munici- 
komisija

TELEGRAMOS.
Gali būti karas 

su Meksiku.
Washington, D. C., rugp. 

31. — Tarp laikino Meksi
ko prez. ir gen. Funstono, 
kurs gyvena Vera Cruz’e, 
iškilo nesusipratimai. Hun- 
ston reikalauja daugiau ka
riuomenės.

Meksiko santikiai su Suv. 
Valstijomis 
jo.

Nuo pat 
vietos gen.

BELGIJOS KARALIUS 
PIRMOJ UGNYJ.

Londonas, rugp. 31. — 
Nepaprastą drąsą ir narsu
mą apreiškė Belgijos kara
lius Albertas. Vadovauja 
savo kariuomenei ir soja, 
pirmon ugnin.

visai pablogo-

savo užėmimo 
Carranza visai 

nepaiso sutarčių su Suvie
nytomis Valstijomis ir el
giasi taip, kaip jam patin
ka.

Suv. Valstijų valdžia dar 
vis kantriai laukia ramaus 
dalykų pabaigimo, bet gin
kluotas Įsimaišymas yra ga
limas.

Carranza uždarė kalėji
mai! daug vertelgų, tarp 
kurių yra nemažai svetim
taučių. Jis pareikalavo, kad 
muitai ir Įgabentas prekes 
butų užmokėti antru kartu.

buvo sušaudytas 
geras 

francuzu lakinio

VOKIEČIAI SAVO LA
KŪNĄ SUŠAUDĖ.

Copenhagen, rugp. 31. — 
Helmut Hirth, vokiečių la
kūnas,
Berlyne. Jis buvęs 
žuvusio
Garroso draugas ir tame jo 
buvo kaltė.

Hamburge vienas danas 
ir vienas Anglijos pastorius 
buvo intarti šnipinėjime ir 
sušaudyti.

PAŠOVĖ VOKIEČIŲ OR
LAIVĮ.

Londonas, rugp. 31. — 
Vokiečių zeppelinis orlaivis 
norėjo bombarduoti Rusijos 
geležinkelio stoti Mlavą. 
Bet rusams pasisekė pašau
ti orlaivį. Su orlaiviu nukri
to astuoni vokiečiai ir daug 
bombų.

Andai Chicagos 
palių krautuvių 
turėjus savo posėdi, kuria
me, kaip ir visados, tartasi 
apie Įsteigimą nmnicipalių 
krautuvių valgomų produk
tų pardavinėjimui. Susek
ta, kad mieste brangumas 
taip ilgai busiąs, kol nebu
sią panaikinti tarpininkau
janti pirkliai tarp paprastų 
krautuvių ir farmerių.

Taippat šiame komisijos 
posėdy jpaaiškėjo, kad už 
mėsą kainą, ne skerdyklų 
savininkai pakėlė, bet pa
tįs mėsininkai.

Indomu tas, kad miesto 
valdyba, menkai rūpinasi 
darbininkų likimu ir nesi
skubina valgomų produktų 
kainų mažinti. Komisijos 
tik taiso posėdžius, dėsto į- 
vairius projektus, svajoja 
apie municipales krautuves, 
bet galutinai nieko gero ne
nutaria. Vis tik žada, ren
giasi tai ir tai daryti. To
kie vilkdinimai ir pažadėji
mai nei supuvusio cento nė
ra verti. Juk tais pažadėji
mais gyventojų neprisotins. 
Patiems piliečiams reikėtų 
sukrusti ir tiesiog i pati ma
jorą kreipties valgomų pro
duktų brangumo reikale. 
Nes visos tos komisijos da
bar tik juokus taiso.

NORI IŠGELBĖTI MOK
SLO VYRĄ.

Austrijos .valdžia yra nu- 
ieisus sušaudyti žymų mok
slo vyrą Tarną G. Massa- 
ryk, prof. Pragos universi
teto. Mokslo vvras yra če
kas. Jisai yra buvęs Ame
rikoj ir Cliicagoj. Jo gimi
nės, Miss Jane Addams, 
Miss Mary E. McDowell, 
čekų ir serbų dr-jos siunčia 
prašymus Bryanui, kad Su
vienytų Valstijų‘valdžia į- 
sikištų į tą dalyką ir išgel
bėtų mokslinčių.

PER 10 DIENŲ PAVOG
TA DAIKTŲ UŽ $5.000.

Ties 50 g. ir Woodlaw 
avė. iš 14 namu pavogta vi
sokiu daiktu per 10 dienu 
už kokius $5.000. Daugiau
sia pavogta žiedu, branza- 
lietų. Nemažai pavogta ir 
grynais pinigais.

Policija sujudo ir spėja, 
kad tai vienos partijos dar
bas.

PARSIDUODA:— Už prieinamą kai
ną pirmos kliasos karčiama (saloon), 
kur yra Krengliu salė. Biznis gerai 
išdirbtas tirštai lietuviu ir kitu tautą 
apgyventoje vietoje. Del smulkesniu 
žinių kreipkiis antrašų:

1905 Canalport Av., Chicago, Ill.

Balsuokit už

Wa l’r A. Rooney
Demokratiškas kandida

tas į Kongresą nuo 
4-to Distrikto.

PRAKALBOS RAGINE, 
WIS.

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

lidlrbijis.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, » na- 
meliotu 'ir 
padengtu ce- 
lluloid'ujšar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paves
tus darbus it- 
liokaaa artis!.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

ANT PARDAVIMO

ANT PARDAVIMO MŪRINIS NA
MAS LABAI GEROJ VIETOJ SALE 
TANANEVICZ SAVINOS BANK. 
GERA VIETA DEL LIETUVIO UŽ
SIDĖTI KARČEMĄ IR RESTORA
NĄ. ŠITOJ VIETOJ BUTU LABAI 
TINKAMA DEL GERO-ATSAKAN- 
CIO RESTORANO.

ATSIŠAUKITE TUOJAU SEKAN
ČIU ADRESU:

3249 S. Morgan st., Chicago.

Geriausia dovana draugams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

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

Rusu cenzūra "DRAUGį” Į Lietuvą Inleldžla 

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

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

Telephone Drover 6114

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su
mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kituose mies

tuose.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, S ir 6 

Bsaceftta.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palikins 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kurjjįis tai uekiais jie 

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

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

Kas norite turėti savo pinigus Saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šių Bankų.

BANKOS VALANDOS:
^tarplnkais, KetYfirgąis ir Subatųmis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
fanedeliais, Sįr£čfojnis ir Pėtnyžiomis nuo 8 ryto iki 6 vak.
' Nedėliotais nuo 9 ryto iki/1 po pietų.

negali šiądien atsakančiai

kitus rejentališkua raštus

(Boxes) saugiausiai jreng-

ĮSTEIGTAS 1886 M.
Kiekvieno lietuvio privalumu yra prisisidėti 

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius:

$600

$1000

Išmokėjo našlėms ir našlaičiam^ posmertinių pa
šalpų $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18. 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y.

LIETUVIŲ APORAUDOS DRAUGIJA

Valdžia valdys 
pasažierini Ir 
prekini laivyną.

Washington, D. C., rugp. 
31. — Prezidentas Wilson 
rūpinasi, kad legislatura 
nutartų įsteigti valdišką lai
vyną gabenimui pasažierių 
ir prekių.

Be abejonės, tai yra kibai 
geras sumanymas.

Toliau norimą sutverti 
dar korporaciją, užlaikan
čią prekinius ' garlaivius. 
Ton korporacijon busią pri
imama ir pašaliniai kapita
lai, bet < 
lo indės pati 
dys visą korporaciją.

CARAS SUTEIKĖ ŠV. 
JURGIO KRYŽIŲ.

Londonas, rugp. 31. — 
Telegrama pranešama, kad 
caras suteikęs šv. Jurgio 
kryžių pasižymėjusiam 
princui Erisovui.

Princas pasižymėjo ši
taip: kuomet vokiečiai trau
kėsi iš Stalupėnų, tai prin
cas paliepęs nukinkyti ark
lius nuo kanuolių ir po jo 
vadovyste vyti vokiečius. 
Rusai pasivijo bėgančius vo
kiečius ir atmušė jų kanuo- 
les.

daugiausia kamta- 
pati vaidžla ir |ral-

MANO REORGANIZUOTI 
ARMIJĄ.

Washington, D. C., rugp. 
31. — Meksiko kriziai ir eu
ropiniu karas rodo Amerikai, 
kaip silpna jos yra armija 
ir apsiginklavimas.

Gešeralis Amerikos ofi- 
cierių štabas daro pienus,

Vakar šio miestelio dr-jų 
pastangomis buvo sureng
tos prakalbos. Šios dr-jos ir 
kuopos prisidėjo prie suren
kime prakalbų: šv. Kazi
miero, Lietuvos Br. dr-ja, 
Lietuvių Mokslo Kliubas, 
T. M. D., S. L. A. ir L. 
S. kuopos.

Programo vedėju buvo p. 
Mikas Tamkevičia.

Kalbėtojai buvo iš Chica
gos. Prakalbos buvo sureng
tos del 10 metinių spaudos 
gavimo sukaktuvių pmami- 
nėjimo. Apie spaudą kalbė
jo p. S.\ P. Tananevičia; p. 
K. Gugis kalbėjo apie eu
ropini karą; dar kalbėjo p. 
J. Ilgaudas ir K. Jurgelio
nis.

Apart prakalbų buvo dek- 
lemacijų, monologų. Gerai 
padeklemavo p-lė Paulina 
Mockaitė “Mano Gimtinė” 
ir p-lė Kunigunda Moncai- 
tė “Ten kur Nemunas ban
guoja”. Taipgi gerai padek
lemavo p-lė Ona Sadulaitė

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

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 irzCanadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

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

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS
3249 S0. MORGAN ST., 1£ . CHICAGO, ILL
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