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SUVALKIJA LIUDSA NUO VOKIEČIŲ
Reikalavo iš Lietuvių100.000rubMirė Rumunijos karalius ir Popežiaus sekretorius
Vokiečiai nori pasipinigauti Antwerpe

Vokiečiai smarkiai veikia Lenkijoj
Tik vienam mušyj ties Arta vokiečiai 

neteko 12.000 kareivių.

Vokiečiai galu-
■ ■ ■ ■ v H a ■ Ytinai išvyti is 

Suvalkijos.
PETROGRADAS, spalių 

12. — Rusijos sostinėj ofici
aliai skelbiama, kad Suval
kijoj jau neliko nei vieno 
vokiečio, išskiriant nelais- 
vius. Šitaip skelbiama apie 
tai:

“Paskutiniai vokiečių ka
reiviai apleido Suvalkiją. 
Pasitraukė nešdami su sa
vim visas brangenybes, ko
kias tik galėjo rasti toj gu
bernijoj. Jie nesuspėjo iš
gauti karinę kontribuciją — 
100.000 rublių, kurių parei
kalavo iš lietuvių.

LONDONAS, spalių 12. — Iš Berlyno atėjo žinia, 
kad spal. 9 ir 10 d. rusai norėjo apsupti vokiečius ties 
Širvintais, M. Lietuvoj. Tas rusams nepasisekę ir vokie
čiai paėmę nelaisvėn 1.000 kareivių.

LONDONAS, spal. 12. — Telegrama iš Viennos 
praneša, kad austrai oficialiai skelbia, jog austrai nu
viję rusus nuo Przemyslio.

E. ST. LOUIS, ILL., spalių 12. — Išgabenta 1.000 
arklių del Franci jos armijos.

PARYŽIUS, spalių 12. — Francijoj mūšio linijos 
viduryj po smarkaus susirėmimo talkininkai užėmė 
kelias vokiečių pozicijas.

Ties Roye talkininkų kavalerija sunaikino vokiečių 
provizijas.

Kitoj vietoj paėmė 850 vokiečių, keliatą kulkosvai
džių ir daug amunicijos. v—

‘ ‘ Apskaitliuo j ama, kad 
prie Augustavo vokiečių žu
vo 60.000.”

Vokiečių žemėj dabar ei
na atkaklus mūšiai. Rusai 
.užėmė Margrabovą, kur su
bėga daug geležinkelių. Vo
kiečiai traukiasi naikindami 
tiltus, kad sutrukdinti rusų 
vi j imąsi.

Generalis Rusijos štabas 
praneša, vietos nepaminėda
mas, kad rusų kavalerija 
užpulė ant vokiečių armijos 
pirmosios linijos ir iškapojo 
daug vokiečių. Praneša:

‘‘Musų kavalerija užtiko 
kelis burius vokiečių armi
jos ir daug iškapojo. Liku
sieji buvo paimti nelaisvėn. 
Susirėmimo laiku vėliavos 
nešėjas, princas Olegas, sū
nūs didžiojo kunigaikščio

Dalykai Bei
■ ■ 0£IJ0|.

Londonas, spalių 12. — 
Vokiečiai, užėmę Antwer- 
pą, uždėjo ant miesto $1()6.- 
000.000 karinės kontribuci
jos.

Dabar vokiečiai nešinasi 
linkui Ostend, kur nusida
vė Belgijos valdžia ir gynu
sio j i Antwerpa armija.

Belgijos armija pajūriu 
traukiasi link Ostend. Vo
kiečiai* eina jiems įdurniu.

Belgijos karalius yra jau 
Ostende. Vokiečiai tikisi ka
ralių ir visus ministerius pa
imti nelaisvėn. Kaikurie ma
čiusieji karalių sako, kad jo 
viena ranka esanti aprišta.

Ostend buvo nusiminime, 
kuomet Antwerpas puolė, ir 
tuo tarpu buvo pergązdinti 
mesta bomba iš vokiečių or
laivio. Orlaivis buvo nuvy
tas šūviais.

Laike Antwerpo bombar
davimo iš orlaivio miestan 
mesta buvo nemažiau kaip 
150 bombų.

Dar ne visi Antwerpo for
tai vokiečių rankose. Kaiku
rie laikosi ir remiasi su vo
kiečiais. Vokiečių pėstinin
kai, kurie pasklido po pieti
nius priemiesčius, turėjo 
skubiai bėgti, kuomet-iš be
silaikančių fortų ėmė vemti 
ugnis.

Miestas gerokai nukentė
jo. Visokius valgomuosius 

produktus, kurių negalėjo 
nusigabenti, belgai sunaiki
no. Daug garlaivių ant 
Scheldtos upės su grūdais 
buvo susproginta.

Kol vokiečiai paėmė An
twerpa, paklojo 40.000 savo 
kareivių.

Mirė Rumunijos 
karalius

Roma, spalių 12. — Per
eitą šeštadieni iš ryto mirė 
Rumunijos karalius. Karo
lius I, sulaukęs 75 metų am
žiaus. Jo mirtį, kaip spėja
ma, paskubino europinis ka
ras. Kilus karui, kilo pilnas 
nesutikimas tarp jo ir minis- 
terių.

Karalius buvo iš Holien- 
zollernų giminės ir buvo 
prielankus Austrijai ir Vo
kietijai. O rumunai yra prie
šingi toms valstybėms ir to
dėl buvo savo pavaldinių la
bai nekenčiamas. Spėjama 
net, kad jis buvo nunuodin- 
tas arba kitaip jo dienos su
trumpintos.

Karaliaus mirtis paskubįs 
Rumunijos įsikišimą karau. 
Turbut eis kartu su Rusija 
prieš Austriją.

Kaip tik pasklydo žinia a- 
pįe Rumunijos karaliaus 
mirtį, tai tuoj Rusijos Juo
dosios jūrės laivynas išplau
ks linkui Bosforo.

Karolius I buvo pirmas 
Rumunijos karalius. Kue-

m

(1) DABARTINĖS BELGI JOS SOSTINĖS OSTEND PAKRAŠTYS TIES VAN
DENIU; (2) PARODOMA, KAIP VOKIEČIAI BUVO APGULĘ ANTWERPA 

IR PAGALIAU JĮ UŽĖMĘ.

mot Moldavija ir Valachija 
atsidalino nuo Turkijos ir 
pasivadino Rumunija, tai, 
Napoleonui III patariant, 
išsirinko Vokietijos princą 
Karolių. Buvo apvainikuo
tas 1881 m. Jo vainikas bu
vo geležinis, nulietas 
nuolės, jo atimtos iš 
ties Plevna.

Vakar ministerial 
susirinkimą; buvo taipgi va
dovai visų partijų. Nutarta 
ant rytojaus sušaukti par
lamentą ir sosto įpėdinį, 
princą Ferdinandą apšaukti 
karaliumi.

Londonas, spalių 12. — 
Cholera Austro-Vengrijoj 
nesimažina, bet didinasi. 
Kasdien apserga po k®Ui- 
išasdešimts imdnių įvairio
se vietose.

Metė bombas 
Paryžiun.

Paryžius, spalių 12. — 
Vakar po pietų du vokiečių 
orlaiviu pasirodė Paryžiaus 
padangėse ir buvo mesta 20 
bombų įvairiose miesto da
lyse. Bombos užmušė ketu
ris žmones ir sužeidė 12 as
menų. Namams blėdies ne
daug tepridarė.

Ant vienos bombos buvo 
vėliava su žodžiais: “Mes 
paėmėme Antwerp; iš eilės 
dabar jus miestas bus paim
tas.”

Garsiosios katedros arti- 
miese mesta ket*xri©s bom
bos. Viena nupuolė ant ka

tedros stogo. Bot ji nespro
go ir katedra išliko sveika. 
Antra bomba krito ant ple- 
ciaus arti arcivyskupo rū
mų. Kitos dvi nupuolė į Sei
nes upę. Katedra guli ant 
mažos salos, kuri guli Sei
nes upėj.

Kitos bombos buvo mes
tos kitose miesto dalyse.

Prancūzų lakūnai nuvijo 
vokiečius.

REIKALAUJA PRAŠA
LINTI PROFESORIŲ.
Boston, (spalių 12. — Kai- 

kurio Harvardo universite
to alumnai reikalauja, kad 
prof. Hugo M iicnsterborg 
butų atstatytas nuo vietos.

Tasai profesorius yra gar
sus psyehologas. Yra vokie
tis ir didis šovinistas.
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Musų pastabos
KAIP AUKOS BUS SU

NAUDOTA.

Ligšiol buvo kalbama apie 
aukų rinkimą gelbėjimui 
lietuvių, nukentėjusių nuo 
karo ir steigiama tuo tikslu 
fondai. Jau turima net trįs 
fondai — Gelbėjimo fondas 
prie S. L. A., Tautos fondas, 
Įsteigtas Pol. Seime Chica- 
goj ir Lietuvos gelbėjimo 
fondas, Įsteigtas politiška
me seime New Yorke. Tur
būt visi tie trįs fondai gy
vuos ir gal ir nemažai juos- 

vienok, nei kieno dar neuž
siminta, kaip tos aukos bus 
sunaudotos.

Teisybė, kol dar fondai 
tušti ir aukų nėra, tai svar
stymas apie jų paskirstymą 
panėši į pardavimą skuros 
meškos, kuri dar bbraidžio- 
ja miške. Visgi, tariamės, 
neprošalĮ išangsto pasvars
tyti tą klausimą, nes be
svarstant galima prieiti prie 
gerų sumanymų.

Sakysime, tautos fonde tu
rime pusę milijono dolerių. 
Karas pasibaigė ir galime 
siųsti pinigus tėvynėn. Tai 
kaipgi — ar tie pinigai per 
tam 
voj 
ar 
bus 
pač
suteikimo pagelbės 
yra senas, pigus.

tikras komisijas Lietu- 
po dešimts, dvidešimts 
penkiasdešimts rublių 
išdalinta šeimynoms, y- 
nukentėjusioms. Tokis 

būdas
šabloniš

kas ir visai netikęs. Tai ga 
miestuose ir miesteliuose į- 
steigti nemokamas valgvk- 
laa, kur beturčiai kol darbą 
gaus, galima bus valgydinti?

Duoti žmonėms auką ir 
atiduoti yra elgetiškas gel
bėjimo būdas, pažeminantis 
žmones ir todėl netikęs.

Geriausia žmogui prigel- 
besime, jei suteiksime jam 
darbą, arba suteiksime sąly
gas, kad jis galėtų dirbti. 
Todėl svarbu, kad po karo 
žmonės tuoj 
darban, kad 
idant galėtų 
nebus, o tik
si, tai kiek jų neišdalysi, vis 
žmogus netruks ją pravalgy
ti ir vėl jam bus riestai.

Be abejonės, lietuviai bus 
labai nubėdninti. Po karo

galėtų stoti 
butų sąlygos, 
dirbti. Jei to 
išmaldas daly-

gMj

Francijos artilerija traukini u gabenama.

visi gyvuliai, javai bus di
džiai brangus. Vienas daly
kas, kas galės žymiai atpig
ti, tai žemė. Reikia spėti, 
kad dideli dvarai bus galima 
už palyginamai labai pigią 
kainą nupirkti. Taigi ar ne
būtų geriausia už Amerikos 
dolerius nupirkti visose lie
tuviškose gubernijose po ke- 
liatą dvarų. Tuose dvaruose 
šimtai vyrų ir moterių gau
tu užsiėmimą. Vesti dalvkus 
tuose dvaruose butų galima 
pavesti lietuvių agrono
mams. Del tų dvarų reikėtų 
visokių ūkio įrankių, maši
nų. Tuoj butų galima duoti 
didžius užsakymus “Vili
jos” bendrovei ir ten kelia- 
tas šimtų darbininkų tuoj 
gautų darbą. Lietuvoje 
truks karvių, avių, arklių, 
naminių paukščių, kiaulių, 
sėklų. Į tuos dvarus galima 
butų pargabenti iš Holandi- 
jos, Danijos arba ir viduri
nės Rusijos geriausių veis
lių . galvijų, arklių, kiaulių. 
Tuos gyvulius auginti, veis
ti dvaruose, ir paskui visai 
lengvu išmokesčiu dalinti 
ūkininkams.

Šitoks gelbėjimo ir gaivi
nimo Lietuvos būdas ar tik 
ne geriausias butų.

Be abejonės, karui pasi
baigus Lietuvos veikėjai 
kiek galėdami imsis gelbėti 
žmones. Visi kiti kultūriniai 
reikalai bus atidėti. Atidėtas 
bus ir steigimas Tautos Na
mų Vilniuje. Tautos Na
mams surinktosios aukos 
butų galima pridėti prie 
dvarų pirkimo, kaip viršuj 
išrūdyta ir vėliau butų ga
lima vieną, antrą dvarą par
duoti arba išparceliuoti ir 
pinigai sugrįstų. Tokiuo bil
du gal kiti Lietuvos vieši 
kapitalai, kaip Kairukščių 
sumanymo fondas, jei Įvyk
tų, galėtų eiti del dvarų pir
kimo ir paskui vėl sugrįžti. 
Tie dvarai galėtų likti tau
tos nuosovybe.

Didžiausia lietuviams pa- 
gelba, žinoma, plauks nuo 
Amerikoj esančių artimųjų, 
giminių, pažįstamų. Ta su
ma, kuri plauks iš Ameri
kos lietuvių tėvams, bro
liams, seserims, giminėms, 
bus daug kartų didesnė už 
viešai surinktąją sumą. Jei 
ta viešai surinktoji suma 
elgetišku budu butų žmo
nėms išdalinta, tai ji veik 
tiek tereikštų, kiek vandens 
lašas jurėj.

Pirkti dvarus gelbėjimui 
ir gaivinimui lietuvių gal 
vienu ar kitu budu nebus 
paranku arba praktiška. 
Gal tos aukos šablonišku bu
du bus išdalintos žmonėms, 
bet vienas dvaras, tai būti
nai turėtų būti ištaisytas.

galvon

Jau nuo senai Amerikoj y- 
ra sumanyta įsteigti Lietu
voj tautišką ūki del vargs
tančių Lietuvos talentų. Juk 
tam yra ir komisija. Gal ko
misijai ir neatėjo
mintis, kad po karo yra pa
togiausias laikas įsteigti 
Tautiškąjį ūkį. Bene neatsi
ras talentingų lietuvių, ku
rie bus kare sužeisti. Ar ne 
geriausia vieta del tokių ne
laimingųjų butų Tautiška
sis ūkis? Tegu imabk darbo 
Tautiškojo ūkio komisija.

Šimtai lietuvių bus kare 
sužeisti. Gal ne vienas netu
rės nei kur galvelę priglaus
ti. Ne vienas sužeistasis bus 
sunkia našta del suvargusio 
brolio, giminės. Ar ne ge
riausia vieta del tokių luo
šųjų, vienrankių, vienkojų 
dvarai, kaip viršuj nurody
ta. Koks vienkojis pas bro
lį gyvendamas tik pypkę 
špolys arba pančius vys. 
Dvare gi jam butų galima 
pririnkti darbą, kur jis bu
tų produktiviškesnis.

Kuomet dvarai imtų duoti 
pelną, tai tuomet juose bu
tų galima steigti ūkio mo
kyklas.

Taigi vokuojame, kad už 
amerikiečių aukas Lietuvos 
atgaivinimui ir kėlimui butų 
geriausia pirkti dvarus, kaip 
viršuj išdėstyta.

KAS GIRDĖTI LIE
TUVOJ?

“Lietuvos Ūkininkas” iš 
Prūsų pasienio štai ką rašo 
prasidėjus karui (“Rankp.’’

kad 
nemielašir- 
plėšti vo-

“Žmonės čia, neskaitant 
bailiųjų bobučių-davatkėlių, 
visur labai ramus. Jie net 
ramiai sutinka žinią apie 
tai, kad tapo nušautas vie
nas ar kitas "stuikininkas” 
(taip vadinasi tie, kurie tu
ri važinėti visokiais kariuo
menės reikalais), ir žmo
nės nieko nebodami važiuo
ja su “stuika” į karo lau
ką, kaip i turgų.

Tik nepagirtina, 
“stuikininkai” 
dingai pradėjo 
kiečių paliktus namus. Pri
krauna sau ūkininkas “stui
kininkas” kupiną vežimą 
visokių daiktų ir vežasi na
mo. Kitam ‘‘vokietukui” 
nepaliko nė nusususių pa
talėlių, viską iškraustė, o 
ko negalėjo išvežti, tai su
metė upėn.

Visokių daiktų galėjo nu
sipirkti pusdykiai. Pavyz
džiui, dviratį galėjo nusi
pirkti už rublinę, o kelias 
eiles drapanų — už auksi
ną, o jei ne, tai ir visai vel
tui galėjai gauti. Ūkinin
kai vežėsi namo iš Prūsų 
ruzvelkių, akėčių ir kulia- 

esama dar

unijų mašinų. Vienas gi 
parsigabeno dargi motorą 
(dampį).

Bet tokį nepadoru plėši
mą greit pastebėjo vyresny
bė, ir visi grobšai buvo vie
šai nubausti rykštėmis. Da
bar arklio jau nebegalima 
pusvelčiui gauti, bet norint 
jį nusipirkti reikia mokėti 
po kelias dešimtis rublių. 
Už karvę irgi trirublės ne
beužtenka.

Karo lauke 
apsčiai lavonų. Dabar ūki
ninkai turi jos užkasinėti. 
Darbas gana sunkus (la
vonai jau dvokia), tečiau, 
kaip kiti pasakojo, ūkinin
kai ir tą darbą dirbą noro
mis. Mat pamėgo vokiečiii 
palaikus...”

Be to “Rankp.” dar pra
neša, kad Vilniaus lietuviai 
sutverę komitetą šelpti lie
tuviams, nukentėjusiems 
nuo karo.

Šitas žinias, kaip matot, 
mums prisieina imti iš an
trųjų rankų, kadangi kilus 
karui Europoje, lietuviški 
laikraščiai iš D. Lietuvos 
Amerikon neprisiunčiami. Į 
Angliją karo pradžioje tie 
laikraščiai dar buvo siun
čiami, bet paskui ir į ten 
sustoję ėję, kuomet vokie
čiai pradėjo trempti Snval- 
kija.

Motina karo aki- 
veizdoj.

karei-
valdo-

asmuo 
tečiau

Kas gali sulaikyti kruvi
niausius karus, kam palie
pus kariaujančių valstybių 
armijos gali pamesti gink
lus, kas gali neduoti 
vių karaliams ir 
vams ?!

Yra vienas toks 
kuklus ir silpnas, 
tvirčiausias už visus.

Tai motina.
Amerikoninis rašė j as Cra

ne puikiam paveikslėlyj, už- 
vardytam “Motina”, nupie
šė, ką motina gali atlikti.

Jis rašo:
Karo viešpats, ciesorius, 

sėdėjo savo šėtroj su gene
rolais.

Kas valandėlė ateidavo 
raportai iš karo lauko, kur 
trįs milijonai žmonių kovojo 
ant mūšio du šimtu ilgos li
nijos.

Ore, tarsi, buvo atjaučia
mas svarbių atsitikimų in- 
tempimas. — Ciesoriaus vei
de matėsi rūpestis. Buvo su- 
nervuotas. Jo žodžiai buvo 
aštrus ir įžeidžianti.

Staiga jis paklausė:
— Kas ten per truksmas? 

Eikite ir pažiūrėkite!
Adjutantas išėjo ir, neuž

ilgo sugrįžęs, pranešė;

— Tai moteriškė, šviesiau
sias viešpate. Delei kai ku
rni priežasčių sargyba ją 
praleido. Ji nori matyti ta
ve, šviesiausias viešpate!

— Atvesk ją čionai.
Įvesta moteriškė. Tai bu

vo sodietė. Rubai jos buvo 
suplėšyti, akis — pilnos kar
ščio ir ugnies.

— Kas esi? — paklausė 
ciesorius.

— Esu motina.
— Ką čia veiki?
— Ieškau savo sūnaus.
— Ką tas reiškia? Papa

sakok savo historiją. Sakyk 
aiškiai ir trumpai!

— Esu motina — pasakė 
moteriškė, žiūrėdama be bai
mės ciesoriui i akis.

— Paimta mano vaikas, 
mano Karolius. Aš noriu, 
kad jis man tuojaus butų 
sugrąžintas. Tai viskas.

Kiek palaukus toliau kal
bėjo:

— Gyvenu sodžiuj arti 
Pasing, Bavarijoj. Mano 
vyras mirė tuoj gimus Karo
liui. Užlaikiau savo vaike
li, dirbau del jo, išauginau 
žmogumi. Dabar jį paėmė 
karam

Kuomet jis mane apleido, 
negalėjau apsikęsti. Ištisas 
dienas namie sėdėjau ir ver
kiau. Širdis man plyšo. Ma
no smegenįs svilo.

Todėl nusprendžiau: — 
Eisiu pas ciesorių ir parei
kalausiu, idant man mano 
vaiką sugrąžintų. Jis turi 
jų tiek, turi jų milijonus, 
kaip žvaigždžių, jis gali vie
ną apsaugoti ir paleisti.

Man mano sūnūs yra vi- 
sakuom. Eisiu. Mane dar ga
li užmušti, bet verčiau mir
ti, negu taip gyventi.

Neturėjau pinigų, tatai vi
są kelionę atlikau pėsčia. 
Perėjau miestus; visur man 
davė pavalgyti, gi todėl, kad 
esu motina. Sodiečiai pavė
žino mane savo vežimais, 
kuomet jiems pasakiau, kad 
esu motina.

Miškuose prieidavo prie 
manęs vilkai, bet ant manęs 
neužpuldavo, nes esu moti
na.

Vėtra nepadarė man jo
kių nuoskaudų, perkūnija 
mane aplenkė — mane, mo
tiną.

Kuomet prisiartinau prie 
kareivių stovyklos, man lei
do praeiti. Kuomet manęs 
klausinėjo, jiems atsakiau: 
Esu motina ir ieškau savo 
vaiko.

Atėjau Įtavo šėtrą. Tavo 
kulipka nekliudė manęs, 
motinos.

Atėjau įtavo šėtrą. Tavo 
sargyba manęs nepalytėjo, 
kuomet pasisakiau, kad esu 
motina. Atėjau pasimatyti 
su ciesoriumi, kad atgauti 
savo vaiką.

Jis neturėjo jokių nesusi
pratimų su franeuzais ir an
glais.

Jis nenorėjo jų užmušinė
ti. Jis tik geidė žiūrėti sa
vo dirvos ir gyventi pas ma
ne, mano globoje.

Jie šaudo ir užmušinėja, 
o aš nežinau, kam tas vei
kiama. Noriu savo vaiko. 
Tai viskas, ką aš žinau.

Tu, šviesiausias viešpate, 
turėjai motiną. Gerai žinai, 
ką ji atjaustų, jei tavęs ne
galėtų surasti, gi tu gulėtum 
negyvas mūšio lauke.

Atiduok man mano vai
ką.

Užstojo tylą. Vienas ge

nerolų norėjo ką tai pasaky
ti.

Karo viešpats sulaikė jį 
rankos mostelėjimu. Paga
liau tarė:

— Sulyg ciesoriaus įsaky
mo tegul jis grįstą su ja ir 
apdirba žemę! Ir tegul Die
vas danguj neužmiršta to, 
ką padariau.”

Kaip jaučiasi karei
viai karo ugnyj.
Gal kiekvienas 'iš mus y- 

ra pamąstęs, kaip kareiviai 
jaučiasi, kuomet eina karo 
laukan ir ypač kuomet ku- 
lipkos ima zvimbti apie au
sis. Tą klausimą tyrinėjo I- 
talijos leitenantas-pulk. 
Mangiarotti. Jisai išklausi
nėjo daugiau, kaip 2.000 ka
reivių, kurie buvo pasiųsti 
pa starą j in karau prieš Tur
kiją. Leitenantas klausinė
jo kareivių, kaip jie jautėsi, 
važiuodami karau ir kuomet 
jiems buvo baisiausia valan
da.

Iš 2.000 klasinėtų kareivių 
1.700 prisipažino, kad bai
siausia valanda jiems buvo, 
kuomet pirmu kartu išgir
do priešo kulipkas zvim
biant pro ausis. Bet taipgi 
visi pripažino, kad tas ne
buvo taip baisu, kaip jie ma
nė, kuomet to nebuvo dar 
patyrę. Ir ta baimė mažino- 
si po kiekvieno mūšio.

Del kareivio yra baisi va
landa, kuomet jam reikia 
stovėti nejudant mūšio li
nijoj ir klausyti kaip kulip- 
kos zvimbia pro ausis. Pa
liepimas žengti pirmyn arba 
pulti mušiu su durtuvais pa- 
liuosuoja kareivius nuo ne
pakenčiamo padėjimo. Žen
gimas net i didesnį pavojų 
išsklaido mintis ir sumaži
na proto prislėgimą.

Kareivių drąsą didžiai su
mažina jų viršininkų bailu
mas. Ypač į kareivius atsi
liepia bailumas tų, kurie 
greta arba tarp kareivių su
kasi ir komanduoja.

Pulk. Margiarotti statė 
klausimą, kokios mintįs ir 
kokie jausmai apimdavo ka
reivius, kuomet atsirazdavo 
priešo ugnyj, klausė — ar 
jų mintyse buvo tėvynė, ti
kyba, keiksmai, karalius, ar 
kas kitas? Į tą klausimą ka
reiviai atsakė veik vienbal
siai šitaip: “Aš ėjau pirmyn 
dėlto, kad mano leitenantas 
ėjo.”

Išrodo, kad kartą mušis 
prasidėjo, tai visas baimės 
jausmas pas kareivius ding
sta, pasijunta jie laisvi. Jie 
mano tik apie grumimąsi ir 
daugiau apie nieką.

Dar vienas yra pažymė
tinas dalykas. Yra tai tas, 
kad mušiu verčiau eiti ne- 

Skaitytojų Domai!
įOr"“r . . .Kad išvengus nesusipratimų adresus permainant, prašome gerbiamųjų 
Amerikos Lietuvių Dienraščio “KATALIKO” skaitytojų paėmus atvirlaiški, 
arba laišką, užrašyti žemiau nurodytoje formoje, išpildyti, kaip nurodyta, ir 
mums atsiųsti. Galite net iškirpę šią kortelytę užpildyti ir sugražinti mums. 
Užrašant adresą, malonėkite rašyti kaip galint aiškiau ir stengtis užrašyti 
teisingai. Gatvės vardą geriausia užrašyti pasižiūrint ant kampo prikaltos 
rodyklėm
Senas adresas:
Vardas pavardė ........................................ '.............................................................   «

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

Valstija ..................  -................................................................................*
Naujas adresas:
Vardas pavardė ....................................................*...................................................

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

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

Tik taip užrašytą adresą prisiuutus, galite tikėties, jog neatsitiks jokių 
nesusipratimų dieprąščio išsiuntime ir administraciją! dąug palengvinsite.

besbbbbbbbsbebebbbbsess 
valgius, negu pavalgius. Tas 

yra todėl, kad labai dažnai 
kulipkos pataiko kareiviui 
skilviu. Iš skilvio valgis iš
siveržia ii' užteršia mėsas 
aplinkui žaizdą. Taigi tuo- 
mi žaizdą labai padidina.

Kuomet kulipka pataiko 
kur Į kaulą, tai baisiai su
trenkia žmogų. Vienas an
glų kareivis pasakoja, kad 
boerų kare jis buvo raite
liu ir kuomet kulipka jam 
zvimbtelėjo i peties kaulą, 
tai jis buvo išmestas iš bal
no ir krito už trijų ar ketu
rių jardų nuo arklio.

Kuomet kulipka smeigia 
šonan, tai atrodo, lyg di
džiausias vyras smogia mie
tu jam pašonėn.

■ ~ t

KIEK DARBININKŲ 
ŠIOJ ŠALYJ.

Daugiau astuonių milijo
nų moterių ir mergaičių, tu
rinčių daugiau 10 metų am
žiaus, dirba Suvienytose 
Valstijose savęs ir kitų už
laikymui. Taip tomis dieno
mis paskelbė statistikos biu
ras Washingtone. Tan mote
rių skaitliui!, žinoma, nepri- 
skaityta namų šeimininkių, 
kurios užlaiko Įvairius nak
vynėms kambarius ir tuo 
budu pelnija sau ir savo šei
mynom s pra gyven imą.

Iš 71.000.000 žmonių Suv. 
Valstijose, turinčių suvirs 
10 metų amžiaus, savęs už
laikymui dirba 38.000.000. 
Tau skaitliui! ineina taigi 
ir viršuj paminėtos moterįs. 
Indomu tas, kad daug mote
rių dirba ir Įvairiose kasyk
lose.

Linotype operatorių esa
ma 14.051.

A. A. JULIJA DIC- 
G AL V AITE.

Chicago j mirė (kaip jau 
‘K-ko” No 54 buvo gar
sinta) lietuvaitė Julija Dič- 
galvaitė, 19 metų amžiaus. 
Palaidota spalių 8 d. ant 
šv. Kazimiero kapinių. Jau
nos lietuvaitės palaikus į 
kapus palydėjo gražus bū
relis žmonių. Jaunų mer
gelių būrelis paskutiniu 
kartu jai patarnavo nešda
mos suaukotas gėles. Po pa
kasynų išmintingi palydo
vai atsisakė vartoti alkoho
linius gėralus. Tegu tai jau
nai lietuvaitei bus lengva 
ši svetima žemelė.

J. J. Mozeris.

Mokykla Angliškos Kalbos.
Kiekvienas išmoks angliškai kalbėti, skaityti ir 

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

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

Tautosviltis.
(Pabaiga).

Greit įsilinksmino drau
gai. Atėjus Ašarėlei, jau 
Beilis rengėsi miegoti už
stalėje. Neronas vaikščiojo 
no kambarį iškilmingoje po
zoje. Cicilistas jau pradėjo 
kalbėti apie žmonių lygybę.

— Dūdele, pabučiuok ma
ne ! — tykiu balsu tarė Aša
rėlė Dūdai.

— Na, gerai! — tarė Du
da bučiuodamas.

— Tik, brolau, gerk, val
gyk, — tarė Cicilistas Aša
rėlei, rodydamas užkandį. 
— Valgyk, ko toks susirie
tęs, gal jau rengiesi važiuo
ti į šarkų bažnyčią?

— Et, kur tau! — atsakė 
Ašarėlė. — Truputį kruti
nėję šįvakar nekaip. Bet 
tai niekis...

Ašarėlė buvo jau menkos 
sveikatos. Išrodė, kad tur 
jau džiovos pradžią. Daž
nai kosėjo^ buvo išbalęs, bet 
gert neliovė.

— Taip, vyrai! — išlėto 
pradėjo kalbėt Cicilistas.— 
Taip, vyrai, mes susirinko
me šičion apvaikščioti drau
go Kazio varduvių. Tai iš
keikime stiklus augštyn ir 
šuktelkime visi: “Vivat Ka- 
zvs!” v

— Vivat! Vivat! — sušu
ko Neronas ir Ašarėlė.

— Beilis nekenčia Dū
dos, — supykęs suriko 
Ašarėlė, matydamas, kad 
Beilis snaudžia. — Et, tu 
žyde! Kelk, žiūrėk: tavo 
draugai geria už brangiau
siojo Dūdos sveikatą ir...

Čia Cicilistas padėjo stik
lelį ir kirto Ašarėlei ausin.

— Ką tu? — tarė Cicilis
tas. — Jis tau žydas! Žmo
nės visi lygus. Ar žinai, vi
si lygus. Juodašimti, tu!

Ašarėlė pasviro ir apsi
verkė. Neronas ir Dūda šo
ko prie Cicilisto.

— Bučiuotis, bučiuotis! 
—tarė Dūda.—Mes juk taip 
sutarėme; mes davėme vie
nas kitam žodį nesipykti, o 
tu ką darai?,

— Taip, taip! — pritarė 
Neronas, stumdamas artyn 
Ašarėlę.

— Ką, aš su juodašimčiu 
turiu bučiuotis? — klausė 
Cicilistas. — Ne, vyrai, taip 
kai angelas ir velnias...

— Aš tau... — grasino 
Dūda.

Cicilistas pabūgo ir pa
bučiavo nuliūdusį ašarėlę.

— Pabučiuok ir tu mane, 
Dūdele! — kreipėsi Ašarė
lė į Dūdą.

Dūda pabučiavo. Paskui 
vėl visi vienybėj išgėrė bal
takės bonką. Pabudino ir

Beilį. Dūda pradėjo dūduo
ti fleitą. Beilis vėl pradėjo 
arti nosimi skobnį. Nero
nas su Cicilistu šoko sukti
nį. Et, kaip puikiai dabar 
šoko Neronas! Čia buvo vi
sokių pozų: ir Nepoleono, 
ir Mefistofelio...

O Ašarėlė klausydamas 
verkė. Jis buvo labai jau
trus, ypač išgėręs Bet, varg
šas, mažu šįvakar tuose 
fleitos balsuose ir girdėjo 
ką-tai graudinančio. Mažu 
priminė jam tie balsai mir
tį, apie kurią jis nei 
nemanė, o jau ji už pečių... 
Mažu užnuodytai jauno gir
tuoklio širdžiai ir sielai tas 
balsas, panašus į verksmą, 
priminė, kad jau jis šįva
kar švenčia paskutinį šven
tą Kazimierą... Kažin-ką 
jautė jaunas mokinys, pil
nas gyvenimo vilties, o gy
venimas jau nuo jo tolinos.

— Dūdele, ko taip grau
džiai groji? Pabučiuok ma
ne, Dūdelė! — prašė Ašarė
lė, neduodamas groti Dū
dai.

Dūda pabučiavo. Neronas 
vaikščiojo po kambarį, Ci
cilistas sėdėjo šalę Beilio.

— Žinot ką, vyrai, aš 
jums pasakysiu vieną mo
nologą iš savo dramos. Ge
rai? — klausė Neronas.

— Prašom, prašom! — 
tarė Dūda. — Tik pirmiau 
drąsai reik...

Visi išgėrė. Neronas at
sistojo kampe, pasirėmęs į 
sieną; paskui pradėjo:

— Aš važiuoju į Ameri
ką... Sudiev Lietuva...

— Į Bygą, į Rygą, o ne į 
Ameriką! — susijuokė Du
da, matydamas, kad drau
gui bloga...

—O kad ir į Ameriką! — 
tarė Cicilistas. — Šiandien 
juk žmonės visi lygus, tai 
gi ir žemės lygios... ir A- 
rnerika ir Lietuva...

— Cha, cha! — juokėsi 
Dūda.

Linksminos draugai, O- 
ras “pypkinyčioj” buvo 
tvankus; papirosų durnuo
se jau veik vienas kito ne
matė. Antgalo Ašarėlė atsi
minė, kad Cicilistas priva
lo sakyti prakalbą, o jie 
jau buvo užmiršę.

— Na, Ciciliste, ar neži
nai, kad tau reikia, žinai, 
prakalbėti,—o paskui jau... 
baigsim, ar ką, — tarė A- 
šarėlė.

— O, kad tave, mes visai 
užmiršome, — pritarė Ne
ronas.

— Na, ką dabar darysi, 
— sutiko Cicilistas.

Draugai visi sustojo. Ci
cilistas, jau sunkiai stovė
damas, pasirėmė skobnio 
ir rengėsi pradėti. Jau jis 
namie būdamas manė pasa-

tį, bet dabar nieko nebat- 
minė, ii’ liežuvis jau sun
kiai vartėsi. Truputį pama
nęs, nusigrįžo į Dūdą ir 
pradėjo:

—Retai gauname taip 
susieiti, kaip šį-vakar; tai
gi užmirškime nors kelioms 
valandoms seavo vargingą, 
suspaustą gimnazijoj padėji
mą, o susispietę į krūvelę 
linksmai uždainuokime 
draugystės dainele, — kal
bėjo Cicilistas. Jau pats 
matė, kad nežino, ką kal
ba; paskui vėl tęsė:

— Taip, mes lietuviai, 
susidraugavę, paduokime 
vienas kitam ranka, kad ei- 
sime kartu ir ginti tėvy
nės... Neužmirškime jos, 
draugai lietuviai, juk mes 
jos sūnus, jos viltis... O 
dabar, Dūda, tau viso labo; 
išgerkime už tavo sveika
tą... juk mes tautos viltis, 
ar ne, sakysit.

Cicilistas nutilo; toliau 
kalbėti jau pritruko jėgų.

— Viltis, viltis! — iškil
mingai sušuko Neronas.

Paskui visi išgėrė už Dū
dos sveikatą; sukibę iškėlė 
jį augštyn. Baltakė ir alus 
jau buvo išbaigti, ir drau
gai suprato, kad jau laikas 
tartis, kaip lengviau nu
lipti žemyn iš “pypkiny- 
čios”. ' Iš “A.”

kyti ką-tai apie tautos vil-

Garsi katedra Notre Dama Paryžiuje vokiečių bombo
mis iš aeroplanų'sugadyta? /

IŠ LIETUVIŲ KOLIONIJŲ,
MONTELLO, MASS.

Šis miestelis yra pagarsė
jęs kaipo laisvamaniu lizdas, 
bet visgi tarp jų atsiranda 
ir gerų žmonių. Ja u tie žmo
nės pradėjo judėti, veikti ir 
darbuotis. Baigia statyti sa
vo naują bažnyčią ir tankiai 
surengia gražius pasilinks
minimus ir puikius vakarė
lius, bet apie tai geruose 
laikraščiuose retai tematyti, 
nes žmonės,, kurie su doma 
dirba, neturi laiko save gir
ti per laikraščius. Bet tą 
darbą už juos atlieka cicili- 
kai, kurie rašo koresponden
cijas į savo šlamštus dieną 
ir naktį. Mat, jau tas kata
likų ir tautininkų veikimas 
labai nepatinka ir jiems pa
sidarė karšta ir kailis pra
deda niežėti, ir tuomet grie
biasi jie už savo paprasto 
ginklo, purvo, ir jį į visas 
puses drabsto.

Nesenai Bostono šlamšte 
buvo net dvi koresponden
cijos iš šios vietos. Abidvi 
apie “Vyčius”, nes “Vy
čiai” — tai didžiausi cicili
kų priešai. Vienas korespon
dentas — “Mokslo Vyras” 
— rašo apie diskusijas, pa
rengtas vietinės cicilikų 
kuopos. Tema tų diskusijų 
buvo: “Ar “Vyčiai” neša 
darbininkų klesai naudą, ar 
ne?” Į tas diskusijas atsi
lankė aplink 100 atskalūnų, 
kurie ten “mokslą” platino 
pasakodami vienas kitam 
riebius žodelius ir tokiuo 
budu praleizdavo laiką gana 
smagiai. Šį vakarą ant ne
laimės pasitaikė “Vyčiams” 
išgirsti apie tas diskusijas. 
Taigi apie 18 vaikinų iš 
“Vyčių” tuojaus ir atsilan
kė pas cicilikučius. Kada 
“Vyčiai” pradėjo eiti į sve
tainę, tuo tarpu kalbėjo se
nis su pliku pakaušiu, bet, 
kada jis pamatė “Vyčius”, 
staiga jam žado pritruko, 
kelis kartus porą dar žo
džių sumurmėjo ir pabaigė. 
Po jo kalbėjo ir kitas drą-

suolis, bet ir jis jokių “fak
tų” neprirodė. Vieną tik už
metimą teturėjo ant “Vy
čių” — kad “Vyčiai” mo
kinasi gimnastikos. Kas- 
žin kodėl jie to taip bijosi? 
Gal jie bijo del to, kad gim
nastika drutina raumenis. 
Kaip tas jiems gali kenkti? 
Argi nežinot, kad cicilikpa- 
laikiai mėgsta eiti ant ka
talikiškų bei kitokių susi
rinkimų ir kelti trukšmą, 
jaigu jiems kas nepatinka. 
Dabar tas jau nebegalima, 
kaip jau gerai Montello ci- 
cilikai žino, nes tie “Vy
čiai” atsilanko ant visokių 
susirinkimų ir kaip tik ko
kis cicilikėlis pradeda neri
mauti, tuojauspaimama stip
ria ranka už kalnieriaus, 
fur-r-r-rt pro duris ir mok
slo vyras guli ant gatvės. 
Kada vedėjas paaiškino, 
kad kalbėtojų daugiau ne
besą ir kad bus leista “Vy- 
čains” kalbėti. Ta proga 1- 
nas iš “Vyčių” pasinaudojo. 
Jis aiškino dalyką ir kriti
kavo kalbėtojus. Kada jis 
pabaigė kalbėti, tai vedėjas 
aiškino, kad dar keturi cici- 
likai kalbės. Prieš tą “Vy
čiai” protestavo ir reikala
vo, kad vedėjas laikytų sa
vo žodį ir vestų tvarkoje 
diskusijas, bet jis to viso ne
paisė ir varė pagal savo no
rą. “Vyčiai”, matydami tak
tiką vedėjo, sulyg to ir el
gėsi. Vienas “Vytis” kriti
kavo kiekvieną cicilikų, 
Stebėtina buvo, kad toks 
tamsus “Vytis” tokius 
“mokslo vyrus” taip sukri
tikavo, kad nei vienas iš jų 
antrą kartą nebestojo į gin
čus. Jie visais budais bandė 
tą “Vytį” sukritikuoti, bet 
jiems nepasisekė; tas “Vy
tis” vis iš po jų nagų išsi
suko. Kada jau nebesirado 
daugiau drąsuolių, tada bu
vo klausimas leidžiamas per 
balsus. Vedėjas taip prabi
lo: “Kurie manot, kad “Vy
čiai” nieko naudok neatneša 
darbininkų klesai, pakelkite 
rankas.” Vienas ar du pa
kėlė rankas. “Draugai”, 
meldė vedėjas, “jus dar ne
suprantate dalyko. Aš dar 
leisiu per balsus. Tokiuo bu
du vedėjas stengėsi, kad vi
sų rankos butų pakeltos 
prieš “Vyčius”. M-tis ra
šo, kad “Vyčiai” dalyvavę 
balsavime. Aš nei vieno 
“Vyčio” nemačiau balsuo
jant po tai pusei ar po an
trai. Bet mes turime M-čiui 
atleisti, nes tas žmogelis ga
na rudžio tą vakarą ragavęs 
ir iš tos priežasties gal jam 
kitaip nusirodė, negu buvo.

Tokios diskusijos tikra 
gėda lietuviams, nes vietoj 
kalbėjimo apie kokį nors 
dalyką, musų tamsuoliai 
praleidžia laiką tuščiose kal
bose. Kada pradeda koks 
pinčiukas, šlamštų prisiskai
tęs, rėkauti, tai doram žmo
gui net ausįs pradeda kais
ti iš tokios begėdiškos kal
bos. Taip kalbėti tarp vyrų 
butų papeiktinas dalykas, 
bet kada pradeda taip ne
švariai kalbėti į publiką, ku
ri susideda iš nemažo skait
liuos moterių ivAneitginų ir 
kartais net mažų vaikų, tai 
jau didesnės gėdos nėra. Gal 
jie mano tokiais budais pa
gerinti darbininkų klesą?

H. N. Armonas.

WESTFIELD, MASS.
Čia lietuvių sugyvenimas 

I nekoks. Labai vartojama

svaigalai. Pasigėrę pešasi, 
mušasi ir žemina save viso
kiais nelabais darbeliais.

Spalių 3 d. pas lietuvį F. 
A. trįs vyrai kazyriavo. Vi
si trįs buvo suareštuoti. Du 
užsimokėjo po $15, o vienas 
$5. Šeimininkas gi užsimo
kėjo $25.

Spalių 3 d. vienas padū
kėlis, girtas parrėpliojęs na
mo, ėmė pačią smaugti. Su
bėgo kaimynai ir pašaukė 
policiją. Nelabą žmogų poli
cija nusigabeno nežinia kur.

Darbai čia eina neblogai. 
Naujai pribuvusiam sunku 
darbas gauti.

- K. V.

NEW HAVEN, CONN.
Spalių 6 d. vidurnaktį iš

tiko gaisras valgomųjų daik
tų krautuvėj, po num. 175 
Humphry gat.. Krautuvė 
priklausė p. M. Masiuliui. 
Viskas labai apdegė, nes 
gaisras ištiko tuomet, kuo
met žmonės buvo pačiame 
įmigyj. Niekas greit nepa
juto. Kuomet savininkas pa
budo, tai gaisrininkai buvo 
prie degančių namų. Nuo
stolių gaisras padarė už 
$500. Kaip kilo gaisras, ne
žinia.

K. D.
ST. CHARLES, ILL.

Nesenai buvo kilęs suma
nymas įsteigti vakarinę mo
kyklą. Tuomi rūpinosi p. P. 
Petrauskas. Buvo padary
tas susirinkimas iš norinčių
jų mokinties. Petrauskas sa
kė, kad reiksią mokėti po 
,50c. savaitėje ir busią ketu
rios pamokos savaitėje. 
Tuomet vienas iš susirinku
siųjų pasakė pasirupįsiąs, 
kad pamokos butij uždyką 
arba su mažesne mokestini. 
Susirinkusieji tam pritarė. 
Bet ligšiol nieko negirdėti 
apie tą mokyklą.

M. Skudutis.

KarojLukos.
Iš Rennes į Paryžiaus 

“Journal” štai koks atsiti
kimas rašoma:

Tai buvo kuopelė žmonių 
— 3 moteris, 1 jauna mer
gina, 1 senelis, — jų akis 
raudonos, tarsi, jose jau 
daugiau neliko ašarų. Stovi 
kaip nebyliai, be jokių daik
tų. Kelyj iš Rennes į Pary
žių toji šeimyna papasako
jo savo historiją. Čionai tai 
atkartoju be jokių permai
nų.

Jie gyveno Cirey, Meur- 
tte et Moselle departamen
te, pora kilometrų nuo rube- 
žiaus. Viena diena pirm ka
ro paskelbimo, vokiečių u- 
louai užėmė miestelį.

Išleista įsakymas, idant 
tuojaus vokiečiams butų a- 
tiduota pjautuvai, dalgės, 
žirklės — žodžiu sakant, 
visi įrankiai, naudojami 
darbams laukuose. Mobi
lizacijos metu parubė- 
žių vietose visi vyriškiai 
privalo tuojaus stoti ka
riuomenėn, namie todėl pa
lieka tik vieni seneliai ir 
•vaikai. Vokiečių kareiviai 
mirties grasinimais priver
tė senelius perkirsti tele
grafų ir telefonų vielas. Tą 
patį vakarą vokiečiai ulo
nai paliko miestelyj Cirey.

Keturias dešimts metų 
sunkaus darbo lėšavo mums 
pasistatyti miestelyj dailų 
namelį, tasai namelis bu
vo musų visas džiaugsmas 
ir kaip sykis dabar tą na

melį sau pasirinko vokie
čiai oficieriai.

Namelyj jų žaismės buvo 
nepaprastos: vienas jų ba
dė paveikslų, kabančių ant 
sienos, akis, antras visas 
plikas vaikščiojo po daržą, 
užsidėjęs ant galvos mirtų 
vainiką, kurį vartojau per 
šliubą.

Pagaliau sau vakarienei 
užsisakė vištų, bulviu, su- 
rio ir vyno. Pataisiau rei
kalaujamus valgius kuoge- 
riausiai. Kuomet buvau u- 
žimta valgių pataisymais, 
vienas oficierių atėjo pas 
mane ir liepė man rengia
mus valgius paragauti.

“Nenorime, kad mes bū
tumėm užnuodinti” — kal
bėjo į mane oficierius fran- 
euziškai. Aš patėmijau, kad 
jo toji baimė bereikalinga. 
Buvo tai jaunas, augštas 
blondinas, galintis turėti 
nedaugiau 22 metu. “Nesu 
kareivis iš pašaukimo” — 
pasakė jis man — “esu ad
vokatas iš Monachium. Pa
likau ten savo sužadėtinę. 
Iškeliaudamas jai pažadė
jau, kad parvešiu dovaną, 
žemčiūgų kaklo papuošalą. 
Dabar žinau, kad tai gau
siu Paryžiuje ir man tas 
pigiai atsieis”.

Nakčia vokiečių kareiviai 
iškeliavo — franeuzai su
grįžo. Pasirengėme juos su 
pagarba priimti. Mano du 
Simu tarnauja 21-nianie šau
lių pulke. Koks džiaugsmas 
sutikti savo vaikų draugus.

Pulkininkas paliko gy
venti pas mumis. Jo lovai 
daviau jiupgeriausius skal
binius. “Man toj lovoj bus 
taip, kaip geriausiam Rau
donojo Kryžiaus guolyj”, 
pasakė. Dvi dieni vėliau ka- 
nuolės kriokė iš Blainont ir 
Badonviller pusės. Paskui 
per dvi savaiti laiko musų 
miestelį užimdavo tai vo
kiečiai, tai vėl franeuzai. 
Mus aplankė dar ir ulonai. 
Pirmiausia jie sudegino 
miesto namus, paskui ligo
nine.

Ketvirtadienį aplink 8 
vai., arklių kojų dundėji
mas pažadino mus iš mie
go, ulonai joja. Kažkas bar
škina į duris — uždegu 
lempą. Priešais mane atsis
toja mano pažįstamas vo
kiečių oficierius.

Sausu balsu klausia ma
nęs : “Ai* franeuzai buvo 
čia šiandie?” Atsakau, kad 
nebuvo.

“Mums pranešta, kad jie 
čia randasi. Kokion pusėn 
jie iškeliavo?”

Aš ginuosi to nieko ne
žinanti. Pagaliau mano 
vyras, kuris nuo kelių die
nų reumatizmu sirguliavo, 
nutempta nuo lovos.

“Kur yra tie franeuziški 
velniai?” Bėdinas vyras ne
žinojo kas atsakyti.

“Bukite atsargus!” — sa
ko oficierius ir išeina.

Visas miestelis sukilo iš 
miego. Liepta mums užge
sinti šviesą. Didžiųjų gat
vių galuose pastatyta sar
gyba. Žinome, kad f rančų- 
zai randasi netolimame miš- 
kelyj. Be abejonės mušis 
bus šiąnakt.

Musų namai, kaip tams
tai pirm pasakojau — yra 
dideli ir tvirti. Rusis ce
mentuota ir gili — kur gali
ma visuomet nuo vokiečių 
šovinių pasislėpti. Kelios 
apleistos mo terps prašo mu
sų, kad joms leistum pabūti 
rusyj ir praleisti mūšio lai
ką. Mielai sutinkame, bet 
su išlyga, idant jos lig auš
tant iš ten neišeitų.

Ir štai visi susirinkę sė
dime rusyj kaip kokiam ka
lėjime ir klausomės, kas 
lauke dedasi. Musų tarpe 
randasi muitininko duktė, 

i
22 metų amžiaus, bet išro
danti lyginai 14-kos metų 
mergaitė. Visi ją vadiname 
“pašėlusia Rože” — Nes ti
krai ji yra silpnaprotė.

Ji ten būdama atsime
na, kad pamiršus namų du
ryse raktus ir nori išeiti 
laukan — mes negalime tie
siog jos sulaikyti nuo tos 
pašėlusios minties. Paga
liau jai pasiseka pasprųs- 
ti. Tečiau neilgai laukėme 
jai sugrįštant.

Penki ulonai su dideliau- 
siu trukšmu išlaužia rūšies 
duris ir neša virvėmis su
raišiotą Rožę. Netrukus ji 
buvo sušaudyta.

Franeuzai dar kartą vo
kiečius išvijo iš miestelio. 
Francuzų kariuomenės va
das mums pasakė: “Apleis- 
kitė namus, nes vokiečiai 
gali dar sugrįžti”. Išėjome. 
Nukeliavome pėsti 35 kilo
metrus. Pabaigoje pasaky
siu tamstai musų pavardę, 
idant, prisiėjus reikalui, 
galėtumėm liudyti apie vo
kiečių žiaurumus. Musų pa
vardė — Gance.

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORAOIJA
STANISLOVAS K. GLOMSKIS, Sav.

Franklin 3972 116-118 N. LaSalle St., Phone: Aut. 34041
PEIESZAI MIESTO SALE

Kada busi mieste, užeik pas mane, Geri Valgiai, Gerinai Ir Cigarai.

i:

O
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Naujas Sąvaitis Laikraštis
“ATEITIS”

Ikiriunu daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi vjsos imonl- 
jos geresnes ateities viltis yra jaunimas, užtad kiekvienas privalo 
rūpintis jaunimo apšvietimu.

•’ATEITIS” bus bepartyviskas jaunimo laikraMiadr boparigrviSkol ta> 
naus kultūriškiems jaunimo reikalams.

“ATEITIS” gvildens ir kitokius gyvenimo klausimui
“ATEITIS” tilps kodaugiausial tinitj apie mus? jaunimo judtjim* ir 

veikimo. Taipgi tilps dangybt ir kitokį? tini? ir ttaolt? ii Mata
vęs ir ii viso pasaulio,

“ATEITĮ” išleldinėo nuo Nanj? Met? kooporatyviika bendrovl “A- 
TEITIS“ inkoruota ant 125,000.00 pagal Massachusetts valsti
jos ties? reikalavimu.

i ’ATEITIS” bus 8 puslapi? didumo ir prekines tiktai 11.50 motame ir 
Mfc Į Lietuvą ir kitas utrabeUaM vielpatijam
maStf ft 9LM ymoi met?.

“ATEITIS” galima jau Sabas «WaiJtyt* Itasmi adresui

“ATEITIS"
366 W. BROADWAY, S. BOSTON, MASS. 
asas rnisrųs bako

3
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TELEGRAMOS.
VOKIEČIAI GALUTINAI 
IŠVYTI IŠ SUVALKIJOS.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

Konstantino, kurs pirmas 
pasiekė priešą, gavo kulip- 
ką i. koją.”

Viennoj skelbiama, kad 
dvi austro-vokiškos kolonos 
skubiai eina vaduoti Prze-

Vokiečiai darė antpuolius 
|ant talkininku pozicijų ant 
kranto Anere upės, bet ne
turėjo pasisekimo.

Tarp Reimso ir Oise upės 
talkininkai pasivarė pir
myn. Spėjama, kad patįs vo
kiečiai apleido savo revus, 
nes juose ėmę sirgti labai 
kareiviai.

myslį. Vokiečiu armijos ko
lona jau yra Rzechow’e, o 
austrai pasiekė Dynow. A- 
bu miestu randasi i pietus 
nuo Przemysl.

Taipgi austrai skelbia, 
buk antpuolis ant Przemys- 
lio pasibaigęs nepasisekimu; 
austrams pasisekę prieš ru
sus ties Lancut ir Dynow. 
Petrograde žinoma apie at
siustus Galicijon sustiprini
mus ir todėl j u žengimas 
pirmyn apsistojo. Priegtam 
vokiečiai gerokai pasivarė 
Rusijos Lenkijoj. Jie ėmė 
grasinti Ivangorodui, kurs 
randasi į pietus nuo Varša- 
vos. Rusai dali savo kariuo
menės nuo Przemyslio pa
šaukę į Rusijos Lenkiją.

Apie mušius prie Augus
tavo aprašo vienas Rusijos 
leitenantas, kurs buvo miš
ke ir gulėjo sužeistas. Jam 
buvę įsakyta užimti šiaurinę 
miško dalį. Jis sako, kad ka- 
nuolėms kriokiant oras taip 
virpėjo, kad kiekviena me
džio šakelė virpėjo. O bom
bą sprogimai tūkstančius 
šimtamečių medžiu išvartė 
ir išlaužė.

Rusai visur rado negyvu 
miško žvėrių. Pergązdinti 
vilkai lakstė it pasiutę ir 
kartais lėkė tiesiog į karei
viu eiles.

Didžiai kruvinas mušis 
buvo ties Virbalium. Rusai 
darė antpuolius ant vokie
čių poziciją ir vis buvo su
tikti pragarine ugnim. Mū
šio laukas buvo nuklotas ne- 
gyvias ir daugybės sužeistą
ją mėtėsi ir vartėsi, kol bu
vo surinkti.

Mirs kardino
las Ferrata.

Roma, spaliu 12. — Tą 
pat dieną, kuomet mirė Ru
munijos karalius, mirė ir 
kardinolas Ferrata, pope- 
žiaus sekretorius. Iš dalies 
jo mirtį irgi paskubino ka
ras. Jis didžiai veikė kartu 
su popežium besidarbavhne 
įvykinti taiką Europoj ir 
tas pakirto jo spėkas.

Taigi del karo mirė pope
lius, karalius kardinolas ir 
jėzuitu perdėtinis.

Talkininkams 
pasisekė Fran- 

cljoj.
LONDONAS, spal. 12. — 

Iš Franci jos atėjo žinia, kad 
mušyj ties Arras, ant va
karinio galo mūšio linijos, 
Francijoj, vokiečiai turėjo 
nepasisekimą. Vokiečiai pa
sitraukė 10 mylią atgal ir 
ant mūšio lauko paliko 12.- 
000 kareiviu.

DU LAIVU NUSKANDIN
TA.

Londonas, spaliu 12. — 
Pranešama, kad anglo-fran- 
cuziškas laivynas Dalmaci- 
jos pakrantėj nuskandino 
du Austrijos torpediniu lai
vu. Jurininkai išgelbėta. 
Ant laivu buvus amunici
ja.

KIEK VOKIEČIŲ YRA 
PO GINKLU.

Roma, spaliu 12. — Iš 
pasitikėtinu šaltiniu sužino
ta, kad dabar visa vokiečių 
armija susideda iš 54 korpu
su arba 2.2000.000 kareiviu. 
Francijoj yra 24 korpusai, 
Belgijoj 6, Lenkijos parube- 
žiais 11 ir Lietuvos parube- 
žiais 13 korpusu. Namie į- 
va iriuose miestuose yi*a 1.- 
500.000. Pusė milijono rek
rutu bus gatavi mušiu lap
kričio mėnesyj.

HOLANDIJA GALI STO
TI KARAN.

Londonas, spaliu 12. — 
Laikraštis Times išrodinėja, 
kad Holandija gali būti įvel
ta karau.

Holandijai priklauso in- 
Įtaka Scheldtos upės. Vokie
čiai, paėmę Antwerpa, gali 
pareikalauti iš Holandijos 
leidimo naudotis Scheldtos 
upes intaką.

Scheldtos upė yra vokie
čiams paranki del atakos 
Anglijos laivyno.

ČERNOGORAI SUMUŠĖ 
AUSTRUS.

Londonas, spaliu 12. — 
Bosnijoj ties Kalenovič čer- 
nogorai ir austrai buvo į- 
velti didin mušiu. Černogo- 
rai užpuolė austrus, kur au
strai nesitikėjo. Austru bu
vo 20.000. Pirmą mūšio die
ną austrų krito 1.500. Antrą 
dieną austrai pasitraukė 
dar praradę 500 kareivių.

BIELGRADO BOMBAR
DAVIMAS.

Roma, spalių 12. — Jau 
tebeina 11 savaitė, kaip 
Bi ei gradas bombarduoj ama. 
Miestas laibai nukentėjo, 
daug dailių namų išgriauta.

EXTRA!
SPRINGFIELD, ILL., 

spaliu 12. — Šį rytą nusi
žudė, paleidęs kulipką smil
kiniu, Harry Woods, Illi
nois valstijos sekretorius. 
Jisai varėsi ant Suv. Valsti
ją senatoriaus, bet jo kandi
datūra buvo sumušta.

RYTOJ REGISTRACIJA.
RYTOJ atsibus paskutinė 

prieš rudeninius rinkimus 
piliečiu registracija. Kiek
vienas pilietis, vyriškis ar 
moteris, kurie neužsiregis
travo spaliu 3 dieną, būtinai 
turi užsiregistruoti rytoj, 
jei nori balsuoti ateinančiais 
rinkimais, lapkričio 3 d. Pa
vasario metu užsiregistravi
mas kadangi yra be vertės. 
Kiekvienam piliečiui pride
ra savo pilietybės pareigas 
atlikti. Registravimuisi vie
tos bus atidarytos nuo 8 vai. 
ryto lig 9 vai. vakaro.

perėjęs šion pusėn. Jie bu
vo nuginkluoti.

Vienas Meksiko karinis 
vadas išleido proklemaciją, 
šaukiančią visus meksiko- 
nus eiti ir išvyti amerikonus 
iš Vera Cruz.

MUSŲ SKAITYTOJŲ 
DOMAI.

ant WEST PULLMAN
Generališkas agentas ant West 

Pullman, UI., kuris rūpinasi vi
sais AMERIKOS LIETUVIŲ 
DIENRAŠČIO ‘ ‘ KATALIKO ’ ’ 
reikalais: pristato į namus dien
raštį, priima prenumeratą, spau
dos darbus, apgarsinimus ir t. t.

Todėl prašome visų musų skai
tytojų su reikalais kreipties tie
siog į musų agentą šiuo adresu:

B. Sluz, 
738 W. lift St.

West Pullman. Ill.

MEKSIKO REIKALAI 
PAINIOJASI.

Naco, Ariz., spalių 12. — 
Meksikonų kaliniai veiki
mai prie miesto, kurs guli 
prie pat Suvienytų Valstijų 
sienos, nepasiliovė.

Du amerikonu šioj pusėj 
liko sužeistu. Vienas jų bu
vo šiaip pilietis, o antras 
kareivis. Keturios bombos 
iš Vilios kaimeliu krito į 
Suvienytų Valstijų žemę. 
Dvi bombos sugriovė, trečia 
pataikė į Amerikos muiti- 
uyčią, o ketvirta nukrito į 
ganyklą.

Yaųąj indionų būrys no
rėjo užpulti savo priešus iš 
Suv. Valstijų žemės ir buvo

Iš Chicago.
BIRUTĖ S~DRAUGI JOS 

VAKARĖLIS.
Pereitą šeštadienį “Auš

ros” salėj atsibuvo Birutės 
draugijos šeiminis vakarėlis. 
Atsilankė daug gražaus jau
nimo. Buvo šokiai, žaislai. 
Po užkandžio keliatas biru- 
tininkų trumpai prakalbė
jo. Kalbėjo ir p. A. Pocius. 
P-nia A. Pocienė dainavo.

Vakaras pasibaigė gra
žiai.

MOTERIŲ KOMISIJOS 
SUSIRINKIMAS.

Šį vakarą šv. Jurgio salėj 
7:30 vai. moterių sąjungos 
tvėrimo komisija laikys sa
vo susirinkimą. Komisijos 
narės privalo atsilankyti šin 
susirinkimam

M. L. G.
PRIGLAUSTA MOTERIS 

APSIVOGĖ.
Jauna moteris, atvažia

vus iš Wellington, Ill., buvo 
priimta pernakvoti Y. W. C. 
A. namuose. Ta moteris pa
sidavė po pavarde Rickson. 
Iš tų namų ji pavogė $75 ir 
pabėgo. P<> tuo pačiu var
du pasidavus ji buvo per
nakvojus namuose po num. 
1463 Michigan avė. Pavogė 
$50 ir brangenybių už $700.
VAKARAS ANT WEST 

SIDE.
Vakar Meldažio salėj ant 

West Side tenaitinė T. M. 
D. 28 kuopa buvo parengus 
vakarą. Tos pat kuopos lo
šėjai atvaidino veikalą “Jo
no širdis”. Tarp ketvirtojo 
ir penktojo akto kalbėjo d- 
ras K. Draugelis apie T. M. 
D. Ant programo buvo ir 
deklemacijų. Žmonių buvo 
nemažai. Po programo buvo 
šokiai.

SUVAŽINĖJO.
Šiandie prieš pat pietus 

ant Auburn a ve.,‘ties 33 PI., 
miesto vežimas su atmato
mis suvažinėjo 5-kių metų 
vąikelį Ežej’skutį. Vaikelis 
tuojaus mirė. Jo tėvai gyve
na ties Auburn avė., ten-pat 
arti nelaimingos vietos.

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO GENERALĖS AGEN 

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

'i ' 
CHICAGO, ill.

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

V. Daukša, 
4513 So. Wood St.

M. M. Dudas 
3815 So. Kedzie Ave.
Jagello’s Pharmacy 

4559 So. Hermitage Av. 
P. Kenutis 

3238 S. Halsted St. 
J. J. Pelekas 

1102 W. 46th St.
K. Ražynas 

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

M. Wabol 
170QąN. Ashland Av.

A. L. Zacharevičia 
2336 S. Oakley Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. L. Duibis 

595 8. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemeku 

785 Bank St.
J. P. Wasiliauskan, 

820 Bank St.

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

BLARTFORD, CONN.
J. Milauskas 

23 Sheldon St

CHICAGO HEIGHTS, ILL.
P. Domeika 

320 E. 14th St.

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas

• 1408 Lincoln Av.
v

BOCKEORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 8. Main St.

C. Miklas, 
1025 S. Main St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

SAINT CHARLES, ILL.
M. Tarabilda, 

Box 16

BALTIMORE, MD.
J. Filipavičius 

437 S. Paca St.
A. Kurelaitis 

604 W. Lombard St.
Lith National Library 

112 N. Greene St.

Kaž. žalinas 
628 Portland St.

ATHOL, MASS. 
J. A. Gailiunas 

The Lithuanian Store

CAMBRIDGE, MASS. 
P. Bartkevicz 

877 Cambridge St.
LOWELL, MASS.

A. Jankauskas 
131 E. Merimack St.

NORWOOD, MASS.
Jonas Jaroševiče 

1048 Washington St. 

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

SOUTH BOSTON, MASS. 
Paulis Mikalauskas 

248 W 4th St.

MONTELLO, MAS*.
Vyžių 1 kuopa 
137 Amos St.

B. P. Miškinis 
35 Arthur St.

WORCESTER, MASS.
M. Paltanavičia 
15 Millbury St 

M. Zisis 
152 Millbury St.

LAWRENCE, MASS.
* A. Ramanauskas 

101 Oak St.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis, 

448 Leonard St. 

NASHUA, N. H. 
Jonas Straškauskis 
26 Washington St. 
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinaa 
176 Cardoni Av. 

M. Vai&inas 
143 Delmar Av.

ELIZABETH, N. J.
D. Boczkus 

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevičia 

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitua, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius 

178 Ferry St.
V. A. Leščinskas 

196 New York Av.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czeponis, 

510 Main St.

BENTLEYVILLE, PA.
S. P. Mažetis

E. YOUNGSTOWN, O.
B. Palšunas 

Box 53

CLEVELAND, OHIO.
M. Šimonis 

1383 E. 30th St

P. A. Szukvs
2120 St. Clair' Ave.

YOUNGSTOWN. OHIO.
J. P. Sabel, 

28 Murdoek St.
PITTSTON. PA.

P. Bataitis 
18 Sand St.

FOREST CITY, PA.
Jos. Dzikas

PITTSBURG, PA.
J. A. Ignotas 

46 S. 22nd St.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Kriianauskas 

102 E. Centre St.

MINERS MILLS, PA, 
Paul Noreika 

32 W. Thomas St.

PHILADELPHIA, PA.
Pr. Statkus 

1306 Carlton St.

LONDON, ENGLAND.
M. Narvai aitis,

71 Mansfield St,, Kingsland Rd.

Parsiduoda Namai, Par
mos ir Lotai labai 

pigiai.
Pasiskubinkite pirkti, kol 

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

TANANEVICZ SAVINGS BANK
K. J. Filipovich, Pardavėjas. 

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

PARSIDUODA.
Parsiduoda bučernė, o jei nerimą, 

tai ir groeernė. Pardavimo priežastie, 
kad negaliu apsidirbti Lietuvių ap
gyventa vieta.

Adresas:
1823 Canalport Are.

Gerbiami

Telephone Drover 2266.
‘Lietuva’ Benas 
persikėlė savo buveine 

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

Minėtas benas priklauso 
prie “P. F. M. of A. inc”. 
tiečiai, reikalaudami muzi

kos baliams, apvaikfičiojimams, ar kito
kiems reikalams, kreipkities prie “LIETU
VA” BENO unijistų muzikantą, kame gau
site tinkamą muziką ir dailų patarnavimą 
už Jūsų pinigus.

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

* K************************ *
x Tel. Canal 2118 J

v M

į Dr. A. L. J U Š K A ;
* Lietuvis Gydytojas. 1
* 1749 S. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. *
* Kampas I8.03 gtv. *
W AM Mj AlrMj*!.-* * -Ii“--*.wvr **MK->K9|C***yF**7r jf.

M. A. Norkūnas
Vienatinis
Lietuvis 

lidlrbijis.
Visokiu 

ženklu drau
gystėm, o y- 
patingai: ko
kardų guzi- 
kučių meta- 
liavu, a n a- 
meliotu ir 
padengtuce- 
iluloid’ujaar- 
pu, vėliavų 
ir karunu

Mums paro
tus darbut at- 
liikauii artist.

166 MELROSE ST., MONTELLO, MASS.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos miestą.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, palikti 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

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

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiui yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokuadų bųoiyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądisa ataakaačiąi 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejaatališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

AR ZINAI KUR ATEIT IR NUSIPIRKTTBl

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

švinakalvių daigių ir stogo popieros. 
Musą dienios yra žemiausios.

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

Pilni Namai Linksmybės 

Kada juose yra GRAFOFONAS
Turėti namie grafofoną tai yra didinusias smagumas. Girdėsi
te puikiausių operos dainininkų dainą, 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 skrynutes 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.
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Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.
Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų Statytojas. 
Butų Darželis.
Giesmė i Panel, Švenčiau
sią. 
Avė Maria.
O kur buvai dėduk mano. 
Hungarų čigonų orkestras. 
Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba. 
Mano palvys.
Velnias ne Boba.
Saldžios. lupos. 
Vijo vilkas voveraitę. .. 
Plaukė žąselė per Nemunėli.

“Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka 
Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. 
Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas. 
Tėvynė. 
Amerikoniikas maržas. 
Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota. 
Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė, 
žaltiškus arba Dūda, 
žvirblelis.
Eina garsas nuo rubežiaus. 
Siuntė maus Motinėlė.
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Rašykite laiškus tuojau, o aplaikysite kataliogus mu
zikos, kningų ir įvairių kitų daiktų.

Siųsdami piningus u laiškus visuonut rašykite sekančiu adresu:

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