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VOKIEČIAI UZEME SUVALKUS
BERLYNAS, rugs. 17.—Vokiečių kariuomene, atstumus! rusus nuo Prūsijos sienos, užėmė mie

stą Suvalkus ir tenai įvedė karinę valdybą. {Toji žinia paeina iš vokiečių šaltinių).

LIETUVAI GRISU PAVOJUS
Austrija netekus 350.000 kareivių
Talkininkai -vokiečių armiją apsupo. Kaizeris?stačia ^iaugiait kariuomenės į Franci Ją*

Didis mušis 
eina,

i —
r LONDONAS, rugs. 17. —

Visa linija prasidėjo smar- 
p kus mušis. Mūšio linija yra

arti 110 mylių ilgio ir ja
me dalyvauja arti 2.500.000 
kareivių.

Vokiečių armija tęsiasi 
nuo Noyon, kurs guli už 55 
mylių Į š.-rytus nuo Pary
žiaus ir remiasi Metz tvir
tove Lotaringijoj. Taigi mu 
šis atsibuna prie upės Ais- 
ne, kalvuotose vietose prie 
Reims ir Argonne miškuo
se.

J Sužinota, kad vokiečiai 
gavo sustiprinimų ir prieg- 
tam jų pozicijos yra gerai 
apdrutintos. Todėl remsis 
smarkiai.

Prancūzai ir anglai neati- 
dėlioja užpuolimo ant vo
kiečių pozicijų. Stengiasi 

k apsupti vokiečių dešinįjį
B armijos sparną, kurs buvo

atsidanginęs net iki Pary- 
bžiaus vartų, o paskui, gavęs 

spriktą, it pilkė, atsimušus 
į sieną, krito urnai atgal.

Francijos generalis sta
bas patenkintas esąs fran- 
cuzų armijos stoviu ir vili- 
si išmušti vokiečius iš pozi
cijų.

Rusijos veiki
mai Austrijoj.
LONDONAS, rūgs. 17. — 

Oficialis presos biuras pa

skelbė šitaip: “Iš rusiškų 
šaltinių sužinota, kad Aus
trijos armija išblaškyta, 
nors smulkmenų apie tai 
dar trūksta.

Po paėmimo Lvovo aus
trų liko 250.000 užmuštų ir 
sužeistų, 100.000 nelaisvėn 
paimtų, 400 kanuolių paim
ta, daug vėliavų ir daug 
provizijos.

Vokiečiai dėjo dideles 
pastangas, kad išgelbėti 
austrų armiją, bet tas pil
nai jiems nepasisekė.

Vienoj vietoj vokiečiai 
neteko 36 didelių kanuolių 
ir kitoj keliatos tuzinų tvir
tovių bombardavimui ka
nuolių.”

Toliau pranešama, kad a- 
bi Austrijos armijos gene
rolo Danklio ir Auffenber- 
go susijungė netoliese Prze- 
mysl. Tą bedarant • austrai 
neteko 40% savo armijos.

Taigi dabar bus nemažas 
dar mušis ties Przemysl. 
Bet rusai jau perkirtę ko
munikaciją tarp Przemysl 
ir Krakovo. Todėl didžioji 
austrų armija turėtų slėp
tis į Przemysl, nes atgal e- 
jimas jai užkirstas.

Vilniške armija 
eina Lenkijon.
LONDONAS, rugs. 17. — 

Iš Berlyno pranešama, kad 
dalis vilniškės milijoninės 
armijos gabenama Lenkt 
j on, prie Vislos upės,

Nors mūšių M. Lietuvoj 
dabar nesama, bet gąsdi
nančios žinios ateina. Pet-

rograde skelbiama, kad vo
kiečių M. Lietuvoj esą 750.- 
000. Jei taip yra, tai vokie
čiai pienuoja grūsties į D. 
Lietuvą ir per Suvalkiją 
tiesiog Kaunan, kur yra 
gen. Rennenkampf.

Kitų spėjama, kad vokie
čiai neis linkui Kauno. Spė
jama, kad vokiečiai traukia 
kariuomenę į rytinę Prūsi
ją, kad iš šiaurės smogti į 
Varšavą. Tuomet rusai tu-

dalis vilniškės armijos pa
siųsta į Lenkiją.

Gal ir Didžioji Lietuva 
neišliks nuo karo baiseny
bių.

šaukiama vaikyti demon
strantus.

Iš Rumunijos atvažiuoja 
deputacija, kad išrūdyti I- 
talijos valdžiai rumunų pa- 
žvalgas į karą.

Italai nori karo.
Roma, rugs. 17. — Italai 

kelia demonstracijas ir mi
nios reikalauja, kad valdžia

retų atitraukti dalį savo ar- stotų talkininkų pusėn ir
mijos iš Galicijos ir pasiųs
ti prieš vokiečius, einančius 
linkui Varšavos. Todėl ir

pradėtų karą su Austrija. 
Policijos nepakanka užlai
kyti tvarką. Kariuomenė
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Francijos val
džia susitaikys 

su bažnyčia.
Paryžius, rugs. 17. —- Šis 

karas labai pataisys santi- 
kius tarp Francijos valdžios
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ir Bažnyčios. Ligšiol Fran
cijos valdžia buvo antikata- 
1 i kiška. Bet nežiūrint Į tai, 
kuomet karas prasidėjo, 
katalikai uoliai ėmė remti 
valdžią ir būriai kunigų ir 
vienuolių išėjo karo laukan. 
Andai vienuolės buvo iš 
Francijos išvarytos ir jos

LONDONAS, rugs. 17. —- 
Vokiečiai Belgijoj ir Fran
cijoj pareikalavo išviso 
$144.300.000 kontribucijos. 
Tik maža dalelė, vienok, te
liko išmokėta.

LONDONAS, rugs. 17. — 
Atėjo žinia iš Cetin j e, kad 
leitenantas Liagov su 400 
Austrijos kareivių slavių 
kilmės pametė Austrijos ar
miją ir prisijungė prie čer- 
nogorų.

LONDONAS, rugs. 17. — 
Bazelyj pasklydus žinia, 
skelbianti, kad vokiečių ar
mijai įsakyta ištuštinti 
Franci ją, Belgiją ir Luxem- 
burgą ir trauktis iki Reino.

PARYŽIUS, rugs. 17. — 
Ties Meaux ištiko nelaimė 
ant geležinkelio; nusprudo 
nuo bėgių traukinys su su
žeistais. Pareikalauta auto
mobilių gabenti sužeistuo
sius.

PERSTATOMA PER KUR IR KAIP TOLI NUĖJUSIOS RUSIJOS ARMI
JOS PRŪSIJOJ IR AUSTRIJOJ.

gavo prieglaudą Belgijoj. 
Dabar Francija atšaukė vie
nuoles ir jos su didžiausiu 
pasišventimu tarnauja ligo
ninėse.

Taigi karui pasibaigus, 
reikia spėti, sentikiai val
džios su Bažnyčia pagerės.

(Seka ant 4-to pusi.).

VANCOUVER, B. C., 
rugs. 17. — Visi Canadian 
Pacific garlaiviai paimti val
džios kariniams reikalams.

GENEVA, rugs. 17. — 
Sugriebta svarbus doku
mentai, iš kurių sužinoma, 
kad Vokietija buvo pasiren
gus ne vien Luxemburg© ir 
Belgijos neutralitetą sulau
žyti. Ji pienavo tą padaryti 
ir su Šveicarija, kad apeiti 
francuzų tvirtovę Belfort. 
Bet kadangi Šveicarija su
mobilizavo savo armiją į 
48 valandas, tai vokiečių 
pienas nuėjo niekop.

PARYŽIUS, rugs. 17. — 
Turkai sugabeno daug ka
riuomenės prie Bulgarijos 
rubežių. Spėjama, kad vo
kiečių gen. von Sanders, 
kurs muštravo turkų armi
ją, vadovaus turkams.

NEW YORK, rugs. 17. — 
United Press gavo iš Ber
lyno tokią žinią: “Oficialiai 
paskelbta, kad vokiečiai ap
leido Liege.” Kariuomenė 
pasiųsta sustiprinti armiją 
Francijoj. Belgijoj vokie
čiai sustabdė visus karinius 
veikimus.

LONDONAS, rugs. 17. — 
Telegrama iš Ameins skel
bia, kad vokiečių dešinysis 
armijos sparnas esąs talki
ninkų apsuptas.

PARYŽIUS, rugs. 17. — 
Telegrama iš Nish skelbia, 
kad Vishegrad jau serbų 
rankose. Vishegrad randasi 
Bosnijoj už 40 mylių į pie
tų rytus nuo Sarajevo.

1
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dusųpastabos.
DEGINA RAUDONAS 

VĖLIAVAS, r-
Galicijos lenku viename 

laikraščių skaitome sekan
čių iudomią žinių apie Vo
kietijos socialistų pasielgi
mų kilus karui Europoje.

“Gelsenkirchen’e socialis
tų manifestacija gali būti 
skaitoma simboli! persilau
žimo, kuriam šiame momen
te pasiduoda visa Europa. 
Ties Bismarcko paminklu 
socialistai sudegino raudo
nų vėliava ir tuojaus išsklei
dė tautinę vėliavų — tai ap
sakąs ką tokio daugiau, ne
gu Europos žemlapio pakei
timas. — Obalsis: “Šalin 
militarizmas!” išnyksta at
sarginio lupose, gangreit jis 
išgirsta paliepimų stoti ei- 
lėsna ir eiti karau. Kariško
ji disciplina nepakenčia nei 
pasipriešinimo, nei protes
to, ypatingai karo metu. Jei 
lėčiau socialistų vadai (Her
ve, paskui jį atstovai soci
alistai Vokietijos parlamen
to) įstoja arinijon kaipo 
laisvanoriai, tai tuo patim 
patvirtina, kad ją antimili- 
tarizmas buvo tik agitaciji- 
nė priemonė, kuri šiandie 
išmesta į atgyventų ideų 
šlamštynų ir kad jų pasiel
gimu valdo kas toks svar
besnis, negu prievarta.

“Pagaliau su buržujais 
šiandie jau nėra reikalo ko
voti, kadangi šis europinis 
karas jau ir taip perdaug 
juos prismaugs. Proletaria
tas, kaipo visuomeninė kle- 
sa, šiame kare nieko nenu
kentės; gi kas link statymo 
Nivojuu savo gyvasties ko-

s lauke, visi randasi vie
niu padėjime: darbinin- 
ir buržujis, profesiona- 

oficieras ir gydytojas, 
■ oijokas-rekrutas ir patsai 
s'ariuomenės vadas. Visi ly
gus mirties akiveizdoje, vi
sus vienija vienan organiz
mai) galingoji jėga, kurios 
vardas Tėvynė.

“Toji jėga uždavė mirtinų 
smūgį tarptautinio susibror 
liavusio proletariato ideal. 
Socializmo šiandie jau nėra, 
nacionalizmas krikštai! ja. 
Socialistai degina raudonas 
vėliavas, tarsi, atjaiizdaipi, 
kad jų ligšiolaikinis darbas

nusidangina į praeitį po
draug su pasibaigiančiuoju 
buržuazijos laikotarpiu, gy
vuojančiu pradedant frau- 
e uzų Ravolįucija ir baigiant 
vakarikščia diena, kad pra
sideda naujas historinis lai
kotarpis, kuris į tautų gyve
nimų gali įsiknisti giliau, 
negu valstybių rubežių at
maina.”

Gi Vokietijos socialdemo
kratų laikraštis “Mucnche- 
ner Post” kilus karui štai 
kaip rašė:

“Vokietijoj nėra nei vie
nos partijos, nei vieno bū
relio ir nei vieno žmogaus, 
kurs norėtų, kad Vokietija 
šiame kare pralaimėtų. Pra
laimėjimas mums visiems 
butų labai išgąstingas. Mu
sų atstovai ciesorystės sei
me kelis kartus patikrino, 
kad jie negali apleisti tėvy
nės nelaimėje. Prisiartinus 
kovos valandai, darbininkai 
pavaduos savo darbais tų 
patikrinimų, kurį jų atsto
vai seimui yra davę. Social
demokratai savo pareigas 
ištikimai pildys”.

Taiį) į tėvynės ir tautos 
reikalus atsineša kitų tautų 
socialistai. Gi pas mumis ar 
taip yra?

VOKIEČIAI TURI IŠSI
NĖŠINTI IŠ FRANCUOS.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas iš visų pusių gundo
mas atlošti taikos apaštalo 
rolę šiame europiniame ka
re, pagaliau paklausė tų pa
šnabždu ir pirm kelių dienų 
pasiuntė kariaujančioms 
valstybėms paklausimų, ar 
tikrai jos norėtų taikinties 
ir kokiomis išlygomis. Ir 
štai kokį atsakymų susilau
kė nuo franeuzų valdžios:

Francija jokiuo budu ne
sutiks taikinties, kol iš fran
euzų žemės nebus išvyti li
gi vienam vokiečių karei
viai.

Jei Vokietijos kaizeris 
patrauks šalin iš Francijos 
savo kariuomenę, tuomet, 
rasi, Francija galės pasikal
bėti apie taikos išlygas ir 
tuomet rasi bus perstatyta 
kaizeriui kiek galima- priei
namiausius susitaikymui iš
lygos.

Tokia žinia Washingtone 
apturėta iš Francijos. Nuo 
kaizerio gi tuo tarpu nieko 
negirdima.

Kuomet vakar laikraščių 
reporteriai norėjo šį-ta iš
girsti apie tų taikų iš vals
tybės sekretoriaus Bryano, 
šis nenorėjo apie tai nei už
siminti, tik pasakė, kad kas 
link taikos, šiandie negali 
būti apie tai nei kalbos.

Bet Francijos ambasadoj 
viešpataująs neišpasakytas 
džiaugsmas, kad vokiečiams 
karšiama kailis. Manoma, 
kad dabar vokiečiai susi
griebsiu ir dar kartų mėgį- 
sia atsispirti priešais talki
ninkus. Tečiau tai busiu 
paskutinės jų pastangos ir 
po tam pralaimėjimui pas 
juos neliksiu jau energijos 
ilgiau kariauti ir talkinin
kams priešinties.

Sulyg padarytos tarp tal
kininkų sutarties apie tai
kos sąlygas negali, būti nei 
kalbos,, nes jie pųvienium 
su kaizeriu jpkiųo bildu nej 
sitaikys. Gi Anglija pirmiau 
buvo apreiškus, jogęi taikin
ties nebusiu gulima,, jei Vo
kietija iš pat pradžių nesu
tiks išmokėti augštų atlygi-

Iš karo lauko: viršuj franeuzų kareiviai gabenami karo laukan, apačioj anglai 
kareiviai pilke žaidžia.

nimą Belgijai, kurių vokie
čiai baisiai nutartojo. Tų 
Anglijos reikalavimų palai
ko Francija ir Rusija. Rei
kia dar žinoti, kad apart 
Belgijai atlyginimo, iš vo
kiečių pareikalaus sau teri
torijų kaip Francija, taip ir 
Rusija. Gi kas link Austri
jos, tai toji pasirengus jau 
nors šiandie taikinties, nes 
jos gyvastis kaip ant plau
ko kabo.

Vokietijos ambasadorius 
taippat tvirtina, kad apie 
taikų negali būti nei kalbos, 
nes vos tik dabar prasidė
jęs tikrasis karas.

Vakar po pietų preziden
tas Wilson priėmė pas save, 
Baltuose Bumuose, Belgijos 
karaliaus pasiųstų specialų 
komisijų, kuri atvažiavo 
protestuoti priešais vokie
čių žiaurumus Belgijoj. A- 
merikos vokiečiai mėgino 
tai audiencijai pakenkti, bet 
prezidentas Wilson nu
sprendė išklausyti belgų nu
siskundimus.

TYKUS MŪŠIAI.
Londono “Daily Ex

press” sūrokavo, kad Fran
cijos ir Anglijos karo laivy
nai ligšiol paėmę daugiau 
poros šimtų vokiečių pirk
ly binių garlaivių.

Paimti garlaiviai turi mi
lijonų tonų intalpos ir per
stata trijų šimtų milijonų 
dolerių vertę.

Minėtas laikraštis toliau 
pažymi, kad Vokietija dar 
turinti 500 pirklybinių lai
vų ant jūrių, kurie taippat 
gali būti paimti.

Vi ršn mietas sūroka vilna s 
guli būti teisingas ir ne, ka
dangi jis paeina iš neprie
lankaus vokiečiams šaltinio.

Tečiau yra faktas,; kad gi
mus karui pirklybinis laivy
nas sustoja, pildęs savo pa<- 
reigas ir visi garlaiviai ar
ba išgaudomi arba sunaiki
nami.

Karo metu paimti pirk- 
lybinį laivų, sakoma, men
kos svarbos daiktas. Ir, ro

dosi, kad sugadinimas bi ko
kio karo laivo yra daug 
svarbesnis dalykas.

Tečiau pirklybinių laivų 
paėmimas arba jų naikini
mas yra didis ir svarbus 
daiktas, nes tuo budu naiki
nama šalies pirklyba. Nors 
tie laivai užimami be trukš- 
mų ir retkarčiais be jokių 
šaudymų, tečiau tai vokuo
jamas tylus mušis, kuris 
skaudžiau atsiliepia į ka
riaujančių valstybę, negu 
netekimas kelių karo laivy
nų.

Tikroji vertė pirklybinio 
laivo, kuris karo metu gali 
būti pa imtas, sugadytas ar
ba nuskandintas, yra lygi 
visam karo laivynui, susi
dedančiam iš dreadnoughtų, 
skraiduolių, torpedinių lai
vų, šarvuočių ir povandeni
nių valčių.

Pagaliau juk reikalauja
ma daug daugiau laiko su
taisyti pirklybinį laivyną, 
negu atsakantį karo laivy
nų. Tai gali liudyti kadir 
pačios Suvienytos Valstijos.

Tylintieji Įmuštai, kurių 
tikslas yra naikinti pramo
nės priemones ir valstybės 
ilgų metų darbštumo pas
tangas, yra tikrai pasibjau
rėtini, jei tuose mūšiuose i- 
ma dalyvumų priešingosios 
kitif kitai tautos.

Bet, ant nelaimės, ne tuo 
viskas pasibaigia. x

Kiekviena tauta, vedanti 
karų su kita tauta> veda po
draug tylius karus, ty. nai
kina savo Iocųo ir savo prie
šininko darbo vaisius, tur
tus ir gerbūvį,

Tasai karas naikina tai, 
kų ištisi metai sutvėrė ir kų 
labai skaudžiai turi paskui 
busimosios žmonių kartos 
atjausti.

Taigi tie1 tylus mūšiai yra 
aršesni už kruvinąsias pa
saulyj kovas. Bet karo me
tu tų mūšių tiesiog negali
ma išvengti, nes priešinin
kai pagaunami nepaprasto 
pašėlimo ir tik ieškoma pro
gos, kokiuo budu užduoti 

savo priešininkui mirtinas 
smūgis, nuo kurio kad jis 
negalėtų daugiau atsigauti.

Ir tokie pasibjaurėtini pa
sielgimai vadinami šių lai
kų civilizacija!

Aprašymas mūšio ties 
Narnos upes.

Maruos upė intaką prie 
Paryžiaus į Seinus upę. 
Marna teka maždaug iš ry
tų į vakarus gerai įsilenkda- 
nia linkui šiaurės. Ant tos 
įlankos ir buvo smarkus 
mušis franeuzų ir anglų 
prieš vokiečius. Londono 
laikraščio Standard kores
pondentas šitaip aprašo tų 
mūšį, apie kurį išpasakojo 
jam vienas anglų kareivis:

“Tik kų aušo ir visur ap
linkui kareiviai miegojo, 
susiraitę ant savo paklo
džių. Pasigirdo triubos bal
sas kelti. Skubiai užvalgė- 
me ir pirm, negu saulė nž- 
švietė medžių viršūnes, jau 
žengėme keliu.

Nors iš vakarykščiai buvo
me daug ėję ir todėl įvargę, 
nei vienas mūsiškių neišro- 
dė nuvargusiu, nes iš vaka
ro jau buvo pašnibždėta, 
kad anglai išbandys savo 
gudrumų prieš vokiečius. 
Tas sujudino anglus ir nuo
širdžiai visi skubėjo, kiek 
tik galėjo.

♦

Kareiviai ištisias valan
das ėjo per laukus, kur ma
tėsi gražus javai, dailus u- 
kininkų nameliai, sodžiai su 
medžiais, šakos kurių linko 
nuo vaisių, ir puikus dar
želiai. Ramybė viešėjo apy
linkėj. Seni vyrai ir mote- 
rįs, vaikais vedini, bėgo prie 
vieškelio ir sveikino anglus.

Po pusiaudienio anglai 
pamatė jau kitus reginius, 
įliejo į apylinkes, iš kurių 
vokiečiai jau buvo išvyti. 
Visur matėsi apsvilusios 
kimšynės, kur bangavo pri
nokę javai. Matėsi šen ir 
ten išgriauti, išdeginti na

mai, kur laimingai gyveno 
sunkiai dirbantieji ūkinin
kai.

Viename miestelyj anglai 
apsistojo ir turėjo progos 
prisižiūrėti į teriones ir pus- 
tijimus, kurie seka karų. 
Vieni seni dailus namai, ma
tyt pasiturinčio žmogaus, 
paversta į degėsius. Aplin
kui matėsi sulaužyti dailus 
reniai puikių paveikslų, su
daužytos murmurinės sto- 
vylos.

Aplinkui sudegintų bėdi
nųjų gyventojų namų ma
tėsi sulaužytos lovos, su
daužyti indai, vaikų žaislai. 
Visokios gėrybės buvo su
naikintos.

Net numirėliai nepalikta 
ramybėj atsitraukiančių vo
kiečių. Kapinynai be pago
dos ištreplenti, kryžiai iš
vartyti ir sumindžioti, baž
nyčios sudegintos.

Vakarui artinanties an
glai jau ėmė išgirsti tolumo
je kanuolių kriokimus. Li
mai atlėkė žvalgas ant apsi
putojusio žirgo su raščiu
ku generolui. Raščiuke pa
sakyta, kų generolas turi 
daryti. Generolas, indavęs 
raščiuką žvalgui, sėdo ant 
naujo žirgo ir išnyko tam
sumoj.

Angiai tuo tarpu, khaki 
uniformose, vis ėjo tolyn; 
o šūviai vis aiškiau girdėjo
si. Vidurnaktį eskadronas 
kavalerijos prisijungė prie 
dešiniojo sparno ir už valan
dėlės visi jau buvo ugnyj. 
Naujai atėjusi armija apsis
tojo, bet ne miegoti, o grieb
tis ginklo.

Raiteliai pasitraukė. Pės
tininkai ėmė kasti apkasas 
ir taisyti drutvietes. Išau
šus, pamatė kareiviai lygu
mų, o tolumoj dunksojo 
miškas, kur slapstėsi vokie
čiai. Nors nieko nebuvo ma
tyti, bet buvo žinoma, kad 
miškas knibždėte knibždėjo 
vokiečiais.

Už anglų apkasų buvo ar
tilerija. Viskas dar buvo ra
mu. Tik štai tolumoj iš vo
kiečių pusės krioktelėjo ka- 
nuolė ir šovinis plyšo toli 
nuo anglų.

Tuoj tolumoj pasimatė 
dulkių stulpai. Mat, vokie
čiai lakstė ir norėjo išžiū
rėti, kaip toli anglai yr. An
glams nebuvo dar įsakymo 
šauti. Vienas anglas neri
maudamas atsistojo ir tuoj 
liko kulipkos pervertas.

Negalėdami suerzinti an
glus, kad jie šautų, vokie
čiai išėjo į lygumų. Tuomet 
švino lietus pasipylė į juos 
iš anglų puses. Po dviejų 
valandų šaudymo vokiečiai 
pamatė, kad jiems nesveika 
lygumoj stovėti ir leidosi į 
miškų. Anglai nutildė vo
kiečių batarejas ačiū lakū
no suteiktoms informaci
joms. Tuomet vis anglų ka- 
nuolėms kriokiant, angiai 
pasiryžo iškrapštyti vokie
čius iš miško.

Anglai ėjo linkui miško 
su tokia ramybe, kaip kad 
tai butų parodavimas, o ne 
mušis. Paskui anglai pasi
leido tekini ir urnai buvo 
tankumynuose.

Kadangi kanuolių šūviai 
pylėsi i vokiečius, tai jie 
pasitraukė. Iš abiejų pusių 
anglų pėstininkų lėkė ka
valerija. Anglai susiglaudė 
ir ėmė šaudyti. Paskui, pa
siekę vokiečių linijų, pama
te baisų reginį. Šimtai vo
kiečių lavonų takšojo ir rai
tėsi sužeistieji. Žemėj šen 
ir ten matėsi duobės, iš
raustos kanuolių šoviniais.

Vokiečiai norėjo, kad mu
šis butų pertrauktas, kad 
palaidoti užmuštuosius ir 
aprūpinti sužeistuosius. Bet 
tuo tarpu anglų lakūnas nu
žiūrėjo, kad vokiečiai spąs
tus spendžia anglams. Tuo
met vokiečių pasiūlymas 
buvo atmestas ir prasidėjo 
mušis išnaujo. Lakūnas pa
matė didelę daugybę ka
nuolių įgabenant miškan. 
Mat, norėjo nustatyti ka- 
nuoles ir paskui užvilioti 
ant jų anglus.

Anglų kanuolės tuomet 
neapsakomai ėmė kriokti ir 
šoviniai krito miškan ir pra
gariniu trenksmu sprogo ir 
naikino vokiečius, kurie no
rėjo nustatyti savo kanno- 
les. Urnai miškas užsidegė 
ir pavirto į tikrą pragarą. 
Vokiečiai ėmė dumti iš miš
ko.

Vokiečiai stengėsi nors 
kanuolės nusigabenti, bet 
ant jų suspėjo užklupti an
glai ir žiaurus mušis pra
sidėjo prie kanuolių. Angli
jos kavalerija smogė i ga
benančius kanuolės vokie
čius ir iškapojo juos.

Mūšio lauke paliko vo
kiečiai 35.000 užmuštų ir 
sužeistų ir daug kanuolių, 
kulkosvaidžių”.

Vokiečiai pasitraukė to
lyn į šiaurę ir, perėję upę 
Aisue, apsistojo; dabar ten 
eina mušis. Upė Aisne in
teka į Seinų, kaipir Marna.

JAPONAI VEIKIA.
Tokyo, rugs. 17. — Japo

nų aeroplanas skraidė 
Tsing-Tao padangėse ir me
tė bombą ant kazarmių. Sa
vo išpildęs aeroplanas su
grįžo atgal.

Japonai užėmė geležinke
lio stotį netoli Tsing-Tao. 
Stotis buvo apdrntinta.

Labai Pigiai!
PARSIDUODA namai i* Jotai 

nešanti 10%. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitų laiku tapsi turtingu. Del 
pirkimo namų, lotų ir farmų 
kreipkities į
TANANEVICZ SAVINGS BANK

K. J. Filipovich, pardavėjas. 
3253 So. Morgan St., Chicago.

“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyvės pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės 
sąvaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šeip naudingų 

pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai.

Vienų nummarį pažiūrėti sųnčiame už dykų. 
RAKANT MELDŽIAME PADUOTI AIŠKIUS ADRESUS.

M. PALTANAVIČ1A,
IS Millbury Street, WORCESTER, MASS.

2



KATALIKAS

j'S'WS.wyxq k” :• 'V

Medžiaga.
Viskas, ką mes matome 

aplink save ir ką protu jau
čiame, vadinasi gamta. 
Gamtą sudaro įvairių-įvai- 
riausi daiktai, gyvi ir ne
gyvi sutvėrimai: oras, ak
mens, augalai, gyvuliai, 
žmonės, žemė, žvaigždės, 
mėnuo, saulė ir daugybė ki
tų. Visi daiktai išskirstyti 
neišmatuojamoje tuščioje 
vietoje, erdve vadinamoje. 
Tie daiktai, kurie erdvėje 
užima kokią nors vietą, tu
ri tris matavimo budus (i 
ilgi, plotį ir augštį) ir sva
rumu, vadinasi kūnais, u 7
Taip, paimkim: akmuo, van
duo, durnai vadinasi kū
nais, nes jie visi užima vie
tą ir galima juos matuoti. 
Kiekvienas kūnas yra iš ho
nors padarytas. Tas, iš ko 
padaryti yra kūnai, vadina
si medžiaga arba materija. 
.Medžiaga galima smulkinti 
ir smulkinti be galo.

Pavyzdžiui paimkime ak
menį. Skaldykim jį ir skal
dyklai kolei norim, o vis 
gausime daugiau ir dau- 
ginu kaskart smulkesnių 
dalelių. Begalo smulkios 
dalelės, smulkesnės už pa
prastas dulkes, vadinasi a- 
tomais. Iš tokių dalelių su
sideda visu kimu medžia
ga. Žinoma, visos smulkios 
dalelės turi tas ypatybes, 
ką ir visas iš jų susideda- 
masis kūnas, tai yra užima 
erdvėje vietą ir turi tris 
matavimo budus, tik tos y- 
patybės jau neprieinamos 
musų neapginkluotiems pa
jautimams : prigimta akimi 
mes galime matyti tik 
daug-mažai stambias dale
les, o svarumo pajautimas 
ne pas kiekvieną atskiria 
svarą nuo dvieju; vienu žo
džiu mus pajautimai yra 
apriboti, turi rubežius.

Tokia medžiaga, kuri dė- 
stosi iš įvairių-įvairiausių 
dalelių smarkiai pildomoje 
tvarkoje, maino išvaizdą ir 
sąstatą, vadinasi organiš
ka — tiesiog tariant gyva, 
dėlto kad tokia medžiaga 
tveriasi tiktai gyvybei ku
ne esant. Tuo badu, žmo
gaus kūno medžiaga yra or
ganiška, gyvulio ir medžio 
taipgi. Kūnai pasidarė iš 
organiškos medžiagos vadi
nasi dar ir organizmais. 
Tokia gi medžiaga, kuri pa
ti per savo negali inainy-

Mobilizuojamos Turkijos 
armijos vyriausias vadas, 

. Enver bey.

ties ir nesimaino, vadinasi 
mineralinė arba negyva; 
kaip akmuo, molis, smiltis, 
vanduo, auksas, sidabras ir 
kiti; kūnai pasidarę iš mi
neralinės medžiagos vadi
nasi tiesiog mineralais. Me
džiagos dalelės ne visuose 
kiniuose lygiai sujungtos 
viena su kita: vienuose sti
priau surištos, kituose silp
niau arba visai ne, n tre
čiuose ne tik nesurištos, bet 
išvirkščiai, stengiasi dar 
viena kitą atstumti nuo sa
vęs. Tie kūnai, kurių me
džiagos dalelės stipriai su
rištos, vadinasi kietais, 
kaip geležis, anglis ir kiti: 
prie jų galima priskaityti 
ir kūnus, pasidarusius iš 
silpniau surištos medžia
gos, kaip muilas, vaškas, 
visiems žinoma duona ir 
daugiau; šie kūnai papras
tai vadinami minkštais.

Kietieji kūnai visuomet 
patįs iš savęs turi tinkan
čią formą, arba išvaizdą. 
Tokie kūnai, kurių medžia
ga labai silpnai surišta ar
ba visiškai nesurišta, kaip 
vandens, pieno, ištirpusio 
vaško ir k., vadinasi skys
ti arba skystimais. Šie kū
nai padėti be pašalinės pa
ramos įra, skiriasi, negali 
išsilaikyti, nors ir yra ne
gyvi; užtat yra laikomi in
duose ip gauna tokią tik iš
vaizdą, kokią turi indo vi
durys, kur juos supila. O 
yra dar tokiu kimu, kuriu 
medžiagos dalis, kaip minė
ta, stengiasi viena kitą at
stumti nuo savęs. Tie kūnai 
yra begalo lengvi, taip kad 
negali išsilaikyti ant tos 
pačios vietos ir kįla aug- 
štyu; o kad dalelės viena 
kitą stumia nuo savęs, tai 
bekildami išsisklaido į vi
sas puses. Imkime visiems 
žinomus durnus: kuomet i- 
šeina iš kamino, mes gerai 
matome, net pasakome ko
kios jie spalvos, bet pas
kui, mums betėmijant ple
čiasi, plečiasi ir visiškai iš
nyksta. Tas pat yra ir su 
garu, oru, smalkėmis ir ki
tais. Šie kūnai vadinasi 
guzais arba dujomis; ga- 
zai, išskyrus durnus ir orą, 
neturi spalvos, užtat mes 
jų nematome. Guzus gali
ma laikyti tik stipriai už
kimštuose arba hermetiškai 
uždarytuose induose. Ga 
kas pasakyti: akmuo, van
duo ar kas kitas, tai teisy
bė, yra kūnai, bet <luinai 
koks gi čia jau kūnas — 
durnas ir gana, o ne kūnas. 
Tas ir yra, kad kūnas. Mes 
žinome, kad kur pastatysi 
grįčią, ten jau toje vietoje 
nepastatysi arklidės; kur 
padėsi akmenį, tenpat ne
padėsi plytų, — vadinasi, 
vieną vietą gali užimti tik 
vienas kūnas. Ši tiesa vadi
nasi gamtos įstatymu, dėl
to, kad ne žmonių prama
nyta, bet taip yra iš pri
gimties. Kad persitikrinus 
šios tiesos teisingume, pa
imkime bonką ir užsidegę 
šipulį prileiskime į ją du
rnų ; paskui pamėginkime 
pilti į ją vandenį — pama
tysime, kaip pilant vande
nį durnai ims eiti iš boukos. 
Kad durnai nebūtų kūnas, 
tai jiems nereiktu atskiros 
vietos ir galėtų išsitekti 
podraug su vandenimi. Bet 
neišsitenka ir eina iš bon- 
kos, todėl reikalauja sau

atskiros vietos; užtat du-
mai kaip ir kiti gazai yra 
kūnai. K. K.

Prie atsišaukimo į musų 
visuomenę.

“Kataliko” 28 numer. 
gerb. Chicagos lietuviu vei
kėju būrelis savo atsiliepi
me vardu “Į musu visuome
nę atsišaukimas” gana 
skaudžiai užgauna visuome
nę, podraug ir mane, kaipo 
visuomenės narį, gi ypač 
dar šiame momente. Todėl 
;o negaliu tylėjimu praleis
iu ir užtylėti tą įžeidimą ir 
gerb. veikėjų klaidingas 
mintis' kas link Lietuvos 
gelbėjimo ir politikinio sei
mo atlaikymo.

Gerbiamieji Chicagos vei
kėjai kalba, kad lietuvių 
politikinis seimas reikia 
kuoveikiausia atlikti. Bet 
kodėl, gerbiamieji, ignoruo
jate visuotinąjį seimą, ku
rio sumanymas pirmiausia 
iškilo ir tam pritarė beveik 
visa musų spauda ir net 
tuomi ypačiai ėmė rupin- 
ties pati “Spaudos Draugi
ja”. Argi tai prisieis jau du 
politikos seimu laikyti? Ar
gi tai Katalikų Federacija 
yra svarbesnė už visas ki
tas didžiąsias lietuvių or
ganizacijas ir net už lai
kraštiją? Ir kodėl, gerbia
mieji, vadinate kitas lietu
vių srovės “atskalomis”? 
Iš jūsų minties supranta
ma tas, kad lietuviai ran
dasi tik vienoj Federacijoj, 
gi kitose organizacijose, tai 
jau lietuvių nesama.

Ir dar kartą atkartoju, 
kad, gerbiamieji, nors atsi
šaukėte į visuomenę, bet tą 
visuomenę podraug igno- 
ouojate. Reikia žinoti, kad 
katalikų Federacija dau
giau kaip per pusmetį ruo
šėsi seiman del savo reika
lų, gi politikos seimą ve 
tuojaus į dešimts dienų no
rite surengti ir dar pagei
daujate, kad jame atsto
vautų visų srovių lietu
viai, nes ten busią apkalba
mi Lietuvos reikalai.

Tegu su tuo politikos šei
niau prisirengimu ir nega
lima ilgai laukti, bet visgi 
pridera atkreipti doina į 
lietuvių minias, kurios per- 
trumpu laiku negali Išskir
ti nei atstovų, nei atsakan
čiai prisiruošti. O juk lietu
vių plačiosios minios, ku
rias taip ignoruojate, labai 
indomauja tėvynės Lietu
vos likimu ir pasirengusios 
visomis priemonėmis nešti 
jai pagelbą.

Todelgi ir sakau, kad to- 
kiuo trumpu laiku jokiuo 
būdu negalima atlaikyti po
litikinis seimas, nes nėra 
laiko jin prisiruošti. .Juo 
labiau negalima to seimo 
atlaikyti podraug su Fede
racijos kongresu. Mielai pa
tarčiau Federacijai, idant 
ji savo kongrese Lietuvos 
reikalus apkalbėtų ir iš at
stovų tarpo parinktų kelis 
atstovus į visuotinąjį lietu
vių seimą, kurį rengia mu
sų “Spaudos Draugija” ir 
visos didžiosios organizaci
jos.

Turiu dar pabrėžti, kad 
i šiame svarbiame momente 
nereikia nei vienam atsisa
kyti nuo savų persitikrini
mų, taip lygiai nereikia nei

kitų persitikrinimus min 
džioti. Kiti kitiems turime 
pripažinti politikines teises. 
Turime žinoti, jogei mes 
visi turime lygius balsus, 
tatai pridera mums visiems 
ir veikti pagal savo sielos 
pašaukimą.

Gi musų visų srovių pa
tįs augščiausi principai nė
ra priešingi kiti kitiems, 
ypač šiame momente, ka
dangi artimo meilės obalsis 
lygiai visus kviečia pagel- 
bon savo tėvynei ir savo nu- 
kentėj usiems broliams.

Privalome tan bendrai) 
darban pakviesti kuopla- 
čiausias lietuvių minias, y- 
pač visus tuos brolius, ku
rie ligšiol vis dar snaudžia 
tik savyj užsidarę ir nesi
rūpina viešaisiais reikalais. 
Šis momentas kaip tik gali 
juos pažadinti, tik netingė
kime juos kviesti.

S. Bukimus, 
Bridgeville, Pa.

valdys mano karalystę.”
Didžiausias sako: “Tėve

li, jei aš gulėčiau augštinin- 
kas ir vandens lašai kristų 
man į akis, aš tingėčiau už
simerkti.”

Antrasis pasakė: “Tėve
li, jei aš sėdėčiau prie kros
nies ir karšti nudėguliai 
kristų man ant kojų, tai aš 
tingėčiau pasitraukti.”

Mažiausiasis galop tarė: 
“Tėveli,' jei aš bučiau pa
kartas ir turėčiau peilį, aš 
tingėčiau nupjauti virvę, 
kad išsigelbėti nuo mirties.”

Tėvas karalius palaimino 
inažiausiąjį sūnų, kaipo sa
vo įpėdinį ir ramiai pasimi
rė.
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Pilni Namai Linksmybės
Kada juose yra GRAFOFONAS

Rūkytojų rojus.
Tikruoju tabokos rūkyto

jų rojumi yra Meksikas. Te
nai ruko visi — nuo vyriau
sio lig jauniausio. Dar ma
žiems vaikams kemšama į 
lupas cigaretai. Mokyklose 
mokiniai, kuriais mokytojai 
užganėdinti, pamol>ų metu 
gali rūkyti ir ruko cigarus. 
Leidimas rūkyti yra dovana 
už gerą pasielgimą ir pažan
gą moksle. Tatai juo mo
kyklos bile kuriam kamba
ryj randasi daugiau durnų, 
tuo geriau tenai mokiniai 
mokosi. Retkarčiais visas 
mokinių skyrius ruko po
draug su mokytoj ūmi. Mek- 
sikonai tankiai ruko net ir 
bažnyčioje, kas praktikuo
jama taippat ir visoj pieti
nėj Amerikoj. Ir vyriškiai 
ir moteris ruko pamaldų 
metu, išėmus tik pakėlimą. 
Kuomet prieš pakėlimą pa
sigirsta varpelio balsas, ti
kintieji meta šalin cigarus 
ir cigaretus ir suklaupia. 
Po pakėlimui išnaujo ima 
rūkyti. Rūkoma visuose val
diškuose namuose, net teis
muose. Teismo posėdžio me
tu ruko patįs teisėjai, advo
katai, liudininkai, prisieku
sieji teisėjai ir visi susirin
kusieji. Ruko apskųstieji ir 
sargai ir tankiai pasidalina 
ugnim, jei kuriam užgęsta 
cigaras arba cigaretas. Mok
slininkai tvirtina, kad per
viršinis tabokos naudojimas 
esąs kenksmingas, gi jauna
me amžiuje rūkymas labai 
blogai veikia į proto gabu
mus ir į abelną žmogaus 
vystymosi. Meksikas tuos 
persitikrinimus patvirtina. 
Ruko ten visi iš pat jaunys
tės, todėl tenai gyventojai 
labai žemai stovi moraliu ir 
proto žvilgsniu.

ĮPĖDINIO SKIBIMAS.s

Vienas karalius turėjo 
tris sunūs. Ir visi trįs bu
vo dideli tinginiai. Nieko 
nenorėjo dirbti, nei nioky- 
ties. Kuomet karalius pra
dėjo senti, parupo jam la
bai, kurį čion palikus įpėdi
niu. Galop karalius pajuto, 
kad jau artinasi jo paskuti
nė yalauda.# Pasivadino * su- 
mis prie lovos ir sako:' “Sū
nus mano, atėjo mano pas
kutinė valanda. Dabartės 
turiu paskirti įpėdinį. Sa
kau jums, katras jūsų yra 
didžiausias tinginys, tas

“KATALIKO” DIENRAŠ
ČIO. GENERALĖS AGEN

TŪROS, KUR GALI
MA GAUTI PA
VIENIUS NUM. 

PO 2 CENTU. 
CHICAGO, ILL. 

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

V. Daukša, .
4513 So. Wood St.

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

4559 So. Hermitage Av.
P. Kenutis 

3238 S. Halsted St.
j. J. Polekas 

1802 W. 46th St.
K. Ražynas 

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

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

2336 S. Oakley Ave.
BRIDGEPORT, CONN.

J. L. Duibis 
595 S. Main St.

WATERBURY, CONN.
K. Ch. Kazemekas 

785 Bank St. >

BENTLEYVILLE, PA.
J. P. Wasiliauskas, 

820 Bank St.
NEW HAVEN, CONN. 

Kaz. Makareviče 
235 Wallace St. 

HARTFORD, CONN. 
"J. Milauskas 
23 Sheldon St. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 
P. Bofneika 

320 E. 14th St.
' "'E'’' 

WAUKEGAN, ILL. 
Juozas Matulenas 
1408 Lincoln Av.

ROCKFORD, ILL. 
J. Račkauskas 

1202 S. Main* St.

SOUTH CHICAGO, ILL.
T. Trijonis 

8756 Houston Ave.

BALTIMORE, MD.
J. Filipavicius 

437 S. Paca St.

A. Kurelaitis 
604 W. Lombard St.

Lith National Library 
112 N. Greene St.

Kaž. Zalinas 
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, MASS.

Vyčių 1 kuopa 
137 Ames St.
J. P. Sabel, 

28 Murdock 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. Križanauskas 
102 E. Centre- St.

NANTICOKE, . PA. 
Adi)lph Swelgin, 
142 N. Union St.
B. P. Miškinis 

35 Arthur St.
WORCESTER, MASS.

M. Paltanavieia 
15 Millbury St.

M. Zisis 
152 Millbury St.

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 grafofbnas yra naujausio išradimo su puikiausiais 

pagerinimais. Jo balsas yra i vetnus, tyras, be jokio ausį draskančio 
čirškimo, dėlto, kad grojant balsas iš aparato eina tiesiai per tam tikrą 
vamzdelį į apačią skrynutės ir iš jos per tam tikrus langelius liejasi į 
orą švelniu, maloniu akordu.

Kiekvienas abipusis rekordas kainuoja 75c.

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

rekordai gali groti ir ait Victor kalbamųjų mašinų; visos Columbia 
masines gali groti Victor rekordus.

E — 1161 * ‘Tekėjo saulelė kad 
jojau 
Stumbriškių polka

ašE — 1170
E — ’.245

Kur bakūžė samanota. 
Velnias ne Boba. 
Batų čistytojas.

E — 1163 Teklytė ir Pranulis. 
Gudiška Polka. E — 1246

Butu Darželis.
Giesmė į Panelę švenčiau

E — 1164 Gražybė Lietuvos. 
Jurgiuko kazokas.

sią.
Avo Maria.

E — 1165 Tėvynė.
Amerikoniškas maršas.

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

E — 1166 Sukruskime broliai. 
Kur bakūžė samanota.

E — 1248 Velnias ne Boba.
Velnias ne Boba.

E — 1167 Kur namas mus. 
Kur bėga Šešupė.

E — 1249 Mano palvys. 
Velnias ne Boba.

E — 1168 šaltišius arba Dūda, 
žvirblelis.

E — 1250 Saldžios lupos.
Vijo vilkas voveraitę. . .
Plaukė žąselė per Nemunėlį.E — 1169 Eina garsas nuo rubežiaus.

Siuntė mane Motinėlė.

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

Siųsdami piningus ar laiškus visuomet rašykite sekančiu adresu:

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

STANLEY’S BUFFETAS IR PUIKI RESTORACIdA
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, Gėrimai Ir Cigarai.

•g
Prašyk S-O-L-O .

Teisingai padaryta degtinė iš J 
nepaprastai puikaus mišinio. 

Per daugeli metų sendinta,] 
balto ąžuolo bačkose pirm 

suteikimo publikai I 
miniai švelnios 1 

< prieprovos daro!
SOLO degtinei 

geru vaistu] 
šeimynai

“Ant lį

baro
geriausiai
Žmones supratk-^® 
tanti vertę gero3 
ruginės degtinės ’

Į orderiuoja SOLO
Kliubuose, Koteliuo
se ir Saliunuose. Yra 
tai geriausias gėrymas. Už-1

į ganėdina kiekvieną žmogų.
I Nusipirk bonką savo šeimynai. A

g Reikalauk S-O-L-O fe
| STRAUS BROS CO. Distillers-Chicago,

216 W. Madison St A. Chaposke irjT. Pedluiis, Lietu v. Ateitai.

it

1

LAWRENCE, MASS.
A. Ramanauskas

101 Oak St.
DETROIT, MICH.

J. J. Bajorinas
176 Cardoni Av.

M. Vaičunas 
143 Delmar Av.

GRAND RAPIDS, MICH.
C. Kentraitis.

448 Leonard St.
NASHUA, N. H.

Jonas Straškauskis
26 Washington St.

S. L. Zapenas* / I z
28 Washington St.

ELIZABETH. N. J.
D. Boczkus i 

211 First St.

HARRISON, N. J.
Jurgis Svetulevieia

201 John St.

KEARNEY, N. J.
A. K. Kalitna, 

195 Duke St

NEWARK, N. J.
V. Ambrozevičius

178 Ferry St.

V. A. Leščinskas 
196 New York Av.

Paul Noreika
32 W. Thomas St.

NEW BRITAIN, CONN.
M. J. Czeponis,

510 Main St.

Chas. Burba. 
1416 So. Park Ave.

C. Miklas, 
1025 8. Main St.

SAINT CHARLES, ILL.
M. Ta rabi Ida, 

Box 16

3
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KATALIKAS

Laikai gerinasi

Darbininkai 
pusėmis džiaugiasi, 
demokratų įvestas 
tarifas sublogino 
paskui kilęs karas

dabar 
pama- 
fabri- 
geres-

Darbininkai šaukiami 
darban.

Bedarbiams prastieji lai
kai baigiasi, 
visomis 
Naujas 
muitų 
darbus,
Europoje dar labiau gyve
nimą paaršino. Bet 
apsiniaukęs dangus 
žu ima blaivėti, nes 
kantai ne tik skelbia
nius laikus, bet pirmiau 
paleistus darbininkus jau 
šaukia atgal į darbus.

Žinomos Chieagoj Pull- 
mano vagonų įstaigos pas
kelbė, kad tomis dienomis 
grąžina atgal darban 8.000 
darbininkų. Šitų darbinin
kų tečiau dar neužteksią, 
busią priimta keli tūkstan
čiai daugiau. Darbo judėji
mai taippat prasideda plie
no ir medžio pramonėse.

Gyvulių skerdyklose 
(Stockyarduose) atsirado 
daugiau darbo. Ir darbinin
kai darban priimami. Va
kar Morris & Co. skerdy
klose darbininkų skaitlius 
padvigubinta keliuose de
partamentuose.

“The Central Locomotive 
and Car Co.” dirbtuvėse, 
Chicago Heights, 
Starch”, Argo, Ill., 
merican Bridge & 
ral Iron Works”
darbus ir reikalauja vis 
daugiau darbininkų.

Rubsiuvių šapose taippat 
prasidėję judėjimai, atsi
randa daugiau darbo ir pri
imami darbininkai.

Žodžiu sakant, visos dar
bo įstaigos atgįja ir diena 
per dieną artinasi geri lai
kai. Darbininkams neišpa
sakytas džiaugsmas, kadan
gi prisiartinus žiemai nerei
kės skurdas nešti.

Vis tai karo pasekmės.

Jei pastebėsime, kad da
bar jau prasidėjo javų iš- 
vežiojimo sezonas, kuris vi- 

lt suomet būdavo kritiškas A- 
i jmerikos bankams, be 

kas aršiausia, 
uis karas daug 
tai persitikrįsime, kad ban
kai raudasi labai tvirtame 
padėjime. Ir depozitų su
ma, kaip matėme, menkai 
sumažėjus. Vadinasi, žmo
nės įgavo sveikus protus, 
neklauso bile plepalų, bet 
pinigus čėdydami jų nelai
ko kur matracuose, ar se
nuose pečiuose, bet padeda 
į bankus ir iš to apturi sau 
pelną bei prisideda prie pa
laikymo abelno žmonių ger
būvio.

Telegramos.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

kad Anglija butų kuopa- 
sekmingiausia kare.

to, 
dar europi- 

>• kenkia, ta-

Boerų genera 
las nušautas.

“Argo 
“The A- 
Structu- 

didina

nekurie laikraščiai rašė a- 
pie busimąjį gerbūvį Ame
rikoje ir štai tie spėjimai 
dabar pasirodo teisingi. Ne
kurie fabrikantai tvirtina, 
kad po mėnesiui, kitam A- 
merikos fabrikams pritruks 
darbininkų. Tuomet tik tie 
bedarbiaus, kurie nenorės 
dirbti. Gi kuomet pasibaigs 
karas Europoje, kuomet at
sidarys rubežiai — Ameri
ka, be abejonės, nespės į ten 
pristatyti užsakytų prekių, 
nes ten jų bus daug reika
laujama, gi čia fabrikuose 
pritruks darbininkų rankų, 
kuomet prisieis dirbti die
nomis ir naktimis.

Tatai darbininkams ne
reikia toliau būti nusimi
nusiais, nes dangus blaivo
si.

Tik 24.650 lietuvių!
Chicagos mokyklų cenzo 

superintendentas, William 
L. Bodine, skelbia, kad pe
reito surašo metu Chieagoj 

gyvento
jai, kurių tarpe 1.245.741 
vyriškių ir 1.191.785 mote
rių.

Tildomu kaip tie gyvento
jai padalyta į tautas. Štai 
ve kiek Chieagoj

Cape Town, rugs. 17. — 
Gen. de la Roy, garsus boe
rų vadas, per klaidą buvo 
ant vietos nušautas.

Gen. de la Rey su gen. 
Biers grįžo automobiliu iš 
Johannisburgo į savo far- 
mą. Policija tuo tarpu lau
kė atvažiuojant plėšikų. 
Plėšikų ir generolo de la 
Rey automobiliai buvo pa
našus ir policija norėjo su
stabdyti geli, de la Rey. Bet 
jis neišgirdo policijos ir va
žiavo sau. Policiantas šovė 
ir kulipka pervėrė genero
lo širdį.

BELGŲ KARALIAUS 
KOMISIJĄ PRIĖMĖ 

PREZIDENTAS.
Washington, rugs. 17. — 

Vakar prez. Wilson priėmė 
Belgijos karaliaus Alberto 
delegatus su raportu apie 
vokiečių žiaurumus Belgi
joj. Raportuose smulkme
niškai išdėstyta kur ir kaip 
buvo papildytos didžios pik
tadarybes;

Kodėl ji paraudonavusi.
Du mažu vaikiuku žaidė 

gatvėje. Netikėtai juodu 
pamatė moterį su nepap
rastai raudonai nuteptu 
veidu ir su perskeltu sijo
nu. taip, kad jos blauzdos 
blykščiojo. Vienas vaikiu
kas klausia antrojo:

— Kodėl ta moteris taip 
paraudusi?

— Ugi ve, ar nematai — 
prabilo antras — ji persi- 
plėšė sijoną ir iš sarmatos 
paraudo iki ausų.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill

atrasta 2.437.526 Mūšiuose kritu 
žymus daini

ninkai.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
TURKIJĄ.

Washington, rugs. 17. — 
Amerikos valdžia pasiuntė 
Turkijai savo pranešimą, 
kad ji nepripažįsta atšauki
mo privilegijų nuo svetim- 
žemių. Amerikos valdžia sa
ko, kad Turkija neturėjo 
teisės panaikinti privilegi
jas, kuriomis piliečiai kitų 
valstybių naudojasi Turki
joj.

Pas ką skolinti pinigus.
— Jei man reikėtų pasi

skolinti pinigų, tai eičiau 
pas pesimistą — pasakę vie
nas vyras savo draugui.

— Kodėl? — klausia an
trasis.

— Dėlto, kad pesimistas 
nesitikės gauti skolos at
gal — atsakė pirmasis.

Bankai geram stovy j.
Chicagos bankai atsiran

da labai geram stovyj su- 
lyg raportų, pasiųstų valiu
tos kontrolieriui ir valsti
jos auditorui.

20 bankų taip vadinamų 
“national” ir 77 bankai val- 
stijiniai paskelbė savo sto
vio raportus. Bankai išro
do, kad jie turinti, bendrai 
imant, depozitų $965.661.- 
232, arba kad tik 57 milijo
nais dol. mažiau, negu pe
reitais metais tuo pačiu 
laiku.

esama:
Vokiečių 399.977
Lenkų 231.346
Rusų 166.134
Airių 146.560
Švedų 118.533
Italų 108.160
Čekų 102.749
Norvegų 47.496
Danų 23.394
Anglų 45.714
Franeuzų 5.649
Kanadiečių 44.744
Belgų 3.392
Bulgarų 1.103
Rumunų 5.132
Serbų 845
Lietu rilį 2i.6o0
Graikų 8.621
Vengrų 31.863
Škotų 17.662
Meksikonų 242
Japonų 311
Chinų 1.753
Hispanų 471
Taigi, matome, kiek tie

sąžiningi” gyventojų sura-u, 
šinėtojai mieste atrado lie
tuvių. Dabar proga per 
angliškus laikraščius pasa
kyti tiems ponams, kad 
Chieagoj lietuvių yra trigu
bai daugiau, negu kaip jie 
paduoda. Jei mes tylėsime, 
tai laikui bėgant lietuvių 
skaitlius visai bus sumažin
tas. Gi tas kenkia lietu
viams ne tik tautos, bet ir 
politikos žvilgsniu.

New York, rugs. 17. — 
Talkininkų eilėse1 yra daug 
žymių operų dainininkų. 
Pranešama, kad keliatas jų 
jau krito. Mūšiuose krito 
Leon Bothier, Gustave Hu- 
berdeau, Armand Crathe, 
Marcel Charlier. Visi tie 
dainininkai buvo įgiję gar
bę visame pasaulyj. Tris jų 
pereitą žiemą buvo ir daly
vavo operoj Chieagoj.

ŽUVO LAKŪNAS.
Pueblo, Colo., rugs.

— Laike valstijinio jomar- 
ko buvo suvažiavę arti 10.- 
000 žmonių. Visi tėmijo la
kūną Cooke, kurs skraidė 
2.500 pėdų augštumoj. Tė
mijo ir gub. Ammons. Ne
tikėtai mašina pasigadino 
ir lakūnas krito žemėn visų 
akiveizdoj ir ant vietos už
simušė. (

17.

Aš Ona Balčiūnas paieškai! savo 
giminaičių. Franciškos. Oonos ir An
tano Balčiumi. Visi paeina iš Suvalkų 
gub., Naumiesčio pavieto. Malonėsite 
atsišaukti sekančiu adresu:

Ona Balčiūnas,
3755 Emerald Ave., Chicago. Ill.

(35-6)

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambariu išranda- 
vojiniui (boardinghouse) Benda labai 
Pigi- 
2350-52 Blue Island Ave..

Kampas Lincoln St. 
(36-8)

PARSIDUODA lotas labai pigiai lie
tuvių apgyventoje vietoje, arti lietu
viškos Bažnyčios, Cicero, III. kreipki- 
ties pas savininką:

Iz. A. Pupauskis,
3232 Emerald Ave., Chicago, DI.

Gen. Joffre bu
vo pavojuj.

Paryžius, rugs. 17. — 
G cu. Joffre, franeuzų armi
jos vadas, vos nežuvo nuo 
vokiečių granatų. Jam be
važiuojant automobiliu pa
sipylė granatos ir sprogo 
jos arti automobiliaus. Ske-, 

I veidai pateko į automobilių, 
| bet generolas ir šoferis išli
ko sveiki.

UŽMUŠĖ DU IR PATS 
NUSIŽUDĖ.

Harvard, Neb., rugs. 17. 
— Nežinomas žmogus nušo
vė H. Trout, javų vertelgą, 
ir šerifą Souderson ir pa
šovė deputy G. Phillips. 
Piktadarys norėjo pasislėp
ti, bet lauke buvo minios ir 
nebuvo kur pabėgti. Tuo
met jis sau galą pasidarė.

Mokykla Angliškos Kalbos
Kiekvienas išmoks angliškai kal

bėti, skaityti ir rašyti labai trumpa
me laike per šios mokyklos atsakan
čią metodą. Dienines ir vakarinės 
kliasos. Kurie gyvena kituose mies
tuose Suv. Valst. ir Kanadoj, mo- 
kinam per laiškus (korespondenciją) 
labai pasekminga metodą. Dėl pla
tesnių žinių rašykite pas:

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

MISS C. SZATUNAS
1721 W. 47th Stre-t. - - Chicago, Ill.

TARPE PAULINA IR HERMITAGE AVE.
Didelis išpardavimas moterišku skrybėlių. Dabarties geriausios skrybė

lės parsiduos po $2.48.

IŠPARDAVIMAS ATSIBUS TIKTAI PĖTNYčIOJ IR SUBATOJ.

KAIZERIS SUTINKĄS 
TAIKINTIES.

Washington, rugs. 17. — 
Kaizeris telegrafavo prezi
dentui Wilsonui, kad jis su
tinkąs takinties. Daug apie 
tą pasiulymą nežinoma. Ži
noma, vienok, kad kaizeris 
įtik sutinka takinties, o ne 
prašo taikos. Jei Vokietijos 
priešai reikalaus atlygini-

LIETUVIŲ POLITIŠKAS ino Belgijai, nuginklavimo 
laivyno, arba užleidimo te
ritorijos, tai tuomet kaize
ris kovosiąs iš paskutinųjų.

Sekr. Bryan pranešė apie 
kaizerio pasiūlymą Franei- 
jos, Anglijos ir Rusijos am
basadoriams ir gavo atsa
kymus. Kas atsakyta, tai 
nežinia.

skaitome 
pranešti, 
Lietuvių 

Chieagoj,

SEIMAS ATSIBUS.
Pasklydus klaid ingoms 

žinioms apie politiškąjį Lie
tuvių Seimą Chicagoje rugs. 
21 ir 22 d., buk šis Seimas 
neįvyksiąs, mes 
reikalingu daiktu 
kad Politiškasai 
Seimas atsibus
kaip kad buvo musų seniau 
paskelbta, rugsėjo 21 ir 22 
d., “Masonic Temple” (Drill 
Hall, 17th floor). Posėdžiai 
prasidės 9 vai. ryte.

Kviečiami kuoskaitl in- 
ginusi delegatai nuo drau
gijų be skirtumo pažiūrų ir 
šiaip svečiai, kuriems rupi 
Lietuvos ateitis.

Seimo rengimo 
Komisija.

HISPANIJOJ NERAMU.
Madridas, rugs. 17. — Li

berališkieji Hispanijos gai
valai labai pritaria tani, 
kad valdžia stotų talkon. 
Anglijai ir Franci j ai prieš 
vokiečius. Nurodoma, kad 
plati pirklyba vedama su 
Anglija ir kad Anglijos ir 
Hispanijos reikalai labai 
artimi ir todėl esą geistina,

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą 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 namu Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigu ant amerikonišku ir amerikoniškus aut 

rašką.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundu biząyje. 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.

PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

tes

Paveikslas Popežiaus Plus's 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.

Musų Kningyne yra labai pui- 
i kus paveikslas Šv. Tėvo. Ant pa

veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
■■t sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems jį turėti. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c

Vienatinis savo rųšies lietuviškai-angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai* 

Angliškas su fonetiškų ištarimu ir kaip 
tapti Jungtinių A. Valstybių piliečiu.

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
zįg-j—i1-*- dėl išmokimo gerai skaityti ir iš

tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nes pir
moje vietoje telpa lietuviški žo
džiai, paskui angliškas tekstas, o 
trečioje eilėje teisingas ištarimas. 
Toliaus seka žodynėlis Lietnviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 
kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaitės ir Lesson in Rea
ding, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie galo kny
gos telpa pamokymas tiems, kurie 
■ori palikti Jungtinių Amerikos 
Valstijų Piliečiais. Kiekvienas lie
tuvis atvykęs į šitą, šalį, privalo 
nors šiek tiek susipažinti su ele
mentariškomis teisėmis šito 
to ir tolesniai pasilikti jos 
čiais. .....................................

Ta pati audimo apdaruose

, X <■', > *,...

kraš-
Pige- 
$1.25 

1.50

Užsisakymo lapelis.

“Kataliko” Kningynui
' “ . CHICAGO, ILL3249 S. Morgan St

UŽSAKYMO LAPELIS.
Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas

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

s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas patardo.................

Gatve..

Miestas Vaisi ja

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

JHL ) System
'^ĮONljJ

Bell telefono patarnavimas paakstina mies
tų anginui. Jis išplėtoja biznio ribas ir na
mines pramones sujungia su išlaukinėmis 
prekyvietėmis.

Bell telefonas apvienija miesto draugijinį 
gyvenimą.

Kiekvienas Bell telefonas yra tai įrankis 
retežyje, kuris suvienija namus ir pramonę 
ir pakelia pilietinę vienybę, kuri tarnau
ja gerinusiems miesto ir šalies reikalams.

Gatvė

Miestas

Valstija

Vartok apsčiai vietinį ir Long Distance 
telefoną.

čia prisiunčiu $1.25 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųsti 
man kningas sekančiu adresu:

Mano vardas, pavarde ..........................................................................................

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building
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