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Pavienis numeris 2 Centu

Single Copy 2 Cents

Kas girdėti Mažojoj Lietuvoj?
Kaizeris graso Italijai. Vokietija į 14 dienų netekus 45.000 kareivių

I

(Seka ant 4-to pusi.).

1:00 valandos žinios

£

r.

EXTRA!

PETROGRADAS, rugs. 
18. — Rusijos caras suteikė 
Belgijos karaliui Albertui 
ir Serbijos princui Aleksan
drui po šv. Jurgio ordeną.

Kaip dalykai 
stovi Mažojoj 

Lietuvoj.
LONDONAS, rugs. 18. — 

Į rytinę Prūsiją ištikro bu-

PARODOMA PARYŽIUS IR FRANCUOS DALIS, KUR ATSIBUVO IR ATSIBUNA DIDELIAUSI VO
KIEČIŲ SU TALKININKAIS MŪŠIAI.

~------------------------------

* V. AMERIKOS LIETUVIŲ
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DIDIS MUSIS EINA
(Francijoj talkininkų su vokiečiais mušis tebeina. Mušyj dalyvauja 3.000.000 vyrų. Pasekmes nežinomos)

AUSTRIJA JAU PASIBAIGUS
(Rusai austrus taip apveikė, kad Austrijos valdžia nusprendžius prašyti pas Rusiją greitesnio susitaikymo)

Austrijos arm! 
ja sudemora- 

lizuota.
LONDONAS, rugs. 18.

Iš Įvairių šaltinių ateina ži
nios, skelbiančios pilną su
irutę austrų armijoj.

Austrai renka dabar savo 
spėkas aplink Krakovą ir 
čia dar kartą bandys rem
tis. Tikisi sutraukti ton vie
ton bent 1.000.000 kareivių. 
Bet austrų kareiviai nenori 
trauktis už Karpatų kalnų. 
Sunku užlaikyti drąsumą 
austrų armijoj.

Austrijos valdžia pašau-

Vokiečių karo 
laivai tarp sa
vęs susimušė.

Londonas, rugs. 18. — Iš 
Petrogrado skelbiama, kad 
nelaimė patiko vokiečiu lai- 
vyną Baltikėj. Paskalos a- 
pie tai, kad buvo mūšiai 
tarp vokiečių ir rusų laivy
nų, esančios neteisingos.

Vokiečių flotilija skraidė 
Rusijos pakrantėmis ir per
sekiojo Rusijos prekinius 
garlaivius. Netikėtai floti
lija užtėmijo skraiduolius 
ir užatakavo juos. Bet tai 
buvo vokiečiii skraiduoliai. 
Kiek žuvo, nežinia. Bet į 
Kiel pribuvd keliatas gerai 
pagadintų vokiečių skrai
duolių.

kus dabar visus vyriškius, 
stoti kariuomenėn, kurie tik 
gali vartoti ginklą.

Į Liubliną atgabenta esą 
45.000 vokiečių nelaisvių.

Austrijos imperatorius iš
važiavęs iš Viennos nežinia 
kur.

Lenkijoj rusai išviję vo
kiečius ir Austrus iš Kali- 
šo, Čenstakavo ir Sandomie- 
ro. Vokiečių kareiviai buvę 
sumaišyti su austrų, kad pa
kelti juose dvasią. Praneša
ma, kad austrams ėmus bėg
ti, vokiečiai likdavo ir kriz- 
davo grumdamiesi iki pas
kutinio kareivio.

Austrijos nelaisvius Ru
sijoj statoma prie darbų. 
Daug jų esą išgabenta net 
į Turkestaną ir Siberiją. 
Tūkstančiai austru dirba 
prie geležinkelių.

LONDONAS, rūgs. 18. — 
Dabar eina didesnis mušis, 
negu bile kuris buvo ligšiol. 
Mūšio linija yra trumpesnė, 
negu prie Mamos upės. To
dėl kariuomenė yra tirštes
nė ir mušis aršesnis. Vokie
čiai turi užėmę augštumas 
ir jas gerai apginklavę.

Iš žinių, atėjusių iš karo 
lauko, dar nematyti į kurią 
pusę pergalė krypsta.

Prancūzai dar nesusekė, 
kur slepiasi vokiečių didžio
sios kanuolės. Lakūnai 
skraido padangėse ir tėmi- 
ja. Vokiečių lakūnų nesi
mato. Anglai sako, kad vo
kiečių lakūnų nedaug beli-
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Didysis mušis 
tebeina.

ko ir jie nedrįsta lėkti.
Sudrutinimai abiem pu

sėm vis ateina. Dabar bus 
mušyj arti 3.000.000 karei
vių. Vokiečiai gal nesijau
čia labai stiprus, kad mies
tus palei Reino upę skubiai 
drutina. Drutina Cologne, 
Duesseldorf, Wesel ir Duis
burg. Iš Mažosios Lietuvos 
pašaukė gen. von Hinden
burg. Taigi vokiečiai turbut 
nesijaučia stipriais Franci- 
joj ir gal jiems urnai reikės 
remties ant savo žemės. 

vo vokiečiai atgabenę net) 
aštuonis korpusus kareivių. 
Buvo spėliojama, ką vokie
čiai manė daryti taip daug 
kareivių siųzdami į tą pak
raštį. Dabar tą aiškinama 
šitaip:

Kuomet Rusijos kavaleri
ja įsiveržė į M. Lietuvą ir 
pasekmingai keliose vieto
se sumušė vokiečius, tai di
delė pasiauba kilo visoj ry
tinėj Vokietijoj ir žmonės 
manė, kad pats Berlynas y- 
ra pavojuj. Todėl spėjama, 
kad nuraminti gyventojus, 
pasiųsta buvo didžiulė ar
mija. Dabar su didžiausia 
paskuba korpusai iš M. Lie
tuvos gabenama į Franci-

Todėl dabar vėl paaiškė
ja, kad D. Lietuvoj nebus 
mušiu.

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

ROMA, rugs. 18. — Dau
giau kaip 60.000 sužeistų 
kareivių atgabenta Viennon. 
Visos ligoninės pilnos su
žeistų ir dabar statoma lūš
nelės ir j uosna priglaudžia
ma sužeistieji.

PARYŽIUS, rugs. 18. — 
Keliatas laikraščių paminė
jo, buk kaizeris šitokią te
legramą pasiuntęs Italijos 
karaliui:

“Ar pergalėtojas, ar per
galėtas, bet jus išdavystės 
nekuomet neužmiršiu. ’ ’

PARYŽIUS, rugs. 18. — 
Karo žinyba išleido paliepi
mą, kad visi tarnautojai li
goninėse gerai prižiūrėtų 
vokiečius sužeistuosius. Blo
gai tarnaujantieji tuoj aus 
busią pavaromi.

LONDONAS, rugs. 18. — 
Vienas korespondentas iš 
pasitikėtinų šaltinių sužino
jęs, kad per pastarąsias dvi 
savaiti vokiečiai išviso ne
tekę 45.000 kareivių; 14.000 
iš jų užmušta, kiti sužeista 
ir nelaisvėn paimta.

BORDEAUX, rugs. 18. — Francija ir Anglija sku
biai rengia po naują armiją ir abi tuoj bus pasiųstos 
karo laukan.

OSTEND, rugs. 18. — Visi vokiečių sužeistieji iš
gabenta iš Bruselio, nes pramatoma ataka ant to 
miesto.

LONDONAS, rugs. 18. — Didysis mušis eina su 
didžiausiu smarkumu. Prancūzų gen. Bataille krito mu
šyj.

PETROGRADAS, rugs. 
18. — Visoj Bukovinoj Ru
sijos karinė valdžia uždrau
dė iškabinėti Austrijos im
peratoriaus paveikslą viešo
se vietose.

COPENHAGEN, rugs. 
18. — Gen. von Hindenburg 
likęs pašauktas iš M. Lietu
vos į Franciją, kur vokie
čiai negali atsilaikyti prieš 
talkininkus.

NAIROBI, pietinė Afri
ka, rugs. 18. — Vokiečiai 
buvo įsibriovę į Belgijos 
Congo. Bet buvo sumušti ir 
išvyti iš Congo.

LONDONAS, rugs. 18. — 
Vokiečių švietimo ministe
rija atleido visus mokytojus 
ir profesorius, kurie yra pi
liečiai kariaujančių prieš 
Vokietiją valstybių.

TOKYO, rugs. 18. — Pra
nešama, kad vokiečių skrai
duolis Emden nuskandino 
penkis anglų garlaivius ties 
Indija.

Jurininkai išgelbėta.
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Musų pastabos
TAS PAT ATSIKAR

TOJA.

Pirm šimto su viršumi 
metu gyveno Europoje žmo
gus, kurio pavardė ir šian
die visiems yra žinoma. Vie
ni tuja pavarde didžiavosi 
ir ją gerbė, ypač ją gerbė 
franeuzai kareiviai, kiti a- 
na piktinosi ir bjaurėjosi, 
dar kituose ji baimę ir pa
giežą gimdė, nes tasai žmo
gus be jokio atsižiūrėjimo 
ėmė. grasinti visai Europai, 
norėjo palikti visos Europos 
kontinento autokratu. Va
dinasi, norėjo užkariauti vi
sas tautas ir priversti jas 
tik jam vienam tarnauti ir 
būti ištikimomis. Tai buvo 
Napoleonas I, Franeijos val
dovas ir sutremtojas kitu 
valstybių kariuomenės Eu
ropoje.

Iš paporučninko progai 
pasitaikius jis pakilo i pir
mutinį Franeijos konsulį, 
gi laikui bėgant paliko 
Franeijos imperatoriumi, I- 
talijos karaliumi ir Peno 
Sąjungos globėju. Tai buvo 
žmogus genialis, puikus va
das, garsus strategikas, ku
riam Franeija daug yra dė
kinga, bet iš kitos pusės 
kaino despotas ir išdidus 
mindžiojo ir niekino lygiai 
tautą,, kaip ir Europos kitą 
valdovu teises; jis nesigai
lėjo nei plačiųjų miniu, nei 
valdovą ir su visais kuo- 
žiauriausiai apsiėjo. Pa
smaugė jis republikoniuę 
Franeijos laisvę, norints 
skaitlingais’ pergalėjimais 
pakėlė augštyn kaip savo 
šąli, taip ir save. Bet pa
galiau jo tasai noras užka
riauti Europą, jo žiaurumas 
ir išdidumas Įgriso Euro
pai, kuri nusprendė su tuo 
“mažu žmogeliu” būtinai 
pasirokuoti ir padaryti jį 
ant visados nekenksmingu. 
Sumanyta sumalti Napole
ono militarizinas, kuris gra
sė visam pasauliui. Ir krito 
jis pagaliau, kaip turi kris
ti visi despotai, tikinti kum- 
šties jėgai ir visur sėjanti 
baime.

Pirmiausia Napoleonas 
apturėjo didį stipigį 1812 
metais Rusijoje, gi paskui

jo visa galybė sutremta Wa
terloo mūšio lauke 1815 lie
tais. Kad apsaugoti Eurų* 
oą nuo karą ir visokiu iš tą 
ųlančią nelaimiu ir kad pa
tikrinti Europoje ramybę, 
Europos susitarę valdovai, 
<aipo pergalėtojai, nutvėrė 
Napoleoną į savo rankas ir 
vaipo belaisvi pasiuntė ant 
šv. Elenos salos, kur tasai 
didvyris visą apleistas ir 
beveik didžiausiame panie
kinime 1821 metais mirė.

Ir štai nuo Napoleono su
tramdymo valandos apei
nančiais metais sukanka 
šimtas metą ir dabar, šiais 
metais, toji pati historija 
atsikartoja. Krito Napole
onas ir militarė Franeijos 
galybė, bet to vieton išbu
jojo vokiečiu militarizinas, 
kuris ėmė pagaliau grasin
ti visai Europai. Vokiečiu 
militarizmo palaiky to j ūmi 
yra Vokietijos kaizeris, 
taippat išdidus ir visagalis, 
kuris stengiasi žengti Na
poleono pėdomis, nors ma
žiau už aną supratimo turįs.

Ir štai, praėjus šimtui me
tą, išnaujo Europos tautos 
su savo militarizmu ir des
potizmu sukilo viena prieš 
kitą.

Praniatoma, kad šiame 
kare Vokietijos kaizerį su
tiks tas pats likimas, koks 
sutiko Napoleoną 1815 me
tais. Jei Europa pagalvos a- 
pie militarizmo panaikini
mą, tai kaizerį turės kur iš
gabenti ant kokios salos, jei 
pirmiau jisai pats karo lau
ke nežus, arba nepasprąs 
kur šion Atlantiko vande
nyno pusėn.

Brutalė kumšties jėga ga
li kokį laiką viešpatauti ir 
sėti tarp visu tautą baimę, 
tečiąu prisiartina ir jam ga
las ir žūva nuo to paties 
kalavijo, kuriuomi kariau
ja-

Iš militarinio despotizmo 
priežasties žuvo Romos im
perija, išnyko Graikijos, 
Turkijos, Hispanijos ir da
limis Franeijos galingumas, 
nuo to despotizmo ir mili
tarizmo turės žūti Vokieti
ja ir paskui aną Rusija.

Tatai pačią tautą prie
volė pasistengti, idant jąją 
nevaldytą despotai ir pa
kvaišėliai karūnose, ku
riems ranką pamojus sker
džiami milijonai jaunikai- 
čią. Jei norima Europoje 
turėti santaika, tat pirmiau 
pridera nuo sostu nuversti 
visus iš “Dievo malonės” 
paliktus despotus, kurie 
liaudį laiko savo junge ir 
neleidžia jai laisvai atsi
kvėpti. Kuomet nebus nei 
carą, nei imperatorių, nei 

, karalių, nei kitokios rųšies 
valdovų, tuomet nebus rei
kalingi tie pilni tuštybės 
puošniausi Carnegie’ą tai
kos rūmai, visame pasaulyj 
skaisčiau sužibės saulutė.

I f

Tatai šiandie, pažangu- 
, ino amžiuje, musų obalsiu 

turi būti: Šalin Napoleonai, 
Wilhelmai, Nikalojai ir tam 
panašios rųšies nenaudėliai. 
Mes reikalaujame išvystyti 
pramonę, pirklybą, žemdir
bystę ir tautų Unltųpą, 
ne bažnyčiose meįsties 
tuos budelius, kurie 
žinią-kokiam tikslui yra 
tverti.

Tegu gyvuoja pačių žmo
nių valdžią!

bet 
už

ne-
su-
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H0U5E DAMAGED BY ZEPPELIN BOMB IN ANTWER.P.^W®<S/s

Sugadinti namai Antwerpe bombomis, mestomis iš vo kiečių orlaivio.

TAIKOS SUTARTIS PA
TVIRTINTA.

Rugsėjo 15 d. Suv. Vals
tijų valstybės sekretoriaus 
Bryan’o biure, Washingto
ne, buvęs didis džiaugsmas. 
Gi tasai džiaugsmas buvęs 
todėl, kad sekretorius į vi
sus jo hiurąn susirinkusius 
išsireiškęs, jogei po dabar
tiniam karui visi kalavijai 
busią pakeisti žagrėmis, ar
klais.

Tą dieną, mat, keturios 
valstybės pasirašė po tai
kos sutartimi su Suvienyto
mis Valstijomis. Anglija. 
Franeija, Hispanija ir Chi- 
nija jau negalėsiančios atei
tyj kariauti su Suv. Valsti
jomis, kadangi tam tikruo
ju raštu kitos kitoms pasi
žadėjo visus nesutikimus iš
rišti taikos teisme, sakysi
me, kadjr Haagoj.

Po taikos sutartimi pasi
rašymas šiais laikais turi 
didelę reikšmę.

Nėra mažiausios abejonės 
apie tai, kad valstybės, ku
rios po sutartimi pasirašė, 
laikysis tiktai savo žodžio, 
duoto ant poperos. Tiktai 
vokiečiai patvirtintos para
šais sutarties nenori ir ne
mano pildyti, kaip tai atsi
tiko, sakysime, kadir, su 
Belgijos neutralybe.

Suv. Valstijų valstybės 
sekretorius, sakoma, darba
vęsis sulyg tų taikos sutar
čių net kelis metus. Išpra- 
džią jo paskelbtas projek
tas pajuokta, bet paskiau 
pasirodė, jogei tasai sugal- 
vojimas yra tikrai išmintin
gas ir naudingas.

Pasirašymas po taikos su
tartimi su keturiomis vals
tybėmis užtikrina prielan
kius santikius beveik tarp 
900.000.000 gyventojų. Suv. 
Valstijos panašias sutartis 
yrą jau seniau padarusios 
sų 22 mažesnėmis valstybė
mis,

Bryan’o taikos sutartįs

......

turi sekančius tikslus: jai- 
gu valstybės negali ginčų 
pasekmingai pabaigti diplo
matiniu keliu, tuomet visas 
reikalas pavedama tarptau
tinei komisijai ir komisijos 
tardymų metu negalima 
toms valstybėms kita kitai 
paskelbti karą. Tarptauti
nė komisija susideda iš pen
kių narių. Du komisoriu 
paskiria besiginčijančios 
valstybės, ty. kiekviena po 
vieną, du paskiriami iš bile 
vienos kitos valstybės, gi 
penktą sau pasirenka tie ke
turi paskirtieji.

Gražus sumanymas. Tė
čiai! jis tinka tik respubli
koms, bet ne tokioms vals
tybėms, kur viešpatauja 
despotai autokratai.

Latvio prakalba, laikyta 
Rugs. 14 d. š.m. Grand

Pacific Hotelyj.
(Pasakė J. J. Schmidt).

Gerbiamieji: —
Lai bus man leista pasa

kyti, kad dabar aš jaučiuo- 
siu tragikomiškame padėji
me: įsivaizdinki! sau del šio 
atsitikimo du broliu, ku
riuodu persiskyrė labai se
nai, buvo persiskyrime taip 
ilgai, kad vėliau, kuomet 
vieną gražią dieną juodu su
sitiko gyvenimo * vieškelyj, 
tai juodu jau nesuprato vie
nas antro.'Juodu nesupra
to vienas antro, nes juodvie- 
jų kalbos skyrėsi nuo senes
nės abelnos kalbos, kurią 
juodu vartojo prie abelno 
židinio senai, labai senai! 
Taip kad tuodu broliu, nors 
jautėsi esą broliu, bet ne
galėjo suprasti vienas an
tro kalbos, tos kalbos, ku
rią nuo motinos išmoko. 
Turėkime viltį, vienok, kad 
šitoks dąlykų stovis nesi-, 
tęs ilgai, ir kad juodu susi
kalbės svetimoj kalboj, iš
moktoj svetimoj šalyj. Ir 

———

turėkime viltį, kad kalba 
negaišįs mums jausties bro
liais dabar ir ateityj.

Kaip broliai,ėmė kalbėtis 
svetimoj kalboj, tai abu su
žinojo, kad juodu prarado 
abelną. vardą. Viskas, ką 
juodu atmena, yra tai, kad 
ją vardas prasideda su 
liet... ar lat... ar panašiai. 
Abu broliu stebisi, kuomet 
pamato, kad juodu patįs 
persimainė: vienas pavirto 
ir vadinasi lietuvis, o an
tras latveetis. Abu broliu 
dar labiau nusistebi sužino
ję, kad tretysis brolis nuė
jo į vakarus ir vadinasi 
prūsas. Paskui iš paprasto 
prūso virto į senprusį. Ga
lop tretysis brolis paseno ir 
neatsilaikė, kuomet užtiko 
jį teutonas. Tas teutonas 
ne vien įveikė jį, pavergė 
jį, bet visai jį prarijo.

Jus, gyvieji broliai, ar jąs 
matėte, kad tos žinios yra 
ženklai atmainos1? Ar jus' 
matėte, kad šios žinos nu
rodo mus persiskyrimą, ku
ris atsitiko labai senai. Ar 
jus pripažįstate, kad tos ži
nios yra ženklai amžinos at
mainos, kurios kartojasi ir 
dedasi nuolatai pasaulyj ’( 
Ar jus pripažįstate, kad tas 
ženklas yra ardymo dulkės 
ir atnaujinimo spėkos, ku
rią! yra visur gamtoj, bet 
jos veikia taip, kad naikina 
jąs pačių numylėtą židinį'?!

Broliai, tėmykite į tas at
mainas. Žiūrėkite, kad ne- 
prapultumėte iki nepažini
mo savęs.

Kaip du broliu tą pamatė, 
tai juodu ėmė tarties ir ė- 
mė pasakoties, kad juodu 
daug kentėjo nuo niekšo 
teutono.-J uodu pamatė, kad 
juodu dabar iki šios valan
dos tebekenčia nuo teutono. 
Juodu aiškiai mato, kad teu
tonas daro pastangas, kad 
padaryti su jais tą, ką jis 
padarė su trečiuoju broliu.

Saugokitės, broliai, teu

tonas naikina viską, kas 
jam ant kelio pasitaiko. Jis 
tai daro del savo gero.

Jus, du gyvu broliu, ne
kilome t nepamirškite, kad 
jąs turite teisę gyventi sa
vo ypatingą gyvenimą ant 
žemės, lygiai kaip teutonas 
ar kitas kas turi. Saugoki
tės, broliai, ne vien nuo teu
tonų, bet taipgi ir nuo ki
tą, kas tik bando kišties į 
jąs gyvenimą. Broliai, iš
plėtokite jąs savo gabumus 
ir turėkite saldžią viltį, kad 
niekas negali pasakyti, ką 
ateitis turi savo skraistėj 
del jąsą ir koks geras visai 
žmonijai gali ateiti per jus!

Pasakojimas iš mūšio 
lauko.

Sužeistieji gabenami į 
Nancy. Gyventojai ją lau
kė susijaudinę, bet tvirti 
dvasioje. Sužeistąją ilga ei
lė tęsėsi gatvėmis. Vos tik 
suspėta nugabenti juos į li- 
gonbutį, tuojaus moterįs ir 
merginos užsiėmė ją prižiū
rėjimu.

Nežiūrint žaizdą, karei
viai užlaikė šaltą kraują, vi
są proto blaivumą. Suteikė 
smulkiausias žinias apie a- 
budu mušiu ir susirėmimus, 
apie priešininku kariuome
nės padėjimą, apie ką ma
žai kas mums buvo žinoma. 
Tarp tą nupasakojimą bu
vo vienas, kuris verta pami
nėti, taip buvo gražus ir su
jaudinantis, tai papasakoji
mas dvieju sužeistą broliu, 
Nancy gyventoją, kuriuodu 
aplankė laikraščio “L’est 
Republican” atstovas. Laik
raštininkas inėjo .kambarin, 
kuriame gulėjo du broliu. 
Vyresnysis brolis miegojo 
— jaunesnysis su saldžiu 
nusišypsojimu suteikė se
kančias žinias laikraštinin
kui:

“Ketvirtadienio ryte su 
savo kompanija pribuvau 
į klonį, kurį turėjome atim
ti iš vokiečiu. Pasileidome- 
su durtuvais kiti priešais 
kitus — vokiečiai ginasi sil
pnai. Galiu net drąsiai pa
sakyti, kad jie turėjo daug 
baimės nuo musų durtuvų. 
Slapstėsi jie nuo musų vi
sais būriais tankumynuose 
ir prisiėjo ją tiesiog ieško
ti, jei norėjosi durti. Kuo
met apyliųkė buvo apvaly
ta, vokiečiai pradėjo į mus 
šaudyti iš kanuolią.

“Tai buvo baisus daik
tas... Buvo maždaug 8 vai. 
ryte, kuomet sukriokė pir
mutinė kanuolė ir musų 
tarpe pasirodė pasibaisėti
nas šovinys. Jis kritęs ply
šo čiapat ties mumis. An
trasai plyšo užpakalyj mu
sų eilių — matyt, vokiečiai 
ieškojo savo šaudymams 
tinkamosios vietos; paga
liau po trečiam ir ketvir
tam šūviui šoviniai ėmė 
plaišinties jau taip tankiai 
ir tai viršum musų galvą, 
kad ant vietos negalima bu
vo nustovėti. Pagaliau šo
viniai kaip lietus fcaibuo- 
jant pasipylė.

“Po ta pragaro ugnimi 
prastovėjome 30 valandą.

“Argi negalima turėti pa
garbos žodžių del tokiu drą
sumo ir karingumo darbų ? 
Šitai jaunikaitis del tėvynės 
meilės susiremia su savo 
priešininku, lieka bjauriai 
sužeistas ir pagaliau pasa

koja to susirėmimo pasek
mes, tą visą pasako su iš
didumu.

“Ant nelaimės, jei yra 
daug sužeistų, pasirodo vi-' 
sai mažas skaitlius užmuš
tų — pasakojo toliau jau
nas didvyris. — Mano drau
gai, kaip ir mano brolis — 
didžiausia dalimi sužeisti 
tik į rankas ir kojas.. Kas 
link manęs, tai man šukė
mis sužeista taippat kojos. 
Mano brolis taippat, gi ma
tai, tamsta, tas man visai 
nekenkia su tamsta kalbė- 
ties. Nuolat man sapnuojasi 
lietus kulipką ir šovinių. 
Mūšio lauke prie tų šovi
nių lengvai galima pripras
ti. Jie girdžiami ištolo, kaip 
švilpdami lekia. Tatai pra
ėjus pusvalandžiui po tokiu 
lietumi, ėmėm tarp savęs 
šaukti:

— Atsargiau, jąs, ten kai
rėj pusėj — nes tai jums!

— Ei ten, dešinieji, atsar
giai, toji “slyva” jums ski
riama!

— Štąi tasai šovinys jau 
centrui skiriamas! — surin
ka kiti.

Tuo tarpif kanuolią šovi
niai. pilasi ant visų galvų. 
Baisu apie tai ir pagalvoti.

“Taip išstovėjome 30 va
landų, nieko nevalgę, nei , 
negėrę — pasakojo toliaus 
sužeistasis. — Priešininkas 
sustojo šaudęs tik ant1 ry
tojaus, ty. penktadienyj po 
pietų.

“Pasinaudojant laikina 
ramybe, musų sanitarai tuo
jaus pribuvo mūšio laukan, 
kad paimti savo globoti su
žeistuosius. Riet Vokiečiai, 
pamatę musų sanitarus, iš
naujo paleido į mus ugnį. 
Tai barbarai! Ištikro neži
nau, kokiuo būdu aš ir ma
no brolis išsigelbėjova”.

Sužeistasis dar pasakojo, 
kad vokiečiai prastai šaudą. 
Labai pagyrė franeuzų ar
tileriją ir baigė pasitikėji
mu, kad franeuzai vokiečius 
galutinai įvarys ožio ragam

Iš ko pragyvena daktarai.
Admirolas Dewey, kuo

met jis buvo sveikinamas 
jam sulaukus 75 metą am
žiaus, pasakė:

“Aš pasiekiau gilios se
natvės ir tebesu pilnoj svei
katoj ačiū tam, kad labai 
rūpinausi mankštinimu kū
no ir vengiau visokių puo
tą. Mes valgome perdaug. 
Žmogui užtektą vieno treč
dalio to, ką jis suvalgo.”

— O kas atsilieka su a- 
nais dviem trečdaliais? — 
jo paklausta.

— Ugi tas prigellįsti dak
tarams pragyventi — atsa
kė admirolas.

Pažiūrėti ponas, kaip ponas, 
bet kišenius tuščias.

Apsukrus jaunas vagiliu
kas klūpojo bažnyčioj prie 
suolo, kur gerai apsirėdęs 
vyras klūpojo. Vagiliukas 
kyštelėjo ranką vyro kiše
nini!. Vyras pajuto ir sučiu
po vagiliuką. Tuomet vaikas 
balsiai leptelėjo: “Pažiūrė
ti ponas, kaip ponas, bet ki
šenius tuščias”. Susisarma- 
tino vyras, paleido ranką, 
o vagiliukas to tik ir laukė: 
sprūdo laukan.

Skaitykit “KATALIKĄ”.
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Kaip reikia 
valgyti.Prie valgymo, kaip ir prie kiekvieno darbo, reikia mokslo, žinojimo. Galima pavalgyti ir brangiai ir daug suvalgyti, o naudos iš to visai maža teturėti. Ir priešingai: galima pavalgyti ir nedaug tesuvalgyti, ir būti sočiam, stipriam. Viskas priguli nuo to, kaip pavalgysi. Jei ūkininkas ir daug mėšlo duos dirvai, bet jei duos ne laiku ir ne tokio mėšlo, kokio reikia, dirva vistiek mažai tepasitai- sys. Panašiai yra ir su žmogaus .viduriais.Tiesa, kol musą žmonės valgo senoviškai, taip, kaip jie valgė dešimtimis ir šimtais metų, tol jie moka pavalgyti, valgo teisingai. Bet kaip tik kas nori “poniškiau” pavalgyti, tuoj pradeda klysti. Jis mano, kad sveika ir naudinga valgyti visa, kas tik pakliųva po ranka, be jokios tvarkos ir eilės. Tai matyti iš to, kaip svečius vaišina. Nežiūri nei laiko, nei svečio noro, nei jo vidurių stiprumo — duoda, turi valgyti ir gana. Jei nevalgysi — supyks.Žmogaus arba gyvulio pilvas yra kaip koks fabrikas. Ineina jin valgis vienokiame pavidale, o išeina kitokiame. Valgis pilve malasi, virinasi, miešiasi, sunkiasi. Dalis inėjusio valgio persisunkia į gislas, kraują, iš kur jau eina kūno maistui, o kita dalis, uesuvartota, nenaudinga, išeina kiaurai laukan. Inėjęs valgis padaro didelę kelionę.Pirmiausia valgis patenka b union. Čia mes jį dantimis sukramtome, sutrupiname, liežiuviu sumaišome ir seilėmis suvilgome bei mažumą aptirpdome. Rįjama gerkle arba stemple valgis nusileidžia skrandin. Skrandis visaip susitraukdamas dar kartą pertrina, permala valgį. Čia pat ant jo prisisunkia iš skrandžio sienų tara tikro skystimo, vadinamo skrandžio sunkos, panašiai kaip Iseilių prisisunkia iš burnos sienų. Toji skrandžio sunka dar labiau pra- skiedžia nurytąjį ir jau gerokai jį aptirpina, apvirina. Suvirintas valgis persisunkia per skrandžio sienas ir patenka kraujau. Suvirinęs kiek galėdamas valgį skrandis išstumia jį dalimis tolyn į plonąsias žarnas (grobus).Netoli nuo skrandžio plonosiose žarnose išsilieja ant valgio skystimai iš kasos ir kepenų, vadinamosios kasos sunka ir tulžis. Tos sunkos valgį beveik galutinai jau sutarpina ir suvirina, visa, kas galima buvo suvirinti. Toliau, plonųjų žarnų sienelės taippat dar išduoda mažumą sunkos, bet svarbiausias jų darbas, tai sugerti suvirintąjį valgi, kurs taipjau patenka gąlų-gale kraujau. Iš plonųjų žarnų . nesunaudojamasis valgis pereina į storąsias žarnas, kur jis susistovi,. iš jo išsisunkia jau viskas, kas begali išsisunkti. Likučiai išeina laukan.

žarnų sieneles tik tuomet, jei jis yra labai skystas, sucirpęs, panašus į syrupą, į putas. Toks valgio sutirpi- nimąs ir vadinasi jo suvirinimu, nors čią nei katilų, nei ugnies ir nėra, o yra tik paprasta kūno šiluma, ne- yginant, kaip pečiuje. Suvirinimą viduriai atlieka su pagelba įvairių sunkų: burnos seilių, skrąpdžio sunkos, kasos sunkos, tulžies, plonųjų žarnų sunkos. Kaip cukrus ištirpsta vandenyje, taip valgis turi ištirpti tose sunkose. Tik sunkos yra betgi nepaprastas vanduo, dėlto kad vandenyje nei mėsa, nei lašiniai netirpsta, o tose sunkose tirpsta.Bet ir tos sunkos nevienodos: jos daug kuo skiriasi viena nuo kitos. Jus žinote, kaip priešingi yra- tarp savęs rūgšti ir šamus daįgtai. Jei įrugštą alų iu- dąiktai. Jei į rugštą alų in- puola, o jei daugiau kreidos prikišti — tai alus pasidaro panašus į šarmą. Jei į uk- susą ar rūgštų pieną indėli sodos, tai jų rugštumas prapuola, o jei sodos daugiau pridėti, tai skystimas pasidaro sodinąs, panašus į šarmą. Tą pati gali padaryti ir pats šarmąs. Jus matote, kad rūgštus daiktai, kaip rūgštūs alus, pienas, uksusas yra vienos rūšies, o šarmus daiktai, kaip kreida, soda, šarmas — yra kitos, griežtai priešingos pirmąja! rųšiai.Seilėstatai yra šarmios rūšies, skrandžio sunka rūgšti, kasos sunka, tulžis, žarnų sunka — vėl šarmios. Ir tik tokios būdamos sunkos gali valgį virinti. Jei seilėse, tulžyje, kasos sunkoje panaikinti šaunumą, tai jis jau nebevirįs valgio, bus beveik kaip paprastas vanduo. Yra tokių ligų, kuomet rūgšti skrandžio sunka nesi- sunkia iš jo sienelių, arba permažai tesisunkia. Valgis be rūgščios sunkos skrandyje gulėdamas pradeda rug- tį, puti ii; žmogui kenkti. Prisieina tokiuose atsitikimuose duoti rūgštumo gerti.J ei žmogus rįja seiles, kurios yra šarmios, tai skrandžio sunka savo rugštumu turi tą seilių šarmumą panaikinti. Toliau, valgis skrandyje pabuvęs ir gerai skrandžio sunkos aptirpin- tąs, įgauna rūgštų skonį. Valgiui perėjus iš skrandžio į -žarnas, kasa turi tą valgio rugštumą panaikinti ir tuomet tik, kada valgis pasidaro vėl šarmus, tuomet tik hąsps sunką gali jį virinti.(8cka toliau).

Kaip matote, žmogaus vidurių darbas susideda iš dviejų atskirų darbų: Į) valgio susmulkinimo, suma- limo ir jo varymo tolyn, 2) susmulkintojo valgio sutir- pinimo, suvirinimo ir jo sugėrimo į kraują. Pakalbėsime apie kiekvieną darbą skyriumi.Kad skrandyje arba žarnose sunkos galėtų lygiai prie kiekvienos valgio dalies prieiti ir greičiau jas suvirinti, reikia valgiui būti kuosmulkiausiai sutrupintam ir sutrintam. Iš to išeina, kad ne tik negalima valgio ryti nesukramčius, bet priešingai, reikia kiek galint smulkiau jis su gromuliuoti. Jei mes burnoje jį gerai sukramtysime, tai ir skrandžiui mažiau darbo bebus trinti, ir valgis greičiau ir geriau suvirs.Iš burnos valgis stemple nueina skrandin, o iš ten plonosiomis žarnomis į storąsias žarnas ir laukan. Kas varo valgį? Varo pačios žarnos: augščiau kąsnio žarnos susitraukia ir kąsnis iš tos siauresnėsės vietos slįs- ta žemyn į platesniąją. Paskui valgio slysta žemyn ir susisiaurinimas ir varo tokiuo budu valgį pirmyn. Stemplė, skrandis, žarnos visuomet varo valgį paakiui, tam tikroje linkmėje; ne- kuoinet jie nepaklys, neims be reikalo valgio atgal varyti. Taip darosi dėlto, kad žmogaus vidurių darbas nepriguli nuo jo valios. Jei valgio virinimas nuo žmogaus prigulėtų, tai žmogus, nežinodamas gerai savo darbo, galėt)} dažnai sau ir pakenkti, kaip tai atsitinka neretai su bepročiais, kurie nevalgo arba spjaudo valgį laukan.Bet kad ir ne nuo žmogaus valgio varymas priguli, vistiek, reikalui priėjus, viduriai moka kaip pasielgti. Jei, sakysim, mes nurysime į skrandį kokį kenksmingą arba surugusį valgį, arba tas valgis pats skrandyje bebūdamas surugs ir ims puti, tai toks supuvęs valgis, perėjęs į žarnas ir nusigėręs į kraują, galėtų j- užnuodyti ir patį žmogų nubaigti. Dėlto skrandis, kaip tik jin pakliųva koks negeras daiktas, tuojau grąžina valgį atgal, tai yra, žmogus pradeda vemti. Tokiuo budu vėmimas yra tam tikruose atsitikimuose labai naudingas ir labai reikalingas žmogui daiktas.Arba jei jau valgio iš pilvo grąžinti nebegalima, tai žarnos tuojau, dar skystą, nesusistovėjusį valgį, varo greitai tolyn laukan, kad jis nesusigertų ir nepatektų kraujau. Tuokart žmogus pradeda eiti laukan skystai. Tokiuo budu vidurių susidedi mas nėra koks piktas daiktas, jei jis neperilgai te- sitęsia. Jei žmogus eina laukan skystai, tai tegul ir eina: skystimai išplaus jam žarnas nuo visokių kenksmingų valgio dalelių; išsiplovusios žarnos pačios apsistos. Toks retkarčiais žarnų išvalymas labai yra joms sveika.Antras vidurių darbas — tai valgio suvirinimas ir su- gėrimąs. Valgis gali patekti kraujau per skrandžio ar

nu .randa nauji pavojai, nauji reikalai, kova žmogaus su prigimimu nekuomet nepa- sibąigs. Reikia tiktai žiūrėti, kad tą kova butų išmintinga, kad žmogus savo darbą suvartotų geriems tikslams pasiekti, kad savo talentų neaikvotų nenaudingai.Žmogus kovoja ne tik kad jam pačiam butų tuo tarpu gera, ne vien iš savymeilės, bet augštesnių jausmų vedamas į tą kovą. Daug kovojama del teisybės, del paskleidimo savo nuomonių, del įvykdinimo gyvenime permainų, kurios skaitoma naudingomis. Tokį augštą tikslą kovoje parodė žmo-. nėnis Kristus, liepdamas teisybės visupirmu ieškoti sau ir visiems žmonėms, del tos teisybės nebijoti nieko nukentėti, jokių vargų, darbo sunkenybių.Turėdami priedermę kaipo krikščionįs visiems būti naudingais, tuo labiau turime priedermę dirbti savo krašto žmonėms, su kuriais gyvename. Mes patįs naudojamės darbu žmonių, palikusių musų krašte geresnes gyveninio sąlygas, taigi patsai dėkingumas reikalauja, kad atsilygindami už tai darbuotumėinės ir toliau. Tėvynės meilė visais amžiais buvo skaitoma šventu daiktu, net stabmeldžiąį mokėjo del tėvynės nesigailėti darbo ir net savo gyvybę atiduoti.Musų pačių nauda reikalauja nuo musų tokios meilės, darbais apsireiškiančios. Juo labiau mylėsime savo kraštą fr daugiau jo iš- augštinimui dirbsime, tuo geresnis vis darysis ir musų pačių gyvenimas ir visų artimų mums žmonių, kurie po musų gyvens. Be pasišventimo, sunkaus darbo nc- kįla nei vienas kraštas, tuo labiau tokio patriotizmo arba tėvynės meilės reikalauja iš musų Lietuvai nedidelė, •amžiais apleista šalis. Tasai darbas visados veda prie tikslo, nekuomet negaišta, bet visados veda tautą prie geresnės ateities. Tokio pasišventimo sužadinimas yra labai svarbiu daiktu tautos gyvenime.Žmonės, kurie del savimeilės, užsispyrimo arba savo pelno gadina bendrą darbą, kenkia tautos reikalams, visados buvo paniekoje laikomi, tokie įiarsidavėliai palieka apie save blogiausią atmintį.Kariuomenė be vadovų nieko negali padaryti. Taip ir visur gyveninio dažnai reikia mokėti savo nuomonės atsižadėti, kitiems užleisti, kada tėvynės nauda to reikalauja. Juo šviesesnė visuomenė, juo geriau nustatytas jos gyvenimas, tuo didesnis mokėjimas ne kiekvienam skyrium palaidai veikti, bet prisitaikinti prie visų. Kvaili užsispyrėliai, rėksniai, pilni puikybės, kenksmingiausi esti kiekviename darbe.Tos tėvynės meilės, mokėjimo^ drauge dirbti, žiūrint nė savo garbės, bet visi) krašto naudos, dar mažai tematyti musų tautoje. Kitą kartą Lietuvos bajorai del tuščios garbes atsižadėjo savo kalbos ir tiio įnešė nesu-

■■!<— ■ •■■ i- » fl„ ;r ■...»,W .... .l <tu.-...^hgSIg3^^pgM tikimą į visos tautos gyvenimą. Iš to atsiradęs tarp tos pačios žemės gyventoji! pasidalinimas į lietuvius ir buk tai lenkus ir ligšiol te- bekliudo visiems išvieno dirbti. Toliau, menka savo krašto meilė išsklaido tūkstančius lietuvių po svetimus kraštus. Daugelis jų visai be reikalo važinėja vargdami po svetimas šalis, bevelydami svetimiems tarnauti, negu savo krašte tai- syties geresnį gyvenimą. Kad lietuviai taip dirbtų namie, kaip dirUa kitur, svetimiems tarnaudami, tai musų kraštas nebūtų menkesnis už kitus.Tegu visi vienodai supranta, kaip reikia sutvarkyti tautos gyvenimo darbas, tegu del to kįla dažnai ginčai, tečiau visuose musų darbuose tegu pirmiausias tikslas esti ne noras ant savo pastatyti, bet tiesą atrasti ir naudą atnešti savo žmonėms ir kraštui. Tada pranyks visi tie bereikalingi nešvarus savitarpiai užsipuolimai, kurių tiek daug inatyties kaikuriuose musų laikraščiuose.Užsispyrėliai ir apsileidėliai, kurie nemoka drauge dirbti, turi išnykti, kaip išnyko Amerikos indionai ir kitos laukinės tautos. Taigi daugiau tėvynės meilės, darbais pasirodančios, daugiau krikščioniškumo visame veikime. Tokios meilės laukia nuo visų savo sūnų gimtinis musų kraštas, musų bočių kaulais nuklotas, jų prakaito prisigėręs, tos meilės šaukiasi suvargę musu broliai.
A. R.

PAGELBA.Nors Gamta, be jokio klausimo, yra geriausia gydytojas, tariaus dažnai buvo reikalinga suteikti mažą pagelba, kad paskatinus pasveikimą. Geriausia pagel- ba yra išvalyti kūną ir jįjį j sustiprinti. Tai geriausiai yra atliekama gerai žinomo vaisto, vadinamo: Trinerio Amerikoniškas Kartaus Vyno Eli.xiras. Šisai vaistas turi labai gerą veikmę virškinimo systemai, visiškai ją išvalydamas ir suteikdamas naujas jiegas. Skaudėjimuose, kalančiuose iš ga- zų susirinkimo, pilve, ar viduriuose, šisai vaistas veikia labai greitai ir paprastai beveik tuojauns suteikia palengvinimą. Aptiekose. •los. Triner, Manufacturer, 1333 1339 South Ashland Ave., Chicago, III.Męs norime patarti Trinario Linimentą kaipo vieną geriausiu vaistu šty- viems raumenims ir sąnariams. tynimanis ir išsisukimams. Trinerio Linimen- to kaina 50c., per pautą 60c.Advf.
Labai Pigiai.

PARSIDUODA namai ir lotai 
nešanti 10%‘. Puikiausios farmos 
Douglas County, Wis. žemė der
linga. Parduodame lengviausio
mis išlygomis. Nepraleisk geros 
progos. Pirk žemę pakol pigi, o 
greitu laiku tapsi turtingu, Del 
pirkimo namii, lotu ir farmą 
kreipkities į
TĮANANEVICZ SAVINGS BANK

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

Tevynesjneile.Žmogus iš prigimimo kovai sutvertas, nuolat kovoja, kad kokio nors . tikslo pasiekti. Žmogus, ieškodamas patd^esnio gyvenimo^ visą žemę apjuosė geležinėmis vėžėmis, kuriomis paukščio greitumu važinėja, apipynė ją vielų tinklu, kuriuo žaibo greitumu susiži- np, nuveikė ne tiktai meškas ir vilkus, bet ir genialus raupų, choleros ir kitų ligų, kitą kartą tūkstančiais žudžiusių žmones. Bet vis žmonįų gyvenime atsi-

Tėmykite Nariai.
Tėmykite nariai Draugijos šv. Pe

tro Kenosha, Wis.
Subatoje 39 d. Rugsėjo 1914 atsibus 

mitinis susirinkimas paprastoje svetai
nėje.

Susirinkimas atsibus 7:30 vai. vaka
re ant kurio visi nariai turi neatbū
tinai atsilankyti nes neatsilaukęs bau
stas $1.00.

Su pagarba,
B. Olech, nut. rast.

Lietuviška pagelbine šv. Juobapo 
Draugija laikys susirinkimą. suba
toje 19 dieną Rugsėjo 1914 m., vaka
re 7 valanda Vokiečių svetainėja 
visiems gerai žinomoje.

Meldžiam visus lietuvius atsilankyti 
ant šito susirinkimo ir apsvarstyti a- 
pie dalykus pačiuptus dienrašyje “Ka
talike” No. 32 visiem broliam lietu
viam reikėtų pasirūpinti apie savo 
tėvynę Lietuvą.

A^EXTRA DIDELIS^ 
PIKNINKĄS.

*«Nedėlojp 20 d. Rugsėjo atsibus 
didelis pikninkas Dr-stės šv. Kazimie
ra K. Berman’s darže. Riverside. III. 
ant kurio užprašomi visi pribūti, pa
silinksminti pakvėpuoti tyro oru pa
sirinkti grybų, o kad nerasite grybų, 
tai pakvėpuoti ant šviežioj žolės. Už
prašomi visi iki vienam.

Su godone, 
KOMITETAS.

(37-8) 

LIETUVIŠKAS TEATRALIŠKAS 
KLIŲBAS “LIETUVA”.

Stato ant scenos, vieną iš gražiau
sių lietuviškoje kalboje veikalų Dra
ma 6sia veiksmėsia “Iš PO BUDELIO 
KALAVIJO” iš ištorijos sutaisė L. 
T. K. L. janaris p. Pr. Stasiulis.

Atsibus Nedėlioję 20 d. Rugsėjo 
(Sept.), 1914 m. šv. Jurgio Parapijos 
Svetainėje, ant 32-ro PI. ir Auburn 
Ave., Prasidės 7-tą valandą vakare, 
Svetainė bus atidaryta 6-tą valandą 
vakare.

Tikėtų kaina nuo 25c ir augščiau 
Ant tikėtų bus lipinami “Lietuvių

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų

Kainą 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

Amerikos Lietuvių Dienraščio “Kataliko” Kningynas
3249 South Morgan Street, : ; CHICAGO, ILL.

Čia prisiunčia 25c krasos ženkleliais ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu- 
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavarde..........................................................................................
Gatve....................................................................................................................

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

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

VISI UŽSISAKYKITE

Amerikos Lietuvių Dienraštį 
“KATAUIKA”

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausia išsipla
tinęs ir turi daugiausia skaitytojų. Dienraštis “KATALIKAS” pa
duoda žinias anksčiau už kitus laikraščius. Dienraštyje rašoma apie 
visokius atsitikimus pasaulyje, telpa smagių ir linksmų pasiskaity
mų. pamokinančių straipsnių. Rašoma daug apie Lietuvą ir lietuvių 
reikalus.

Dienraštį “KATALIKĄ” redaguoja prityrę redaktoriui ir rašp 
j jį žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”
yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bet visuomenei 
— yra ^visuomenes laikraštis.

Dienraščiui rupi visų lietuvių gyvenimas: rlarbininkų, jauni
mo, moterių, jam rupi lietuvių pramonė ir visi kiti, iššaukti kultū
rinio judėjimo, reikalai.

Todėl skaityk ^KATALIKĄ”, nes užmokėti už jį pinigai atneš 
tau šimteriopą naudą.

Amerikos Lietuvių Dienraštis kainuoja:
Suv. Valstijose ir Canadoj, metams $5.00.

pusei metų $3.00.
trims mėnesiams $1.75.

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

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. MORGAN ST„ : : CHICAGO, UI.

Tikimės, jog Gerbiamoji visuomene 
skaitlingai atsilankys ant šio didelio 
ir puikaus teatro. Taippat užtikrina
me. jog visi atsilankušieji busite už
ganėdinti, nes artistai yra parinkti iš 
gabiausių Lietuvių Scenos Mylėtojų, 
kurie jau nesykj gavo pagyrimus.

Su pagarba.
L. T. K. L. Rengimo 

Komitetas.
PASTABA: Tas pats L. T. K. Lie

tuva, loš teatrą po vardu “Keistutis!-4 
5-se aktuose, Nedėlioj. 2 d. Rugsėjo 
“Columbia” Svetainėje ant 48-tos 
ir S. Paulina gatvių.

(37-8)

Ant pardavimo saliunas ląbai ge
roj vietoj tarp lietuvių ir lenkų ap
gyventa. Parsiduoda pigiai iš prie
žasties kito biznio. Atsišaukite:
3129 So. Morgan St., Chicago, 111.

(37-8)

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Renda labai 
PH?*-
$350-52 Blue Island Ąve.,

Kampas Lincoln St.
(36-8)

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

Įz. A. Pupauskis, 
3232 Emerald Ave., Chicago, Ill.

Ar nori gyventi ant 
savo Farmos?

Kur tavo daržas teiks tau šviežių 
daržovių per 10 mėnesių kasmet? Kur 
gali turėti pieno, kiaušinių ir vistų, 
kiek tik nori? Kur gali turėti mėsos, 
kiek tik gali sunaudoti ? Kur gali iš
mokėti savo farmą ir vėliau nupirkti 
del savo vaikų po farmą? Rašyk arba 
ateik, o aš tau pasakysiu kur tą viską 
gali turėti. L. M. Alien. P. T. M. 718 
LaSalle Station, Chicago, Ill.

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 Kaingyne yra labąi pui
kus paveikslas Šv. Tėvo. Ąų$ pa
veikslo išrodo kaip gyvas sėdįs 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viriutiniai raudonį — paveikslo gi 

.dugnas tamsiai žalias, žodžių sa
kant, paveikslas labai gražus ir 
mes patariame visiems' jį turėti. 
Miera jo 18x24.

___ ___
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KATALIKAS

TELEGRAMOS.
(Tąsa nuo 1-mo pusi.).

Vokiečiai skelbia apie ne
apsakomus rusu žvėrišku
mus rytinėj Prūsijoj. Pas 
vieną nelaisvėn paimtą Ru
sijos oficieri rasta moteries 
pirštas su žiedu. Buvę ras
ta 20 užmuštu moterių su 
nupjaustytomis krūtimis 
Kitoj vietoj rasta 21 vokie
čių atsarginis su nukirsto
mis galvomis, kojomis ir no
simis. Tai vis kazokų dar
beliai.

Anglai nuskan
dino vokiečių 

garlaivį.
New York, nigs. 18. — 

Anglijos skraiduolis Lan
caster nuskandino vokiečiu 
garlaivi Kron Prinz Wil
helm.

Tas garlaivis išplaukė iš 
New Yorko rugp. 3 d. ir 
buvo prilioduotas anglimis. 
Jisai norėjo suteikti anglių 
vokiečių karo laivams, plau- 
kinėjantiems Atlantike.

Nebuvo nieko ligšiol gir
dėti apie to garlaivio pasiro
dymą kokiame nors uoste 
arba kur pakraštyj.

Sugrįžo Belgi
jos kardinolas.

Londonas, rugs. 18. — 
Pereitą trečiadienį sugrįžo 
į Malinęs Belgijos kardino
las. Jisai, keliaudamas iš 
Romos, buvo užvažiavęs 
Londonan ir ten matėsi su 
Anglijos karaliumi.

Belgai pasitiko savo kar
dinolą labai džiaugsmingai. 
Malines majoras ir kiti vir
šininkai lydėjo kardinolą į 
apgriautą puošnią katedrą. 
Kardinolas labai liūdėjo, 
kad rado savo mieste daugy
bes namų išdegintų ir iš
griautų. Pasakojo, kad An
glija palaikys Belgiją.

Austrija norinti 
taikintis.

Londonas, rugs. 18. — Mi
lano laikraštis Corriere del
la Serra rašo apie tai, kad 
Austro-Vengrija daranti pa
stangas susitakinti su Rusi
ja. Imperatorius Pranas 
Juozas sakąs, kad Vokieti
ja tam nelabai tesipriešįs. 
Priegtam nuo senovės An
glija ir Austro-Vengrija bu
vę geruoju ir todėl Anglija 
nepanorės, kad Austrija bu
tų padalinta.

Austriją verčia prie tai
kymosi jos vidurinis stovis. 
Viennoj neramu ir ten gali 
kilti riaušės.

Vokietija irgi nori taikin- 
ties su visais savo priešais. 
Vokietija patarė Amerikos 
valdžiai išgauti žinias iš An
glijos, Francijos ir Rusijos 
valdžių, ant kokių išlygų jo
sios sutiktų taikinties.

Nusižudė tris 
plėšikai.

Johannesburg, pietinė Af
rika, rugs. 18. — Plėšikai, 
per kuriuos buvo nušautas 
boerų gen. de la Rey, buvo 
apsiausti policijos viename 
urve. Urve buvo du plėšiku 
ir jų vadas Jackson. Jack- 
sono pati buvo pasiųsta su 
reikalavimu, kad plėšikai 
pasiduotų. Plėšikai nužudė 
moterį, o paskui patįs nu
sižudė.

sutinka persimai
nyti NELAISVIAIS.
Amsterdam, rugs. 18. — 

Iš Berlyno pusiau oficialiai 
pranešama, kad Anglija, 
Francija, Rusija ir Vokie
tija sutiko persimainyti ne- 
laisviais.

GEN. FUNSTON NENORI 
PASITRAUKTI IŠ

VERA CRUZ. x
Washington, rugs. 18. — 

Pasklydo čia žinia, kad gen. 
Funston telegrafavęs iš Ve
ra Cruz, jog jis priešingas 
atitraukimui Amerikos ar
mijos iš Vera Cruz. Gen. 
Funston sako, Md ten turi 
būti Amerikos armija, kol 
Meksiko valdžia ineis į nor
males vėžes.

Anglijos ambasadorius 
Meksike irgi priešingas ati
traukimui Amerikos karei
vių iš Vera Cruz.

Washingtone yra nuomo
nė, kad Meksike iškils riau
šės pasitraukus Amerikos 
armijai iš Meksiko. Pir
mi asia riaušės kiltų Vera 
Cruze.

Buvo manoma atitraukti 
Amerikos kareivius šio mė
nesio 26 d., bet tas atidėta 
esą iki spaliu 15 d.

Del gabenimo kareivių iš 
Vera Cruz iš New Yorko iš
plaukė transportai New 
York, Newport News ir 
Pensacola.

AMERIKOS VOKIEČIAI 
SU PROTESTU WA- 

SHINGTONAN.
Washington, D. C., rugs. 

18. — Nuo vokiečių iš Illi
nois, Wisconsin ir India
na valstijų atvyko Wa- 
shingtonan delegacija su 
protestu prieš belgų ko
misiją, kuri inteikė prezi
dentui raportą apie vokie
čių žiaurumus.

Tos vokiečių delegacijos 
prezidentas nežada priimti.

BELGIJOJ VOKIEČIAI 
SPAUDŽIAMI.

Ghent, rugs. 18. — Ke- 
liatas belgų pulkų užpuolė 
vokiečius Termonde. Vo
kiečiai, matyt, silpni buvo, 
kad neparodė didelio pasi
priešinimo. Apleido mies
tą ir bėgo linkui Briuselio, 
palikdami keliatą nelaisvių 
ir provizijos.

Prie Dixmirde belgai už
klupo 400 vokiečių raitelių. 
Belgų nebuvo daug, bet tu
rėjo kulkosvaidžių ir ėmė 
pilti į vokiečius švino lietų. 
Du šimtu buvo užmušta ir 
sužeista, o kiti pasidavė ne
laisvėn.

ŽUVO 30 ASMENŲ.
Memphis, Tenn., rugs. 18. 

— 30 buvo užmušta ir daug 
sužeista, kuomet gatveka- 
rin smogė traukinys. Trau
kinys nubloškė gatvekarį 
už 100 jardų ir paskui gat- 
vekaris nuriedėjo nuo aug- 
što pylimo.

Traukinys drožė gatveka- 
rio vidurin ir niekam nebu
vo laiko nušokti.

STATO DIRBTUVĘ.
Hammond, Ind., rugs. 18. 

— S. R. Feil kompanija iš 
Cleveland, O., nutarė staty
ti Hammonde naują dirbtu
vę, kurioj , bus išdirbama y- 
patingas ėdalas galvijams.

MEDVILNĖ GABENAMA 
UŽSIENIN.

New York, rugs. 18. — 
Karui iškilus didžiai nuken
tės medvilnės augintojai 
pietinėse valstijose. Tūks
tančiai tonų buvo gabena
ma medvilnės Vokietijon ir 
Anglijon. Kilus karui, du
ris į Vokietiją visai užsida
rė.

Bet dabar imama vis po 
daugiau gabenti medvilnės 
į Angliją, Šveicariją ir His- 
paniją. Tas gal išgelbės 
medvilnės augintojus nuo 
bankroto.

ŽMOGŽUDYSTĖ KA
LĖJIME.

Joliet, Ill., rugs. 18. — 
Nepaprastas nuotikis ištiko 
valstijiniame kalėjime.

Pietų metu kalinys F. 
Repetto peiliu nudūrė ka
linį McMasters, kurs tuoj 
mirė.

Iš Chicago.
Prasidėjo Mokslas Muzi

kos Mokykloj.
Senai pageidaujama Mu

zikos Mokykla jau atidary
ta Tananevicz Savings Bank 
namuose, ties 33čios ir Mor
gan gatvių.

Yra tai vienatinė Lietu
vių Muzikos Mokykla Chi- 
cagoje, kame mokinama 
muzikos įvairios šakos, bū
tent: ant piano skambinti, 
ant smuikos ir vargonų 
grotų giedojimo, lavinama 
dramoje, išguldoma teorija 
ha rmoi i i j a, koi i trapun kta s, 
muzikos historija, orkestra- 
cija ir kompozicija. Įvairius 
muzikos skyrius veda se
kantieji mokytojai: A. Po
cius, A. Aleksandravičius, 
O. Pocienė, Kl. Jurgelionis 
ir C. M. Mixer. Lietuvių 
Muzikos Mokyklos tikslas: 
suteikti mokiniams pilną 
muzikaiiškąjį išsilavinimą. 
Šioji mokykla rengs ne tik 
virtuozus-dailininkus, bet ir 
pedagogus-mokytojus.

Yra pageidaujama, idant 
muziką mylintis jaunimas 
kuodaugiausia spiestųsi į 
šią mokyklą.

Mokslą einantieji, ber
naičiai ir mergaitės, bus 
priimami pagal nužemintas 
kainas.

Mokykla, kol kas, bus ati- 
daryta kasdiena nuo 2 iki 
6 vai. vakaro.
L. Muzikos Mokyklos

Valdyba.

“Vyčių” susirinkimas.
Užvakar vakare Bridge

port o Vyčių kuopa turėjo 
savo susirinkimą Šv. Jur
gio par. salėje. Susirinki

mą atidarė pirmininkas J. 
B. Kaupas ir susirinku 
siems perstatė p-ną Pr. ši- 
vicką, kuris skaitė refera
tą “Lietuvių literatūra”. 
Referatu visi buvo paten
kinti, nes p. Šivickiui pa
baigus skaityti, pasipylė 
garsus rankų plojimai, kai
po išreiškimas ačiū už refe
ratą. Skaitymas buvo labai 
rodomus, kadangi jame 
trumpai nupasakota visos 
musų dainos, kurios dau
giausiai dainuojamos musų 
tėvynėje Lietuvoje.

Paskui kalbėtasi kas link 
rinkimo atstovo i Lietuviu 
Politišką Seimą, kuris atsi
bus rugsėjo 21 ir 22 d. ir į 
Federacijos kongresą, ku
ris tuojaus prasidės pasi
baigus Seimui. Atstovu iš
rinktas J. B. Kaupas. Pas
kui kuopon įrašyta nauji 9 
nariai.

Pasibaigus susirinkimui, 
prasidėjo žaismės.

Sekantis kuopos susirin
kimas nutarta laikyti rug
sėjo 30 d. \

Geistina, kad šion kuo
pon įstotų daugiau musų 
jaunuomenės, ypač čia, A 
merikoje, gimęs ir augęs 
jaunimas. Jaunimui reikia 
darbuoties ir kitus žadinti 
tan bendran darban. Nau
da iš prigulėjimo prie Vy
čių didelė. Nariai turi pro
gą susipažinti su lietuvių 
praeitimi ir dabartimi, pra
mokti savo kalbą. Ši kuopa 
sumanius kiekvienam savo 
susirinkime parūpinti refe
ratus arba šiaip kokias 
moksliškas paskaitas. Gi to
kie dalykai lavina musų 
protus. M. S. G.

---------- *—■-------------------

“Iš po budelio kalavijo.”
Tokiuo vardu bus atloš

tas teatras šį sekmadienį, 
rugs. 20 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, ant Bridge
port. Atvaidinta L. Teatr. 
Kliubas “Lietuva”. To vei
kalo sutaisytoj ūmi yra p. 
Pr. Stasiulis. Veikale pa
rodoma žmonės gerų ir blo
gų įpročių, taippat nurodo
ma, kaip tankiai žmonių 
teismai suklysta, kuomet 
nekaltieji apkaltinami, gi 
kaltininkai paliuosuojami. 
Ant tikietų bus lipinami 
“Tautos Išdo” ženkleliai. 
Kliubas stengiasi tatai ne 
vien sau pelną turėti, bet ir 
padaryti šiokią-tokią auką 
tėvynės labui. Kviečiami vi
si atsilankyti.

“Kataliko” Bendradarbis.

Petras Borneika
Notary Public & General 

Building Contractor 

320 E. 14th St., Chicago Heights, III.
PARDUODU lotus, budavoju . na

mus, skolinu pinigus pirkimui ir bu- 
davojimui namų. Užlaikau didelę ge
ležinių prekių krautuvę, siunčiu pini
gus ir parduodu laivokortes ant visų 
linijų. Inšiurinu namus ir kitokį tur
tų geriausiose kompanijose.

Taip-gi pas mano galima gauti vi
sokių kningų, nusipirkti laikraštį 
“Katalikų” ir užsimokėti prenume
ratų. ' ,

Pigiai parsiduoda 
Farma.

•

160 akerių žemės, visa lygiai 
aptverta geriausiomis tvoromis 
pintomis, ir per pus pertverta. 
Žemė derlingiausia iš visų lietu
viškų farmų. Už visas farmas 

šioje geriausia javai auga: yra 
50 akrų ariamos derlingos dirvos 
ir 15 akrų dobilių kur gaunu po 
3 tonus šieno no akro. Tvartai 
geri ir numulavoti trobų rasti
niai. Kraijavas šulinys 100 pėdu 
gilumo ir geriausias vanduo ja
me. Telefonas į namus įvestas ir 
kaštavo įvedimas $150.00 Sodas 
jaunas iš 220 medžiu: 10 vyš
nių, 8 griušės, 6 slyvos, o kiti 
medžiai geriausio gatunko obe
lys. Medžiai jau pradėjo vesti 
vaisių. Yra puikiausiai prižiūri
mas sodnas.
arklių vertės $500.00. pora kar- 
arklių vertes $500.00, pora kar
vių ir telyčių vertės $200.00, 11 
kiaulių vertės $810.00. 10 avių 
vertės $75.00, geriausios veislės 
vištų apie 100. Visi padarai ir 
mašinos mažai vartotos. Du ve
žimai, vienas lengvas kitas sun
kesnis, su baksais šlajos, geriau
sio gatunko, gražios rogės del 
pasivažinėjimo. Pakinktai ge
riausi. Mašina sėjamą ir 
mašina bulvių sodinimo, ma
šina kornų sodinimą, mašiną 
šienui piauti, mašina grėbimui, 
du drapakai, vienas del vieno ar
klio, o kitas dviem arkliam, du 
plūgai, &kečios*sprendžininės, ma
šina velėnom pjaustyti, gaselinis 
indžinas, kuriuom galima malkos 
piaustyti, akselį piauti, vandenį 
plumpuoti-viską su juoin galima 
daryti. Yra pienui skiriama ma
šiną vadinama separatorius ir vi
sokios smulkmenos: šakės grėb
liai, kirviai, lopetos, kalviškos ir 
stalibriškos. Rugių*ir avižų dideli 
kūgiai šiaudų, kūgis šieno ir ta- 
tvartas pilnas. Šieno užteks sau 
ir parduoti galėsite. 15 akerių 
Jaukas kernai užsėta, kur galybė.
kornų auga iškurių bus galima 
daug parduoti, 6 akeriai pupų 
(binzų) užsėta. Čia auga geriau
sios pupos j visa Ameriką, Pupos 
šįmet labai brangios ir galima 
bus prakulti ir didelius pinigus 
gauti. Bulvių yrrt 60 bušelių pa
sodinta ir galima bus gauti apie 
1000 bušelių.

Viską sykiu parduodu už $6-

i * Burley taboka vartojama ant laivyno.

G.W.^AIL&AX.
BALTI MORE. MD.

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

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

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 mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose batikose.
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. Čekiai yra 
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundų biznyje. 
Jokis biznierius be bankos čekių 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
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 vak.

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

000.00. Reikia įmokėti tik $2000.- 
00, o likusius palauksiu lig 6 me
tų laiko. Prie to viso pridedu 
10.000 pėdų lentų del didelio 
tvarto ir balkių tvartui. Turiu tą 
viską parduoti į mėnesį laiko ir 
išeiti ant savo didžiosios farmos 
į Scottville, Mich, kuri randasi 
už 18 .mailių no šitos farmos. No
rinti pirkti atvažiuokite stačiai į

Peacock, Mieli. Aš gyvenu ant 
tos farmos ką norių parduoti. Ji 
beveik uždyką atiduodama. Lau
kiu vieną iš Jūsų atvažiuojant į 
šią farmą. Štai tos farmos adre
sas:

ANTON KIEDIS, 
Peacock, Mich.
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Į Laiką 
Iki Minutai

Daug kartų dienoj jus norite parū
kyti — ir jus nekuomet neištrokšit 
rūkyti, jei turėsit nuolatai NAVY pa
kelį. Jus greitai susuksit cigaretą iš 
tų šilkinių Long Cut ir pu-pu-pu! ir 
jus troškimas patenkintas tuomi žvie- 
žiu, saldžiu, kvepenčiu Budley tabaku.

Tokiuo būdu tūkstančiai vyrų Jau
tieną — kas dieną — per ištisus me
na sveiką užsiganėdinimą per visą 
tus.

GAIL & AX

NAVY
Long Cut Tobacco

“Geriausia taboka geriausias pakete".
NAVY turi gardų švelnų skonį. To

kio skonio neturi nei jokia taboka. Tas 
paeina nuo rūpestingo auginimo ir 
brandinimo. Ir gauname čystą, švelnia

turtinga, švelni, ir sveika.
Patirk, kaip leug-" 

va susukti dailų ci
garetą ir Long Cut 
Burley. Bandyk NA
VY pypkėj ir bandyk 
čiulpti. Jus rasit pa
sitenkinimą varto
jant ją visokiais bu
dais — NAVY yra 
viskam gerfa.
Prašyk savo pardavėjo

DYKAI 
nemokamos ‘ ‘ papers’’
kningelės, kuri duodama 
prie kiekvieno 5. NAVY 
paketo. ’ Mjd

THE AMERICAN 
TOBACCO COMPANY
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