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SUVALKUS VALDO VOKIEČIAI
BERLYNAS, nigs. 19. ~ Suvalkų gubernijos dalį su miestu Suvalkais užėmė vokiečiai ir ten paskyrė savo karišką gubernatorių grafą von Merveldt. 

(Indomus dalykas. Ka ten veikia caro kareiviai, jei leidžia vokiečiams Suvalkuose šeimininkauti? Red.)
■___________  --------------------- ---------- ---- .---------------------------- p—-------------------- —— ----------------------- ;    

Vokiečiai varomi iš Francijos
♦

AUSTRU LAIKOS KUKOVO
Rusai pasirengę veržties į Vengriją. Aeroplanų mušis.

Didžioji sker- 
dyne tebeina.
PARYŽIUS, rugs. 19. — 

Jau 4 dienas ėjo ir tebeina 
' skerdynė ligšiol didžiausia,

kokios nebuvo dar žmonijos 
historijoj. Skerdynė eina 
dieną ir nakt. Talkininkai 
ir vokiečiai puola ant vie
nas antro su pragariniu nar
sumu.

Mušyj prie Aisne upės 
priėjo prie susirėmimu dur
tuvais. Talkininkai išmušė 
vokiečius iš pozicijų ir pa
stūmė juos septynias my
lias atgal.

Vokiečiai savo keliu pra
neša, kad jų stovis tebėra 

, geras. Taipgi sužinota, kad
vokiečiams atėjo gerokai 
sustiprinimo. Taigi tas pa
rodo, kad mušis dar nei vie
nų, nei antrų nelaimėtas.

Šis mušis prie Aisne upės 
yra daug atkaklesnis, negu 
prie Marnos upės. Čia ėmė

> Šeši milijonai 
’ pasagų del

armijų.
Pittsburgh, rugs. 19. — 

Francija ir Rusija užsakė 
G.000.000 pasagų del kava
lerijos arkliu. Vienoj plie
no dirbtuvėj dieną, ir naktį 
dirbama, kad išpildyti už
sakymą.

Tos pasagos bus sutalpin
tos i 100 vagonų ji nuga
bentos pajūrių, iš kur gar
laiviais (bus nugabentos i 
yi«tą.

k __ '
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dalyvumą geriausieji pul
kai anglų, škotų ir airių. 
Prieš muši Anglijos armijos 
vadas French, Anglijos Na
poleonas, aplėkė savo armi
ją ir padrąsino prie mūšio.

Prancūzai skelbia, kad 
vokiečių garsusis gvardijos 
korpusas, kuriuomi kaize
ris ypatingai didžiavosi, li
ko veik visai sunaikintas.

Austrai varomi 
tolyn.

LONDONAS, rugs. 19. — 
Pranešimai iš Petrogrado 
skelbia, kad Rusijos armi
ja žengia Austrijos gilyn ir 
varo austrus prieš save.

Dabar Lenkijon gabena
ma 900.000 kareivių, paskui 
juos seka 2.000.000, dar tre
čia armija iš 2.000.000 ren
giama karo laukan Rusijos 
viduryj ir bus atgabenta pa- 
rubežin spalių mėnesio pra
džioj. Dabar Galicijoj yra 
jau arti milijono rusų ir pu
sė milijono M. Lietuvoj. 
Taigi karo lauke Rusijos ar
mija sieks skaičiaus 7.000.- 
000 kareivių.

Rusijos generalis štabas 
paskelbė, kad gen. Rennen- 
kampf sustabdė vokiečių 
žengimlą pirmyn. Keliose 
vietose vokiečiai turėję 
trauktis atgal.

Visuose mūšiuose Galici
joj Rusijos armija paėmė 
1.000 kanuolių.

Dabar rusai apgulę Siena- 
wą, Jaroslaw ir Przemysl.

Austrijos didžioji armija 
taisosi prie Krakovo ir Čia 
žada spirtis.

Žada sugriauti 
Bruselj.

Londonas, rugs. 19. — 
Žvalgas, pribuvęs iš Bruse- 
lio, pasakoja, kad su Bruse- 
liu taip gali atsitikti, kaip są taisomi ir iš jų vokiečiai 
su Louvain. Po gražiausiais ginsis.
rūmais, Palais de Justice----------------
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ir po kitais viešais ir priva
tiniais rūmais jau pakasta 
minos ir kas minuta gali pa
virsti tie rūmai į griuvėsių 
krūvas. Mokyklose ir mažes
niuose namuose priversta 
šiaudų ir viskas gatava yra 
padegimui.

Liege ir Namui’ fortai e-

Užgina rusų 
žiaurumus.

Pekinas, rugs. 19. — Ru
sijos valdžia oficialiai užgi
na, buk Rusijoj žiauriai el
giamasi su nelaisvėn paim
tais. Nelaisviai esą gerai 
užlaikomi ir valgydinami.

(Tąsa ant 4-to pusi.).

Trumpos žinios iš 
karo lauko.

LONDONAS, rugs. 19. — 
Iš Antwerpo pranešama, 
kad vokiečiai pabaigė griau
ti Termonde miestą, kurs 
guli už 60 mylių į p.-rytus 
nuo Ghent. Vokiečiai 
griovė visus namus ir 
ką su žeme sulygino.

nu- 
vis-

CAPE TOWN, p. Afrika, 
rugs. 19. — Vokiečiai, skai
čiuj 250 su trimis didelėmis 
kanuolėmis užpuolė apdru- 
tintą vietą prie Nakob. Tą 

i vietą gynė tik septyni anglų 
policiantai. Vokiečių buvo 
viršus. Anglai gynėsi, kol 
jų amunicija ištuštėjo.

LONDONAS, rugs. 19. — 
Milan, Italijoj, Marinnetti 
ir Boccionis buvo sukėlę de
monstraciją prieš Austriją. 
Austrijos vėliava buvo su
deginta. Abu demonstraci- 

! jos organizatorių pasodinta 
kalėjiman.

PARYŽIUS. rugs. 19. —■ 
Vokiečių ir francuzų du la
kūnu buvo susirėmę ore. 
Šaudėsi iš revolverių. Vo
kietis buvo pašautas ir su 
mašina nukrito Į anglų ka
riuomenę.

H 1:30 valandos žinios.
LONDONAS, rugs. 19.— Iš Romos telegrama skel

bia, kad Viennoj karo ministerijos rūmų likę langai 
išdaužyti. Minia atakavo rumus.

LONDONAS, rugs. 19. — Šventasis Rusijos sino
das paskelbęs šventą karą prieš Vokietiją ir Austriją.

PARYŽIUS, rugs. 19. Neišpasakytame mušyj 
prie Aisne upės vokiečių ja u krito 100.000 kareivių, o 
talkininkų 50.000.

PARYŽIUS, rugs. 19. - 
Paryžiečiams pranešta, kad 
del mūšio prie Marnos upės 
galėjo užsiteršti vanduo. 
Marna gi inteka Seimon 
prie Paryžiaus. Todėl per
sergėta, kad vandenį var
tojant iš upės, reikia jį at- 
virinti.

LONDONAS, rugs. 19. — 
Austrai praneša, kad serbai 
pasitraukė iš Semlino, ku
rį užėmė po kruvino mūšio.

LONDONAS, rugs. 19. — 
Rusija gabena į Austrijos 
parubežius daugiau kariuo
menės ir rengiasi įsiveržti 
į Vengriją.

PARYŽIUS, rūgs. 19. — 
Žinios iš vokiškų šaltiniu 
skelbia, kad Vokietija karo 
pradžioj turėjus 42 zeppe- 
lininius orlaivius ir 1.000 
aeroplanų. Buvo 2.000 
rinių lakūnų ir tiek 
liuosanorių.

ka- 
pat

19.BORDEAUX, rugs.
— Tarp sužeistųjų vokie
čių yra vaikų. Vokietija su
mobilizavus vaikus nuo 15 
metų amžiaus.

TOKYO, rugs. 19. — Ja
ponų aeroplanas atakavo 
Kiao-Chou. Viena bomba 
pateko į vokiečių karo lai- 
vą ir jį uždegė.

_______________Į
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Musupastabos
BELGIJOS KOMISIJOS 

NUSISKUNDIMAI.

Suv.
Wil-

vokiečių

pereitą. trečiadienį 
Valstijų prezidentas 
sou priėmė pas save atke
liavusių Belgijos karaliaus 
specialų komisijų, kuri pre
zidentui perstatė nusiskun
dimus priešais
žiaurų apsiėjimų. Preziden
tas visų komisijos raportų 
išklausė, bet nieko svarbaus 
į tai neatsakė. >

Gaila, plačiame raporte 
Belgija apkaltina vokie
čius.'moterių žaginime, vai- 
’ i 3 civilių gyventoją kan
kinime, gyvų žmonių degi
nime, su sužeistaisiais ne
dorame pasielgime, plėšimi' 
ir namų griovime. Taippat 
raporte buvo perstatyta 
smulkmeniškai “ historinio 
miesto Louvain sunaikini
mas.

Visas raportas susidėjo iš 
trijų skyrių: vienas vardu 
“Žiaurumai Liiismeiian’e ir 
Orsmael’e”, 
“Skerdynės 
trečias — “

antras — 
Aerschot’e” ir 

Miesto Louvain 
sunaikinimas”.

Belgai tarp kitko savo ra
porte tvirtina, kad vokiečiai 
užmušę lazdomis 11 asme
nų, užimant jiems Linsme- 
nan, kad nakčia nusivedę i 
laukus vieną pusplikę mo
terį ir, ją paleidę, ėmę į 
bėgančių šaudyti, kad tų pat 
padarę su tos moteries vy
ru, kad vienam belgui ran
kos odą supjaustę į diržus, 
paskui pakabinę galva že
myn ir apačioj po galva su
karę ugnį, kad žaginę jau
nas mergaites ir kankinę 
vaikus, kad šaudė i burna 
sunkiai sužeistiems belgą 
kareiviams, kad korę kali
nius ir kitus žmones ir pas
kui Į pakartuosius šaudę ir 
tt.

Toliau nupasakojama at
sitikimai, kur vokiečiai iš- 
skleizdavę baltas vėliavas, 
gi kuomet belgų kariuomenė 
prie ją ėjus, manydama, 
kad vokiečiai pasiduoda ir 
prisieina juos nuginkluoti, 
vokiečiai tuomet iš arti im
davę šaudyti ir žudydavę 
belgus, visai nemąstančius 
apie tokias apgaules. Taip-

pat vokiečiai apkaltinti 
Raudonojo Kryžiaus narių 
negerbime, jų kankinime, Į 
juos šaudyme ir tt.

Pagaliau pažymėta sl;er- 
dynė Aerschot’e, kur vokie
čiai, prisidengdami priežas
timi, kad civiliai gyvento
jai nužudę vienų jų oficįe- 
rių, išskerdė kelis desėtkus 
asmenų, tarp kurių buvęs 
minėto miesto majoras, jo 
motina senelė ir 15-kos me
tų jo sūnus.

Tečiau tuos visus užmeti- 
nė j imtis ir skundus užgina 
amerikoninis “Associated 
Press” korespondentas, pa
siųstas iš New Yorko į Bel
gija, kuris pats ashieniškai

vokiečius girti už tai, kad 
jie mane laikė kaipo nelais
vi ir valkiojo su savimi iš 
miesto į miestų. Patvirtinu 
tiktai faktus ir geležinę dis
ciplinų, kuri neleidžia vo
kiečiams kareiviams sauva
liauti. Girtavimas pas juos 
aštriai uždraustas. Todėl ne
gali būti nei kalbos apie jų 
žiaurumus ir plėšimus”.

Prezidentas Wilson, iš
klausęs delegacijos' skun
dus, pažymėjo, kad lokius 
dalykus tegalįs perkratyti 
tik valstybių kongresas pa
sibaigus karui. Ten geriau
sia vieta įnešti panašios rū
šies nusiskundimus ir, be 
abejonės, ten į nukentėju-

matęs, kaip vokiečiai ūžė-j sius bus atkreipta doma.
mę kelis Belgijos miestus ir 
kad panašių dalykų vokie
čiai ten neišdarinėję. Ko
respondentas buvo patekęs 
pats pas vokiečius nelais
vėn ir pas juos taip ilgai 
buvęs, kolei jam nepasise
kę pabėgti į Holandijų ir 
ten pagaliau sugrįsti į A- 
merikų.

Štai to korespondento ne- 
kurie tvirtinimai:

“Buvau apsistojęs Bru- 
selyj, kuomet pasigirdo 
gandas apie vokiečių ėjimų 
link minėtos belgų sostinės. 
Su tuo gandu podraug pa
sklydo žinios apie vokiečių 
žiaurumų ir tikrai žvėrišką 
su gyventojais apsiėjimų. 
Bet kuomet ėmėm tyrinėti 
tuos vokiečiams žiaurumo 
užmėtinė j imtis, pasirodė,
kad tie visi plepalai yra ne
teisingi. Kiek sužinota, 1 al
siausias vokiečių prasižen
gimas ir žiaurumas buvo 
me, kad miesto Louvain už
ėmimo metu vienas vokie
tis kavaleristas (ulonas) 
pabučiavęs vieną merginą 
flaiuandę, kuri jam buvo pa
davus stiklų alaus.”

Toliau tasai koresponden
tas rašo, kad vokiečiai visur 
gražiai su belgais gyvento
jais pasielgę, visur jiems 
nieko blogo nedarę, išėmus 
pačių belgų provokaciją iš- 
pasalų šaudymais. Į šaudy
mus vokiečiai, žinoma, tu
rėjo atsakyti šaudymais ir 
kitokias priemones pavar
toti, kas neišvengtina karo 
metu.

Tasai 
taippat 
jis pats 
laisvėje, 
riausiai jų pasielgimų ir bū
dą. Jisai buvęs varomas iš 
vieno miesto kitan podraug 
su kariuomene ir su juo 
švelniai visur apsieita, nors 
jis buvęs laikomas svetimos 
valstybės šnipu. Tik vieną 
kartą, vienas vokietis oficie- 
rius labai aštriai į kores
pondentą atsiliepęs ir pa
rodęs kardą. Kareiviams, 
kurie korespondento, kaipo 
šnipo,' daboję, buvo įsakyta 
jį nušauti, jei jis mėgįsiųs 
pabėgti. Nežiūrint to, tečiau 
nei jam, nei kitiems Belais
viams nieko blogo neatsiti
kę. Taippat korespondentas 
girdėjęs, kaip vokiečiai ofi- 
cieriai graudenę savo karei
vius, idant jie nevartotą 
svaiginamą gėralą ir neda
rytu jokią šelmysčių. Taip
pat tie patįs oficieriai savo 
valgius tankiai atiduodavę 
nclaisviams, jei kartais pas
tariesiems pritrukdavo val
gių.

Korespondentas baigia:
“Neturiu jokio reikale

korespondentas 
pasisako, jogei ir 
buvęs vokiečių ne- 
tatai patyręs ge-

AR GALI PAGERINTI 
ŽMONES UŽDRAU

DIMAI.

šalyj, 
žemai stovi, 
ir paliepimu

Kiekvieiias žino, kad yra 
Amerikoj partija, kuri nori, 
kad įstatymu šioj šalyj bu
tų uždrausta pardavinėti, 
dirbti ir įgabenti svaigina
mus gėrimus. Daugelyje 
miestų tos partijos pasisten
gimu uždaryta saliunai.

Ar galima tokiuo budu iš
platinti blaivybę ?

Čia galima pasakyti tai, 
kas pasakoma apie uždrau
dimų apskritai. O auklėtojų 
yra pripažinta, kad uždrau
dimas nėra geriausia prie
monė gerinti žmones. Už
draudimas šiokių-tokių ver
tę turi mažiems ir priaug- 
liams. Draudžiama vaikams 
valgyti nenunokusius vai
sius, draudžiama šnekėti, 
šnibždėti, net žvalgytis, 
kraipytis mokykloj pamo
kų metu, liepiama mokin- 
ties. Vaikų ir priauglių gy
venime daug yra uždraudi
mų ir paliepimą. Ko neiš
puola daryti vaikams drau
džiama, kas išpuola, reikia 
daryti — vaikams liepiama. 
Taip jie auklėjama.

Kaikurie mano, kad ne
auklėtus mažatvėj suaugu
sius žmones irgi galima auk
lėti uždraudimais, 
kur kultūra 
uždraudimu 
daug atliekama. Andai Chi- 
nijoj valdovo paliepimu pa
naikinta opiumo vartojimas. 
Senovės Europoj valdovui 
apsikrikštijus, krikštijosi 
visi jo pavaldiniai. To nega
lima padaryti šalyse, kur 
kultūra pakilus. Tokiose ša
lyse uždraudimu, paliepimu 
neką peši.

Šalyse, kur kultūra augš- 
tai pakilus, gyventojai auk
lėjama kitu budu. Čia žmo
nės privedama pamesti blo
gus papročius išrodymu blo
gą papročių pasekmes.

Todėl, grįštant prie blai
vybės klausimo, turime pri
pažinti, kad šioj šalyj jų iš
platinti uždraudimu parda
vinėti svaigalus, nėra geras 
būdas.

Žmonių sakoma: Nuvary
tas į bažnyčių nekalbės po
terių. Reikia pripažinti, kad 
per prievartų ir blaivinin
kas nekoks tebus. Reikia, 
kad žmogus viduje stotų 
blaivininku, pasiliuosuotų 
nuo palinkimo prie svaiga
lų.

Jei per prievartų, įstaty
mais galima butų žmones 
pagerinti, tai žmonijos auk
lėjimo darbas eitų greitai ir 
urnai rojus butų ant žemės. 
Žmonės 
blaivus,

sveiki, tvirti,butų 
dori.

Jei tikimasi, kad galima 
butų uždraudimu, įstaty
mais prablaivinti žmones, 
tai tolygiais Įstatymais ir 
kitus blogus žmonių papro
čius butų galima panaikin
ti. Rūkymas yra blogas pa
protys ir kenksmingas, to
dėl panaikintinas. Jo panai
kinimui reikėtų tik išleisti 
tam tikrų įstatymų. Gyventi 
ir miegoti, kur langai užda
ryti, yra nesveika. Todėl 
reikėtų Įstatymo, liepiančio 
laikyti langus atdarus die
nų ir naktį, kuomet nei į ja ir 
nevėjuota. Panašių įstaty
mų begales galima išleisti. 
Bet ar puolė kam galvon 
sumanymas išduoti tokius 
įstatymus? Vieni juokai kil
tų, jei kas patartų išleisti 
tokius įstatymus.

Blaivybė, sveikata ir do
ra yra visuomenės dalykai 
ir visuomenė privalo rupin- 
ties apie tai. Vienok, reika
lauti įstatymų įvykinimui 
blaivybės, sveikatos ir do
ros, butų mažiau, kaip tuš
čias darbas.

Skleidžiant apšvietų, sta
tant gerus pavyzdžius, pla
tinant mokslų, galima kelti 
žmoniją.

Manymai, kurie pasirodė 
klaidingais.

Kuomet Europoj, armi
joms sujudus, ėmė sprogti 
bombos, griūti fortai ir skil
ti žmonių galvos, tai kartu 
ėmė sprogti, griūti ir skilti 
kaikurie žmonių manymai 
ir įsitikinimai, kurie išrodė 
labai tikri. Būtent, buvo 
manoma:

Kad geriausia taikos gva- 
rantija yra ta, kad kiekvie
na vaistvbė užlaikytu di
džias armijas. Bet o, varge! 
Gali būti, kad tautos su
rinks to sudaužyto many
mo šmotelius, sulipys krū
von ir vėl išnaujo ims gy
venti sename įsitikinime. 
Žmonės nei prie nieko taip 
drūčiai neprisiriša, kaip 
nudėvėtu, nesąmoningų įsi
tiki urnų.

Kad žmogaus prigimtis 
vienoj šalyj skiriasi nuo 
prigimties žmonių antros 
šalies. Vokiečiai tikėjosi, 
kad francuzai bėgs nuo jų, o 
austrai tikėjosi, kad rusai 
begs nuo jų; kiekviena tau
ta niekino kariavimo budus 
antros; visi buvo lygiai nar
sus. «.

Kad gabus diplomatai ga
li geriau tautai, vadovauti, 
negu patįs žmonės.

Kad žmoniškumas ant 
tiek pažengė, jog sulaikys 
ka ra.

Kad krikščioniškumas 
pakilo, jog nedaleis karo.

Kad komercialiai reikalai 
taip susipynę tarp visų pa
saulio valstybių, kad didie
ji vertelgos sulaikys karų.

Kad bankininkai sulai
kys arba gali sulaikyti ka
rų.

Kad žudymo įrankiai taip 
ištobulinti, jog karas nėra 
galimas.

Kad civilizuotųjų šalių 
darbininkai ant tiek apsi
švietę, kad neis karau ir ne
klausys karinės drausmės.

Kad socialistai gali sulai
kyti karų.

Kad karas dabar bus “ci- 
vilizuotesnis”, negu kad bū
davo pirmiau ir kad žiauru
mai, kurie pildydavusi ka

ruose praeityj, negali dabar 
atsikartoti.

Kad sutartis turi daugiau 
vertės, negu popera, ant ku
rios ji išdėta.

Kad žmonėms yra geriau 
pasitikėti autokratijos va
dovais, negu demokratijos.

Viršišvardyti manymai 
sprogo, kaip muilo burbu
las.

Viena didi idea, kuri vie
ninteliai gali išgelbėti pa
saulį nuo karo baisenybių 
ateityj, yra tai viso pasau
lio federacija ir kooperacija 
su viena armija, su vienu 
laivynu daboti taikų, o ne 
su daugybe armijų del kiek
vieno sklypo žemės.

Frank Crane.

Visuot. Amerikos Lietu
vių Politiškas Seimas.
Am. Liet. Spaudos Drau

gijos iuiciativa padirbtoji 
ankicta įvyko, ir balsavimo 
terminas pasibaigė rugs. 10 
d. Balsavime dalyvavo laik
raščiai: Naujienos, Jaunimo 
Sapnai, Vienybė Lietuvnin
kų, Katalikas, Tėvynė, Jau
noji Lietuva, Tarka, Dilgė
lės, Keleivis, Ateitis, Saulė, 
Kova (žiur. “Tčv.” No. 36) 
ir Laisvė, ir organizacijos: 
TMD., SLA., SLRKA ir 
LSS. .Absoliute didžiuma 
balsų išsireiškė, kad seimą 
reiktų sušaukti New Yorke 
spalių 1, 2 ir 3 d. LSS. del 
technikos klinčių savo galu
tinos nuomonės dar nepri- 
davė, bet iš atskirų jos va
dovų ir vadovaujančiųjų 
organų atsiliepimų galima 
tikėtics, kad jos balsas 
taipgi prisidės prie abso- 
liutės balsų didžiumos skai
čiaus.

Tokiuo budu musu visų 
srovių ir pakraipų laikraš
čių bei organizacijų absoliu- 
tės balsų didžiumos nutari
mu, visuotinasis Amreikos 
lietuvių seimas bus New 
Yorke spalių 1, 2 ir 3 die
nose.

Visos Amerikos lietuvių 
kolionijos ir organizacijos 
teiksis rinkti tan seiman sa
vo atstovus. Didžiosios or
ganizacijos, k. a.: TMD., 
SLA., SLRKA. ir LSS. teik
sis savo atstovus atsiųsti 
bent viena diena anksčiau 
del galutino dienotvarkės 
priėmimo.

Draugijos ir jų atstovai 
ir atskiri asmenis, kurie pa
siryžę dalyvauti seime ar 
turi savų sumanymų ar į- 
nešimų teiksis pranešti a- 
pie tai Lietuvių Spaudos 
Draugijos sekretoriui (V. 
K. Račkauskui, 307 W. 30 
st., New York, N. Y.), kad 
jis .tuos pranešimus perduo
tų Brooklyno ir New Yorko 
lietuvių komitetui, kurs už
siims visu seimo surengimu.

x V. K. Račkauskas,
Am. Liet. Spaudos Drau

gijos sekr.

Mušis prie Soissons.
Soissons miestas guli į 

šiaurę už kokių 50 mylių 
nuo Paryžiaus. Apie muši, 
atsibuvusį to miesto apylin
kėse, Chronicle korespon
dentas aprašo sekančiai:

“Per ištisias tris valan
das tėmijausi nuo kalno į 
pietus nuo miesto Į tų bai
sų mūšį, kurs turbūt vadi- 

sis historijoj Soissons mu
šiu.

Mušis tęsėsi keturias die
nas ir dabar, galima sakyti, 
kad pergalė liko talkininkų 
pusėj.

Į miestų dar negalima in- 
eiti, nes ten dar zvimbia ku- 
lipkos, kriokia kanuolės ir 
stulpai dūmų kįla į padan
ges nuo degančių namų.

Karščiausias susirėmimas 
dabar yra prie pontoninių 
tiltų, kuriuos francuzai ir 
anglai suspėjo permesti per 
upę.

Žmonės, kurie atėjo iš ar
timesnių vietų nuo mūšio 
pasakoja, kad ten buvo tik
ros skerdynės. Jie sako, kad 
aršiausi, pragariniai šaudy
mais! tęsėsi per keturias 
dienas ir naktis. Terionės ir 
skerdynės nustelbia viską, 
kas ligšiol historijoj bai
siausiuose karuose yra bu
vę. Vieni buvo užsispyrę su
naikinti tiltus ant upės, o 
kitiems rūpėjo sulaikyti nuo 
sunaikinimo.

Keliatas pulkų ir keliatas 
burių kareivių, kurie ėjo per 
Aisne upę, labai nukentėjo. 
Didžios vokiečių kanuolės 
gerai nutaikė ir darė dide
les skerdynes anglų ir fran- 
cuzii pusėj ir jie turėjo ap
leisti vietas. Bet galop tal
kininkai atsigabeno savo 
didžių kanuolių ir kuomet 
tos ėmė kriokti, tai už ke
lių valandų vokiečių batare- 
jos turėjo pasitraukti. Tik 
dvi ar tris batarejos ant 
kalno, mišku apaugusio, ne
buvo galima susekti tikros 
vietos ir iškarto nebuvo iš
muštos iš pozicijų.

Tuo tarpu viena anglų 
batareja persikėlė per upę. 
Į anglus šauta iš likusių ba- 
tarejų, bet pasirodė, kad jos 
buvo pertoli nuo anglų. Ne
žiūrint į anglų batarejų ug
nį, vokiečiai prisigabeno sa
vo kanuolės arčiau ir pri
vertė anglus pasitraukti, 
palikus šešias kanuolės, bet 
kartu buvo susekta tikra 
vieta, kur slepiasi vokiečių 
batarejos.

Tuomet prie tilto buvo 
nugabenta dvi batarejos ir 
ten pastatytos; urnai palik
tosios kanuolės buvo atgau
tos ir dvi vokiečių batare
jos pagautos. Francuzai sa
vo keliu tris vokiečių bata
lijas ir pulkų pėstininkų, 
skaičiuj arti 1.500, paėmė.

Man betėmijant per tris 
valandas, mūšiui baigian- 
ties, aiškiai aš mačiau vo
kiečius pasitraukiant. Iš jų

Puikiausia MpdirutPlI Taipgi geras
maudymuisi ir (JvVCld O livUlldlvU skutimuisi ir
toiletinis CLin Cnan galvos
muilas yra dKlll uOflp plovimui.

(Severos Gydantis Odinis muilas.) Kaštuoja 25 centus

f SKAUDĖJIMAI IR DIEGLIAI. . . . I
’jįg nuo reumatizmo, neuralgijos, strėnų diegimo I
aE ir “sciaticos” greitai prašalinami, jeigu i

| SEVERA’S
t GOTHARD OIL
jį} (Severos Gothardiškas Aliejus)

yra pavartojamas tepimuisi. Jisai sumažina už
degimų, prašalina tinimų, ir apmalšo mėšlun

giškus traukimus ir stingumų.
Kaštuoja 25 ir 50 centų. Gaunamas kiekvienoje aptiekoje.

Severos Tab-Lax Cukrinis vidurių suliuosuotojas. Vaikams 
ir suaugusiems. Kaštuoja 10 ir 25 centus.

W. F. SEVERĄ CO., c*,***.**

Aptiekoje reikalaukite vien Severos sutaisytų gyduolių ir 
neimkite jokių užvaduotojų. Jeigu aptiekorius negalėtų, 
išpildyti jūsų reikalavimo, tai parsitraukite tiesiog nuo

DANIEL WILLARD

Vienas geležinkelių didikų, 
kuris sumanęs padidinti 
kainą už važinėjimą gele

žinkeliais.

šaudymų durnai matėsi vis 
iš toliau ir iš toliau. Per kal
vas ir kalnelius traukėsi vo
kiečiai į šiaurę.”

Kaip sidabrinius daiktus 
mazgoti.

Indėk šaukštelį amonijos 
į pusę kvortos labai karšto 
vandens ir sidabrinius daik
tus mazgok greitai mažu 
minkštu šepečiuku, laikomu 
tam tikslui, paskui daiktus 
nušluostvk lininiu rank
šluosčiu. Šitaip mazgojant 
sidabrinius daiktus, jie vi
suomet žvilgės ir nereika
laus šveitimo ^milteliais.

Kaip ciną šveisti.
Paimk sierinės rūgšties 1- 

nų uncijų ir vandens 2 un- 
ciji ir tai sumaišyk. Tuo 
mišiniu mazgok greitai ci
nų, nuplauk tuojaus šiltu 
vandeniu, nušluostyk sausu 
skuduriu, paskui pašveisk 
kreidos milteliais, nuo ko 
cinas pasidarys kaip nau
jas.

Labai Pigiai.
PARSIDUODA namai h’ lotai 

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.

Telephone Yards 5834
DR. P. G. WIEGNER

Gydytojas ir Chirurgas
3337 S. Morgan St., Chicago, Ill.
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Kaip reikia 
valgyti.

L

(Pabaiga).
Ne kiekviena sunka kiek

vieną valgį lygiai gali vi
rinti. Seilės gali tirpdyti ir 
virinti tik cukrų, krakmo
lą ir visas tas valgio dalis, 
kurios susideda iš cukraus 
ar krakmolo, pav. medų, 
bulves, duoną ir tt.> Seilės 
krakmolą paverčia į cukrų, 
lygiai kaip vyndirbiai, pri
dėdami tam tikri] mielių, 
paverčia cukrų į spiritą 
(alkoholį). Tas cukrus ir 
įsisunkia kraujau ir eina 
kūno maistui. Bet seilės ne
ilgai tevirina valgį, dėlto ir 
daug suvirinti jo negali; 
valgis greit nueina skran
dui, kur jis pasidaro rūgš
tūs ir scilės jau nebegali 
veikti.

Skrandžio sunka ne virina 
nei cukraus, nei krakmolo, 
nei riebalų, bet užtatai vi
rina baltymus ir visus val
gius, kurie iš jų susideda, 
ty. pieną, kiaušinius, mėsą, 
žuvį ir tt. Tulžis virina rie
balus: taukus, lašinius, bet 
netirpdina nei baltymų, nei 
krakmolo, nei cukraus. Ka
sos sunka tirpdina ir krak
molą, ir cukrų, ir baltymus. 
Ji yra stipriausia vidurių 
sunka. Jei mes valgome, sa
kysim, mėsą, tai dalis bal
tymų ištirpsta skrandyje, 
o kita baltymų dalis ir rie
balai ištirpsta plonosiose 
žarnose, kur ant jų išsilie
ja kasos sunka ir tulžis. Te
kino budU riebalai turi per
eiti nepaliesti per burną, 
stemplę ir skrandį, ir tik 
žarnose jie lieka vartojami.

Sunkos nevisuomet tesi- 
sunkia. Kuomet reikia val
gis virinti ir kol valgis to
je vietoje yra, jos čia sun
kiasi labai gausiai; bet kaip 
tik valgis suvirę ir paėjo iš 
tos vietos tolyn, jos jau ne- 
besisunkia. Visi žino, kad 
prieš pat valgį ar valgant 
scilės labai gausiai bėga, o 
pavalgius, arba miegant jos 
visai nebėga arba maža; te
bėga. Taippat yra ir su 
skrandžio sunka, ir su tul
žimi, ir su kasos bei žarnų 
sunkomis, ir jos nevisuo- 
inet tebėga.

Yra dar viena sunkų bė
gimo ypatybė: ne ant kiek
vieno valgio kiekviena sun
ka lygiai bėga, kaip ne ant 
kiekvieno jauko 
paukštis lygiai 
skrandžio sienų 
kyšiui, nebėga,

kickvienas 
ateina. Iš 
sunka, sa
mdė jus i

(pakely, C. cwfis]

Naujai išrinktas gubernato
rius valstijos Maine.

skrandį rūgštumo, pipirų, ; 
garstyčių; mažai tebėga ir 
ant riebalų, nes jiems skran- s 
džio sunkos nereikia. Bet 
užtat skrandžio sunka labai 
bėga įpylus į skrandį mėsos 
rašalo arba alkoholio. Ka
sos sunka nebėga, jei į plo
nąsias žarnas įdėsim sodos, 
nes jos tai sunkai paprastai 
ir nereikia, bet užtai kasos 
sunka labai bėga ant rūgš
timų ir riebalų. Ant riebalų 
bėga dėlto, kad kasis rieba
lus virina, o ant rugštumą 
bėga dėlto, kad kasos rieba- 
prastai esti parėjęs iš skran
džio valgis; jei į žarnas par
eina rugštumas, tai kasos 
sunka, taip sakant, many
dama, kad jau pradėjo iš 
skrandžio eiti į žarnas val
gis, tuoj bėga jo virintų, 
nors valgio ir nebūtų, o bu
tų vien tik rūgštūs skysti
mas. Todėl norint įkinkyti 
darban kasą, tą stipriausią 
vidurių darbininkę, reikia 
išgerti rūgštumo.

Dar daugiau. Kasos sun
ka turi panaikinti ,kaip jau 
žinoma, iš skrandžio parė- 

1 juste valgio rugštumą ir 
1 tuomet tik gali jį virinti. 

Jei rūgščios sunkos iš skran
džio daug eitų, tai kasos 
sunka turėtų vis rugštumą 
naikinti ir negalėtų nekuo- 
met prie valgio beprieiti. 
Dėlto, pavyzdžiui, kaip tik 
į žarnas teina riebalai ir ka
sa bei tulžis turi imtis dar
bo, jie tuoj duoda žinoti ner
vais (“vidurių telegrafu”) 
Į skrandį, kad skrandžio sie
nos mažiau teduotų sunkų 
ir tokiuo budu nedidintų 
tulžiai bei kasai darbo. Mat, 
kiek daug pilve “proto” e- 
sania!

Kaip reikia tomis žinio
mis valgant pasinaudoti? 
Priveski čia kelis pavyz
džius.

Jei mes valgysim kartu 
baltymus ir riebalus, pavyz
džiui, mėsą su lašiniais, tai 
pakliuvus jiems skrandin, 
reikalinga bus baltiniams 
virinti skrandžio sunka. Bet 
riebalai, kaip žinome, truk
dys tos sunkos bėgimą, dėl
to mėsa, išbuvusi ilgą laiką 
skrandyje, neką tebus suvi
rusi; paliks tokiuo budu 
daugiau darbo vienai kasos 
sunkai. Vadinasi, išeis taip, 
kad mes galėdami dvejais 
arkliais vežimą vežti, vie
ną tyčia prilaikysime, kad 
netrauktų. Gerai dar, jei 
kasa tokia sveika ir stipri, 
kad viena apsidirbtų; bet ir 
tai daug turėdama darbo ne- 
greit teapsidirbs ir tokiuo 
budu valgio virinimo laikas, 
apskritai imant, pasiilgįs ir 
daugiau nesuvirinto valgio 
išeis laukan. O jei kasa bus 
nesveika, tai ir visas valgis 
gali mažai tesunaudotas iš
eiti laukan. Dėlto tai valgis, 
susidedąs iš pieno, kiauši
nių, mėsos, žuvies iš vienos 
pusės ir lašinių bei taukų 
iš kitos — skaitosi sunkiu 
ir labai stiprių bei' sveikų 
vidurių tepakeliamu valgiu. 
Priešingai, vieni riebalai 
nėra sunkus valgis, nes jie 
niekam netrukdo. Yra tokių 
žmonių, kurie suvalgo visas 
vienų lašinių paltis ir visai 
nesugadina sau vidurių.

Virtoje ir išmirkytoje 
mėsoje mažiau, nekaip kep
toje, tėra mėsos rašalo, nes 
jis išverda. Dėlto ant kep
tos mėsos daugiau bėga 
skrandžio sunkos, nekaip

ant išmirkytos ir virtos. 
Dėlto kepta mėsa daugiau 
.ir greičiau susivirina skran
dyje, mažiau darbo belieka 
kasai, kasa labiau apsidir
ba, ir mažiau nepervirinto 
valgio teišeina laukan. Dėl
to kepta mėsa skaitoma yra 
lengvesniu valgiu, nekaip 
virta. O, apskritai, mėsa su ' 
duona ar bulvėmis skaitoma 
lengvesniu valgiu, nekaip 
mėsa ar duona su riebalais.

Kiekvienas žino, kad dar
bo žmogus, turįs stiprius vi
durius, gali pakelti ir sun
kų valgį. Priešingai silpnų 
vidurių žmogus, prie to dar 
maž tekrutąs, sunkaus val
gio pakelti negali; jis gali 
tik lengvą valgį valgyti.

Katrą valgį, po kurio val
gyti nedaug teturi svarbos, 
nes mes paprastai valgome 
vienu prisėdimu ir greitai. 
Todėl nelabai svarbu, ar 
mes pirma pavalgysime la
šinių, o paskui kiaušinių ir 
pieno, ar pirma pieno su 
kiaušiniais, o paskui lašinių 
— vistiėk jie skrandyje su
simaišys tarp savęs ir vis- 
tiek bus sunkus valgis.

Kas kita, jei mes valgome 
ilgai, su tarpais, pasišnekė
dami. Tuokart naudingiau
sia yra valgyti tam tikroje 
eilėje, kad visos vidurių da
lys lygiai dalyvauti] valgio 
virinime.

Geriausia yra pradėti nuo 
kokios-nors užkandos, prie 
to dar aštraus skonio (inac- 
nios), pavyzdžiui žalios sil- 

( kės su pipirais, žalios, su- 
( rios kiaulienos, aštrios (mac- 

nios) sriubos arba buliono, 
kuriame butų daug mėsos 
rašalo ir tt. Geriantieji žmo
nės gali išmesti po stikle
lį degtinės ar vyno. Nuo to
kių valgių, kaip silkė, kum
pis bulionas, alkoholis ima 
gausiai bėgti skrandžio sun
ka, kuri yra labai reikalin
ga toliau einantiems val
giams virinti.

Po užkandos geriausia y- 
ra valgyti baltymai, pav. 
mėsa (geriausia kepta), žu
vis, kiaušiniai, pienas su 
duona, bulvėmis ir k. Tie 
valgiai kaip tik ir virina
ma skrandyje, kuriame tam 
laikui bus jau daug sunkos 
pribėgę. Tokiuo budu valgis 
greit tenai apsivirįs ir ga
lės netrukus toliaus keliau
ti.

Valandėlę po to valgio 
palaukus, jei kas benori ir 
viduriai bepakelia, gali jau 
valgyti ir riebalų, ty. laši
nius, taukų, riebios žąsie
nos ir kitos riebios mėsos. 
Tam laikui anksčiau suval
gytieji baltymai bus jau ge
rai skrandyje apvirę, ir jei 
riebalai skrandin patekę ir 
betrukdys skrandžio sunkos 
bėgimą, tai vistiek dabar 
jau daug virinimo darbo ne- 
beapsunkįs, nes jis pusėti
nai jau bus padarytas.

Po to valgio arba po an
trojo (baltymo) gera dar y- 
ra kas nors gardaus paval
gyti. Kur saldu — ten gar
du; dėlto daugiausia valgo 
įvairių saldymų, geria ar
batos su konfitūrais ir tt. 
Bet galima valgyti ii; nesal
džių daiktų:’ tyrių, Icampo- 
tų ir k., — bi tik butų gar
dumas reikalingas tam, kad 
tolesniam po valgiui laikui 
pasiliktų geras, smagus ir 
knatelius atsiminimas apie 
valgį.

Iš Lietuvių 
Kolionijų.

BALTIMORE, MD.

Vietos lietuviai, apturėję 
nuo Politiškojo Seimo ren
gimo komiteto Chicago j e 
pakvietimą, tuoj aus ėmėsi 
darbo.

Rūgs. 12 d. parapijos 
ėję atsibuvo parapijom] 

sirinkimas ir atstovu 
man ir Federacijos kongre
sai! išrinkta S. L. R. K. A. 
centro sekretorius J. Vasi- 
iauskas.

Pirmadienio gi vakare 
nivo sušauktas visuotinas 
bepartijiniš Baįtimorės lie
tuvių susirinkimas. Paskir
toj valandoj susirinko 
link 400 žmonių.

Visi džiaugėmės, visi 
vome linksmi, kad čia 
1 ‘ bepartijinis ’ ’ susirinki
mas. Kalbėtojai, kurių bu
vo net keturi, susirinku
siems paaiškino, kokius var- 
gus-baisenybes kenčia mu
sų tėvynė dabartiniu karo 
metu, kaip ji yra teriojama- 
žudoma. Primine, jogei mu
sų šventoji pareiga tėvynę 
šelpti kieku galima. Antai, 
sako, Anglijos gyventojai 
davę prieglaudą 60.000 bel
gų, nukentėjusių nuo karo, 
gi musų tėvinainių niekas 
nepaguos, nei nepriglaus.

Paskui vienas kalbėtoju, 
p. Nagornauskis, patarė, 
kad Baįtimorės lietuvių at
stovai Chicagos Politiškai! 
Seiman perstatytų sekan
čius įnešimus: 1) Kad visa 
Lietuva butų suvienyta, 2) 
kad gavus šiokią-tokią au
tonomiją, 3) kad Vilniuje 
luitų įkurtas universitetas 
ir tt. Visi susirinkusieji la
bai džiaugėsi tais gražiais 
kalbėtojo patarimais.

Pagaliau, ėmus svarstyti 
apie delegatų siuntimą, ne- 
kurie tam pasipriešino, aiš
kindami, kad tasai Chicago- 
je Seimas esąs peranksty- 
bas, kad reik palaukti nors 
pora savaičių. Ir ant galo 
tau Seiman neišrinkta nei 
vienas delegatas.

Skaudu tai pažymėti, bet 
tai faktas.

sa- 
su- 
sei-

ap-

bu- 
yra

R.

GARDNER, MASS.
Rugs. 13 d. Ryan salėje 

vietos socialistai surengė 
viešą vakarą ir gvildeno 
klausimą — kokiuo budu 
darbininkai gali pagerinti 
būvį? Socialistai nurodė tai, 
kad darbininkai būtinai tu
ri eiti socialistu' nurodomu 
keliu. M. Stakėnas, tauti
ninkas, nurodė, kad darbi
ninkai turi labiau tėmyties 
Į tautininkų nurodymus: 
1) skaityti bepartijinius 
laikraščius ir kunigas, stu
dijuoti šalies politiką ir lik
ti šios šalies piliečiais; 2) 
reikalauti iš valstijos ista- 
tymdavystės, kad valstija 
duotų darbininkams gerus 
įstatymus, sutrumpintų die
nos darbą, neduotų sauvaly- 
bės bosams, 
darbininkams
prašalintų. Liepė nepasiti
kėti socializmo doktrinomis, 
nes, girdi, kuomet neap
šviesti darbininkai palik
sianti socialistais, tai grei
tai galėsianti palikti socia
lizmo doktrinų tikrais ver
gais. Ant galo nurodė, kad 
darbininkai visupirmu tu
rėtų stiprinti klesinį susi
pratimą, bet ne socializmo 
doktrinas. Reporteris.

Tėmykit Nariai!
Liet. Teat. Dr-stū šv. Martyno tu

rės savo susirinkimą, nedėlioj, 20 d. 
Rugsėjo (Sept.), 1914 m., šv. Jurgio 
svetainėje, 32 Place ir Auburn Ave., 
1-mą vai. po pietų. Kiekvienas narys 
privalo pribūti ant susirinkimo, nes 
bus daug dalykų aut apsvarstymo.

Su pagarba,
A. J. Kasparas, Rašt.

3416 Auburn Ave.

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS!
Atsilankykit j

PUIKU VAKARĄ 
Parengtą

REGAL LIETUVIŲ KLIUBO •
Subatoj, rugsėjo (Sept.) 19, 1914 m,

M. Meldažio svet., 
2242-44 W. 23rd pi.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 25c.
Muzika brolių Kurpalių.

Kviečia
KOMITETAS.

netinkamus
Įstatymus

Lietuviai Organi
zuojasi.

Michigano valstijoj, Lake, Mason 
Manistee ir Wiekford pavietuose lie
tuviai ūkininkai, kurie turi nusipir
kę žeme nuo p-no Jurgio Swigarto, 
dabar tvėrių agricultures draugiją. 
Čionai yra daug apsigyvenusiu lietu
viu. šį koloniją tapo uždėta 7 metai 
atgal per p-na Jurgi Swigart:}. Ūki
ninkai čionai labai puikiai gyvena. 
Siuskite atvirutę arba laiškeli prašyda
mi, kad jum atsiųstų kningą ir mapą, 
lietuviškoje kalboje kurioje yra ap
rašytą apie Mieliigano valstijos lie
tuvius, ir jų koloniją. Ši kningą yra 
72 puslapių ir turi 115 paveikslėlių. 
P-nas Swigart’as turi lietuvius darbi
ninkus savo office kurie vien tik rū
pinasi apie lietuvių reikalus. Jaigu 
g'alite tai užeikite pas p-na J. Swi- 
garta ir pamatysite stereoskopiškus 
pavekslus.

Wellston’o paviete p-nas Swigartas 
turi lietuvius darbininkus, kurių pri
žiūri ir parodo svečiams, pavietus, ir 
apylinkes norintiems pirkti žemę.

Išrašykite šitą kuponą ir pasiųski
te jį šiandien adresas.

SWIGART LAND CO.
K—1249 First National Bank

Building. Chicago, Ill.

GERBIAMIEJI:—
Atsiųskit man jūsų 

72 puslapių kningutę dykai, ir lietu
višką mapa ir visas informacijas, nes 
aš interesuojuosi jūsų žeme.
Mano vardas ........................................
Numeris namo........................ .. ..............
Mano miestas...........................................
Mano valstija (state).............................

Vienatinis savo rūšies, lietuviškai-angliškos 
kalbos Rankvedis bei Žodynėlis lietuviškai- 

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

Guoduotinas Broliai:—
Švento Jono Krikš

tytojo Draugija kviečiai visus savo 
narius pribūti Į laidotuves, mirusio 
brolio Jono Maco, nedėlioję Rugsėjo 
20 d. š. m. 7-30 vai. ryto.

Valdyba.

S3ESSS3

Extra Didelis 
Pikninkas!

Nedėloje 20 d. Rugsėjo atsibus 
didelis pikninkas Dr-stės šv. Kazimie
ra K. Berman’s darže. Riverside, UI. 
ant kurio užprašomi visi pribūti, pa
silinksminti pakvėpuoti tyro oru pa
sirinkti grybų, o kad nerasite grybų, 
tai pakvėpuoti ant šviežios žolės. Už
prašomi visi iki vienam. Iš priežas
ties praėjusio laiko blogo oro Piknin
kas atidėtas ant toliaus, todėl rytoj 
ant Pikninko tie patįs Tikietai bus 
geri. 1

Su godone, 
KOMITETAS.

(37-8) 

PAS MANE PIGIAU 
KAIP KITUR.

Turiu sau priederme pranešti ger- 
biamiem tautiečiams ir tautietėms, kad 
užlaikau visokių drabužių ir knygų nuo 
mažiausios iki didžiausių, laiškams po- 
pieros. su dainom ir be dainų labai 
gražių pasveikinimų, kortų, auksinių 
špilkų, guzikų ir daugiau. Galima 
pirkti pas mane kryželių, rąžančių, 
škaplierių ir gražių stovylų.

Išvalau drabužius ir prosinu, o taip
pat užlaikau skalbyklos ofisą. Malo
nėkit atsišaukti asmeniškai arba laiš
ku.

ADRESAS:
JUOZAPAS A. ŽITKUS,

628 W. 18th St., 
Chicago, Ill.

TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turCti gražių 
paveikslu, tai neužmirškite ateiti pas

J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS LIETI VYS FOTOGRAFAS CHICAGOJE

1624 Wesl 471h Street kampas Marshfield Ave. netoli Ashland Ava.

Paveikslas Popežiaus Pius’o X
Nemažai yra padaręs Katalikų

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

Musų Kningyne yra labai pui
kus paveikslas šv. Tėvo. Ant pa
veikslo išrodo kaip gyvas sšdįe 
ant sosto. Apatiniai rubai balti, o 
viršutiniai raudoni — paveikslo-gi 
dugnas tamsiai žalias, žodžiu są- . 
kent, paveikslas labai gražūs ir* 
mes patariame visiems jį tureli. 
Miera jo 18x24.

Kaina 25c
UŽSAKYMO LAPELIS.

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

Čia prisiunčiu 25c krasos ženkleliais Ir meldžiu išsiųsti man Popežiaus Piu
s’o X paveikslą sekančiu adresu:

Mano vardas pavardė......................................................................................... .

Gatvė....................................................................................................................

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

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

□ □
VISI UŽSISAKYKITE

Yra tai praktiškas RANKVEDIS 
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 Lietuviškai- 
Angliškas su fonetiškų ištarimu, 
čionais surinkta svarbiausi žodžiai, 
koki tik naudojami kasdieninėje 

, kalboje. Pagalios talpinasi trum
pos pasakaites ir Lesson in Rea
ding, deloi 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 kraš
to ir tolcsniai pasilikti jos pilie
čiais.......................................

Ta pati audimo apdaruose

Amerikos Lietuvių Dienraštį
KATALIKĄ

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALIKAS” plačiausiu 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 reduktoriai ir rašo 
Į ji žymiausi rašytojai.

Dienraštis “Katalikas”

Užsisakymo lapelis.

“Katalike” Kningynui
3249 So Morgan Sts CHICAGO, ILL.

čia prisiunčia $1.26 — $1.50 Money Orderiu ir meldžiu išsiųst'! 
man Kinugas liekančiu adresu:

Mano vardas, pavardė ................................................................................................

Gatvė ............................................................................................................................

Miestas ..........................................................................................................................

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

yra bepartyvis ir ne atskiriems luomams tarnauja, bot visuomenei 
— yra visuomenės laikraštis.

Dienraščiui rupi visų lietuvių gyvenimas: darbininkų, 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

pusei metų
trims menesiams

Užsienyje, Europoje ir kitur: metams 
pusei metų

Prenumeratą siųsti šiuo adresu:

Amerikos Lietuvių Dienraštis
3249 SO. MORGAN ST CHICAGO, ILL

$5.00.
$3.00.
$1.75.
$7.00.
$4.00.
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.KATALIKAS

TELEGRAMOS.c

Nesiūlą taikos.
Amsterdam, mars. 19. — 

Vokietijos konsulis užgin
čija žinią, buk Vokietijos 
valdžia norėjo susitaikinti 
su Belgija. Jokio pasiūlymo 
taikinties nebuvę.

Metė bomba j 
Antwerpa.

Londonas, rugs. 19. — f o
Pranešama, kad vokiečiai 
išnaujo ėmė bombarduoti 
Antwerpa iš padangių. Va
kar mesta bomba iš aeropla
no stačiai i Antwerpo mies
tą.

Japonija davė 
arbatos talki

ninkams.
Paryžius, rugs. 19. — Iš 

Petrogrado pranešama, kad 
Japonijos vertelgos Rusijos 
sostinėj paaukojo Rusijos 
armijai 100.000 svaru ar
batos, Anglijos armijai 
200.000 svaru, tiek pat 
Franci jos armijai ir 20.000 
svaru Belgijos armijai.

KALBOS APIE SUSITAI
KYMĄ YRA TUŠČIOS.
Londonas, rugs. 19. — Sir 

'Gilbert Parker < pranešė 
Chicagos laikraščiui Tribu
ne, kaip anapus vandenyno 
žiūrima dabar i susitaiky
mą. Apie tai nei kalbos, sa
ko, negali būti.

“Siūlyti susitaikymą da
bartiniame karo periode, 
kuomet nieko nepadaryta, 
išskiriant atmušimą vokie
čiu nuo Paryžiaus, yra tie- 
siog juokinga.

Spėju, aš išreikšiu nuo
monę 95% savo tautiečiu, 
kuomet pasakysiu, kad An
glija gatava išstatyti pasku
tinį savo vyrą ir išleisti pas
kutinį peną, kad sulaužyti 
militarizmą, kuris dabar y- 
ra ir ateityj butą nuolati
niu pavojum pasauliui, jei 
jam butu leista viešpatau
ti.

Toliau tas anglas sako:
“Šis karas yra karas už 

laisvę. Šis karas yra už čic- 
lybę ir ošimą mažųjų vals
tybėlių. Kuomet karas pa
sibaigs, tai, jei talkininkų 
bus viršus, Europos reika
lai susitvarkys ant naudos 
mažesnių tautų.”

Savo straipsnį autorius 
baigia šitaip:

“Sutartis liko padaryta 
su Rusija, Franci j a ir An
glija, kad nei viena nesitai- 
kys, kol šis klausimas vieš
pataujančio militarizmo ne
bus išrištas. Taika įvyks po 
luinos pergalės.

Pasaulis gali būti tikras, 
kad Anglija, pradėjus šį da
lyką, nenuleis rankų, kiek 
ten nekainuotų, kol tas rei
kalas nebus galutinai pa
baigtas be jokios abejonės”.

Londono laikraščiai rašo, 
kad nebus taikos, kol kaize
ris nebus paklupdytas ir kol 
Prūsijos militarizmas, Eu

ropos slogutis, nebus pra
šalintas.

Taigi visa viltis, kad šis 
karas gali urnai pasibaigti, 
dingsta kaip dienos šviesa 
saulei nusileidus. Skerdynės 
ir terionės Europoj dar bus 
negirdėtos.

guli už 30 mylių lino Sara
jevo, Bosnijos sostinės.

SKUBIAI SIUVA ŠINE- 
LIUS.

Londonas, rugs. 19. — Iš 
Rotterdamo atėjo žinia, kad 
Vokietijos siuvėjos dirba 
dieną ir naktį, siudamos ka
reiviams šinelius del žiemos.

KARALIAUČIAUS UNI
VERSITETAS SUTEIKĖ 
GENEROLUI LAIPSNĮ.
Berlynas, rugs. 19. — 

Karai i aučiaus universitetas 
suteikė geu. von Hinden- 
berg, kuris sumušė rusus M. 
Lietuvoj, doktorato laips
nius keturiuose skyriuose 
— filosofijoj, teologijoj, 
teisėse ir medicinoj.

VIENUOLIS PASI
ŽYMĖJO.

Bordeaux, rugs. 19. — 
Franci j os karo žinyba tarp 
pasižymėjusių pamini apie 
didį pasišventimą šešių vie
nuoliu Nancy mieste. Jos 
savo ir šv. Karoliaus vie
nuolyne saugojo 1.000 su
žeistų kareivių. Nežiūrint į 
baisiausią bombardavimą 
jos pasiliko prie savo vietų, 
nors kiti gyventojai visi ap
leido miestą.

Miestas nebuvo vokiečių 
paimtas.

SURINKO $1.000.000.
Montreal, rugs. 19. — Ši

tame mieste kilo sumany
mas surinkti $1.000.000 su- 
šelpimui šeimynų, kurių 
duonpelniai išėjo karau. Mi
lijoninė suma buvo sudėta 
Į penkias dienas.

DIDINA PIRKLYBOS 
LAIVYNĄ.

Washington, rugs. 19. — 
Amerikonai, tikėdamiesi iš
plėtoti savo pirklybą, sku
biai taisosi garlaivius. Jau 
ligšiol užregistruota 24 gar
laiviai, kurie buvo pasta
tyta svetimuose dokuose. 
Tie garlaiviai dabar galės 
eiti po Suv. Valstijų vėlia
va.

GARLAIVIS SUDEGĖ 
DOKE.

Hoboken, N. J., rugs. 19. 
— Pasažierinis garlaivis 
Neuces užsidegė doke. Gais
ras grasė ir kitiems arti e- 
santiems garlaiviams, bet 
pasisekė kitus apsaugoti.

RINKS AUKAS BEL
GAMS.

New York, rugs. 19. — 
Atvyko jau New Yorkan p- 
nia Vandervelde, žmona 
Belgijos vidurinių reikalų 
ministerio, parinkti aukų 
nukentėjusiems belgams lai
ke karo. Laikys prakalbas 
ir pasakos apie karo baise
nybes. Ji turi nuo karalie
nės Elzbietos laišką, kuria
me užginama jos manomas 
darbas.

NORI TAIKOS.
Geneva, rugs. 19. — Ber

lyne ir kituose dideliuose 
Vokietijos miestuose iš nak
ties ant stulpų atsiranda 
plakatai su žodžiais: “Mes 
norime taikos”. Policija 
tuoj nugramdo plakatus.

UŽĖMĖ GORADZĄ.
Roma, rugs. 19. — Černo- 

gorai užėmė Goradzą, kurs

FRANCIJA DIDINA AR
MIJĄ IKI 7.000.000.

Bordeaux, rugs. 19. — 7 o
Franci jos 'valdžia nuolatai 
didina savo armiją. Dabar 
paskelbė, kad liuosanoriai 
nuo 20 metų bus priimami. 
Tikisi, kad tuomi padidįs 
armiją iki 7.000.000 karei
viu.

Iš Chicago.
Džiaugsmas tarp dar

bininkų.
Tarpe Chicagos bedar

biu darbininku kilo didis 
džiaugsmas, kuomet išgir
sta apie pasigerinančius 
laikus. Tvirtinama, kad nei 
vienam žmogui neteks be- 
darbiauti. Pirmiau rodėsi, 
kad bedarbius užtiks žiema 
ir jie turės vargauti. Tečiau 
laikai atsimaino.

Šią savaitę prasidėjo dar
bai visose Chicagos liejy
klose. Užvakar į McCormi- 
cko fabrikus, ties 25 gat., 
priimta darban .‘>.000 dar
bininkų, tarp kurių yra 
daug lietuviu, gi ateinanti 
pirmadienį busią priimti vi- 

i kiti likusieji darbininkai, 
kurie seniau buvo atleisti. 
Taippat į Deeringo fabri
kus priimta atgal tūkstan
čiai darbininkų. Likusieji 
busią priimami kasdien da
limis.

Lietuviai, gyventieji piet
vakarinėj miesto dalyj pa
sakoja, kad tenai daug fa
brikų pradėjo darbus ir 
kad ateitis priešais visus 
šypsosi.

Žodžiu sakant, visi fabri
kai ir įstaigos ėmė judėti. 
Visos pramonės šakos at- 
kiunta.

Kame yra priežastis tos 
staigios darbuose atmai
nos, tuo tarpu sunku pasa
kyti. Vieni pasakoja, jogei 
tai ženklas greito karo pa
sibaigimo Europoje; kiti 
tvirtina, kad fabrikantai 
paklausė vietos labdarių 
draugijų atsiliepimo, kad 
kokiuo nors buriu sumažin
ti bedarbių skaitlių. Matyt, 
ir šis atsiliepimas nepaliko 
be pasekmių.

Daugybė fabrikantų, ku
rie dar nepakvietė darban 
savo senų darbininkų, pa
žymėjo, jogei jie suteiksią 
darbą visiems darbinin
kams; tegu jie dirbsią ir 
trumpesnes valandas, bet 
visgi turėsią užsiėmimą ir 
galėsią užsidirbti del pra
gyvenimo.

Tokiuose atsitikimuose 
pirmybe turėsią tie, kuri 
turi užlaikyti šeimynas, ar
ba savo senus tėvus, arba 
našlaičius.

Be to dar mieste žadama 
įkurti darbo biuras, kuria
me bedarbiai be jokio už- 
mokesnio gaus patarimus ir 
nurodymus, kur galima dar
bas gauti.

Vis’ tai linksmos darbi
ninkams žinios.

Dr-jų atstovų konferencija.
Rytoj, rugs. 20 d., Š. L. 

A. antrasai apskritys, da
lyvaujant Chicagos ir apy
linkių dr-jų atstovams, at
laikys savo konferenciją 
Meldažio salėje, ant West 
Side. Konferencijos pra
džia tuojaus po 1-mai vai. 
po pietų. Kenferencijoje bus 
apkalbėta Lietuvos padėji
mas, visuotinas lietuvių sei
mas Amerikoje ir tau Sei
man bus renkama atstovai. 
Geistina, kad toje konfe
rencijoje dalyvauti] kuo- 
daugiausiai lietuvių.

Originale ištarmė.
Nekokios p-nios Morley 

reikale teisėjas Fry nubau
dė jos vyrą — visuomet 
šventadieniais podraug su 
savo žmona lankyti bažny
čią. Morley, išgirdęs teisė
jo tokią keistą ištarmę, at
siliepė: — Dabar toji mo
teris bus namų ponia ir, 
kaip matau, man ir namie 
esant lieps klūpoti — bet 
darysiu taip, kaip ponas 
teisėjas liepia.

Lietuvaitė siuvėja.
Po numeriu 3252 So. Hal- 

sted st., ant trečiojo augš- 
to, apsigyveno lietuvaitė 
siuvėja, ])-lė R. Mautkaitė. 
Jinai yra baigusi Europoj 
speciale siuvimo mokyklą ir 
turi keliatą metų prakti
kos, kaipo vedėja, didesnė
se siuvimo įstaigose Ameri
koj. Augščiau paminėto j 
vietoj p-lė R. Mantkaitė į- 
steigė savą dirbtuvę ir ma
no dirbti ir darbuoties tarp 
lietuvių.

JUOZAPAS A. ŽITKUS.
628 W. 18th St.,’ Chicago.

Agentas Dienraščio “KATALIKAS” 
ant IS-tos gatvės ir apylinkėje. Pas 
ji galima užsisakyti dienraštis, nusi
pirkti pavienius numerius, permainyti 
adresą; Jis priima apgarsinimus ir at
lieka visus kitus reikalus del dien
raščio “KATALIKAS”.

LIETUVIŠKAS TEATRALIŠKAS 
KLIUBAS “LIETUVA”.

Stato ant scenos, vieną iš gražiau
sių lietuviškoje kalboje veikalų Dra
ma 6sia veiksmesia “Iš PO BUDELIO 
KALAVIJO” iš istorijos sutaisė L. 
T. K, L. sąnaris 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 25e ir augščiau 
Ant tikėtų bus lipinami “Lietuvių

Tikimės, jog Gerbiamoji visuomenė 
skaitlingai atsilankys ant šio didelio 
ir puikaus teatro. Taippat užtikrina
me, jog visi atsilankusieji 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” 
5-se aktuose, Nedėlioj, 2 d. Rugsėjo 
“Columbia” Svetainėje ant 48-tos 
ir S. Paulina gatvių.

(37-8)

PARSIDUODA Bučernė ir Groeernė 
geroje lietuvių apgyventoje apygardo
je, vieta išdirbta nuo seniai, parsi
duoda tik dėlto, kad savininkas išva
žiuoją i kitą miestą.

Ant. Balčiūnas
3443 Auburn Ave., Chicago, Ill.

(38)

PARSIDUODA Saliunas, šalę sve
tainės ir viršui 11 kambarių išranda- 
vojimui (boardinghouse) Renda 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, UI. kreipki- 
ties pas savininką:

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

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

(37-8)

I

Krautuvė atdara Subatos vakarą nuo 7 vai. iki 9:15 vai.

$2.50 pi
nigais arba 
$3 tavoru 
užkningelę 
Klein Bros 

Stempų.

KHINBROę 
IB HALSTED. 20™ ST’S and ■ 
> B. CANALPORT AV K|||B

Mes turim 
19 lietuvių 
klerkų, ku
rie jums 

patarnaus. 
Klauskite 

a n.ų atėję 
musųkrau- 

tuvėje.

Didelis Rudeninis Atidarimas!
Musų Didelis Rudeninis Atidarymas yra prgdetas. Atsilankykite, o pama
tysite gražų parodymą rudeninių tavorų, ir pasinaudokite proga sučedyti 

pinigus perkant tavorą kurį męs šiame atidaryme parodome.

Subatoj, Paned., Utar., Ser. Ket. ir visą sav. m

Moterių Rudeni
niai Siutai, Kotai
Puikus rinkinys mo
terių apredalų. Kiek
vienas apredalas yra 
naujos mados ir pa
siutas tinkamiausiai.
Moterių Siutai — naujau
sios “redingote” mados, 
chiffon ar broadcloth ma
terijos, gabardue poplins 
ir tt. par-e|E j- COE 
duosim povIU II vUV
$18 Ural Lamb Kotai tik 
už $12— geriausios mate
rijos, 48 col., puikiai apsiu
vinėti, su kalnierium ir 
mankietais, verti $18.00 
parddosim po .........
52 col. tos pačios vliC 
materijos už $15
Moterių Szliubines Dreses 
pasiūtos iš messaline ma
terijos, puikiai apsiuvinė
tos su padailinimais, ver
tos po $22.50, dabar par
duosime tiktai po $15

Moterių naujos mados 
Rudenines Skrybėlės
Mes parduodame geriausias 
skrybėlės už žemiausias kainas.
$15 Szilkinės Skrybėlės už_$10—Moterių pui
kios szilkinio velveto rudenines skrybėlės, aptai
sytos su dviem 18 coliu pluksnom ir sidabriniais 
padailinimais, $15 vertės, specialiskai &|n 
per šitą atidarymo pardavimą.....................Vi"
$8 vertes Plušines Skrybėlės už $5 — Moterių 
dideles arba mažos velveto ir plušo skrybėlės, 
aptaisytos su dviem pluksnom visokios spalvos 
su pukia stiklinta saktim ir stanga, d»E
parsidiuos po...................................................

Moterių mažos arba vidutinio didumo skrybėlės, 
turbau ir kitokios mados, puikiai aptaisytos su 
ornamentais, parduosime tik po 09 OC

Atidarymo pardavimas puikaus šliubinio šilko.
Plonas gelumbės šilkas — 24 
coliai pločio, šilkų sunkaus sto
vio, gero gražaus ir gero neši
mo. Vertės $1.75c parsiduoda 
po ...........    1.25.

Stiprus šilkas — 36 colių plo
čio. minkštas ir gražus, gelvos 
varsos ir baltos vertės $1.25 
parsiduoda po ................. $1.

švelnus šilkas — 42 colių plo
čio. sunkaus stovio, minkštas 
ii' švelnus, vertės $2.50, parsi
duoda už ........................ $1.98

Puikus Naminiai Rakandai.—Lengvas išmokėjimas.

Šita Colonial štilio komoda, yra gražaus 
darbo ir tvirto išilginio ąžuolo, vertes

^30, dabar tiktai ..................
Ant lengvų išmokėjimų.

BUFFET’AS

Padarytas iš stiprinus aržuolo 
su dideliu veidrodžiu. 2 lenty
nom ir vienu dideliu stalčių — 
pigus pardavimas už

$14.98
šitas supanti — padaryta iš kieto 

medžio — su Amerikonišku kiečiausiu 
aržuolo apdaryta; turi gražius išdroži- 
n ėjimus iš priešakio. Sėdynė išmušta 
stipriausia Bostono skūra. Sprendzi- 
nos padaryton stipriausio plieno $3 69c

$2250.
Lengvi išmokėjimai.

ssEsssssssEssasssa&sss

Tel. Yards 5946

GERIAUSIA APTIEKA 
ANT TOWN OF LAKE.

4503 So. Wood St.,
M. J. Mankowski,

Geros gyduolės tai sveikata kiekvie
name laike, kada Jums yra reikalin
gos lygoje. Kokio nors ligoje begydyto- 
jaus arba su receptais parašytais, mel
džiu kreiptis prie manės.

Musų gyduolės geriausia sutaisytos 
ir gydytojų receptai yra išpildomi 
kuoteisingiausia. Musų aptiekoje lan
kosi geriausi gydytojai, kurie prisėjus 
visuomet pasirengg kuogeriausia pa
gelbėti. Taippat mes pašauksime toki 
gydytoją, kokį Jus patys reikalausite.

Mes užlaikome, apart gyduolių, vi
sokias geriausias kvepiančias perfu- 
rnas. Didžiausiame pasirinkime viso
kių aptiekoje parduodamų dalykų- Mel
džiame kreiptis pas mus augščiau mi
nėtu adresu. Mes kalbam lietuviškai.

Labai Gražus Vakaras
Parengtas

Komiteto iš Vyčių ir A. R. K. Federacijos
Del padengimo viešbučio kaštų Visuotinio 

Susivažiavimo, atsibus
Panedėlyj, 21 d. Rugsėjo, 1914 m.

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE.
32 gatv. ir Auburn Ave.

Vakaras prasidės 7:30 vai. vak.
Inžanga ....................................................................  25c, 35c, 50c.

Bus vaidinta juokinga komedija Chicagos atsižymėjusių ar
tistų. Dainuos p-nia M. B. Janušauskiene, p. A. Pocius, O. Po
ciene ir A. Aleksandravičius. Bus vienas iš puikiausių vakarų 
ir priegtam vienas iš naudingiausių.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės kuoskaitlingiausiai 
susirinkti, .nes panašians vakaro negreitai sulauks Chicago pu
blika. KOMITETAS.

P. S. Po perstatymių bus tautiški šokiai.
------ ' _ _______ 1 1

UŽSIRAK  YKITėDIENRAŠTI “KATALIKĄ^ r
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