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VOKIEČIAI APSUPA KAUNĄ
Vokiečiai užė

mė Mintaują.
Kaunas iš trijų pusių 

apsuptas.
Teutonai grudžiasi 

Vilniaus link.

Eastlando aukos.

Į HUTO HEHE5E WITH EH5TLRHD VICTIMS

LONDONAS, rugpj. 3. — Kurše vokiečiai, besi
verždami Rygos link, užėmė Mintaują.

Iš pavislio rusai taip greitai traukiasi, ant kiek 
jiems leidžia jų neskaitlingi geležinkeliai.

Oficialiai pranešimai nurodo, kad didesnė rusų ar
mijos dalis pavislyje bus atkirsta ir apsiausta, iš vi
sų pusių. Rusijos armijos branduolys randasi 90 my
lių nuo Lietuviškos Brastos. Rusai pietinėj Lenkijoj 
tarp Vislos ir Lenczno atkakliai grumiasi, kad sulaiky
ti austro-vokiečius kuoilgiausia ir kad duoti saviškiams 
kuodaugiausia laiko pasitraukti. Gi austro-vokiečiai 
savo keliu iš visų pastangų, vartodami visą galybę savo 
artilerijos, laužiasi per rusų linijas.

Bet didysis rusams pavo
jus ne iš von Mackensen 
pusės grasia. Didysis pa
vojus grasia iš toliau į pie
tus, kur austro-vengrai pa
sikėsino užeiti už drutvie- 
čių palei Būgą, kur rusai 
dabar traukiasi. Austro- 
vengrai perėjo Būgą ir 
smarkiai eina linkui Vladi
miro-Vol ynskio. Taip mar
guodami jie užeis rusams iš 
užpakalio. Taigi dabar, 
kuomet rusų padėjimas pa
vislyje jau dideliame pavo
juje, tai jau ir antroji drut- 
viečių linija, palei Būgą, 
randasi jau pavojuje. Juo 
daugiau aiškėja vokiečių 
pienai, tuo įstabesni jie pa
sidaro. Vokiečiai pasirengė 
ir padarė Rusijos armijų 
padėjimą kritišku ne vien 
palei Vislą, bet ir palei Bū
gą, ty. visos Rusijos armi
jos, išstatytos prieš teuto
nus, atsirado riestame padė
jime; jas spaudžia milžiniš
kos žnyplės jr juo labiau 
žnyplių spraga siaurinasi, 
tuo pavojingesnis rusų pa
dėjimas.

Svarbiausios tvirtovės 
naujosios rusų linijos yra 
Kaunas ir Lietuviška Bras
ta. Berlyne paskelbta, kad 
Kaunas jau iš trijų pusių 
apsupta. Ir gen. von Bu
elow bando tą miestą ap
gulti iš visų pusių. Kai 
Kaunas bus apsiaustas iš 
visų pusių, tai vokiečiams 
atsidaro liuosas kelias eiti 
Vilniaus link ir užeiti iš už
pakalio Lietuviškos Bras-

tos. Šitie vokiečiai, veda
mi von Buelow’o , sueitų 
į krūvą sų austro-vengrais, 
kurie eina Vladimiro-Vo- 
lynskio link, ir sueistų visos 
Rusijos armijos užpakalin.

VARŠAVA DAR LAI
KOSI.

Nedaug žinių tepaduoda- 
ina apie Varšavos mūšius. 
Matyt, rusai apie Varšavą 
įnirtusiai grumiasi. Nieko 
nepranešama apie tai, ar ru
sai baigia kraustytis iš Var
šavos, ar ne. Pačiuose prie
miesčiuose rusai pridarė 
drutviečių ir neduos vokie
čiams dykai, be kraujo, nei 
vieno žemės sprindžio.

Berlyne skelbiama, kad 
Ivangorod jau veik iš visų 
pusių apsiaustas.

Tuo tarpu ir šiaurinėj 
Lenkijoj verda mūšiai. Nuo 
Šokai iki Lomžos eina kru
vini mūšiai. Vokiečiai čia 
turi eiti per išriaustus lau
kus, kur buvo drutvietės ir 
kurios buvo išardytos ka
imelių šūviais. Bet šis vo
kiečių veikimas ne taip pa
vojingas, kaip atsilaikymas 
Liublino-Cholmo linijos. 
Pilni keliai čia vežimų, pri- 
lioduotų amunicija. Zova
da lekia mūšio laukan, kad 
pristatyti gynėjams amuni
ciją. Kiti vežimai prikimšti 
sužeistais ir skubina atgal. 
Vokiečiai tuo tarpu nepasi
varo taip smarkiai, kaip lig
šiol kad varėsi. Vis jiems 
tolinanties nuo savo punktų 

Ant Cholmo-

pasidaro sunkesnis amuni
cijos pristatymas.

Vienas Rusijos generolas 
karą lauke 'išsitaręs, kad 
Varšava dar galinti būti iš
gelbėta nuo teutonų.

Abi pusi turi svarbius 
nuostolius.
Liublino fronto per dvi die
ni austro-vokiečiai neteko 
40,000 kareivių. Gi rusai 
per mėnesį netekę 300,000 
kareivių.

Vokiečiai praneša, kad 
Mintauja nenukentėjus už
imant. Namai liesą čieli. 
Taip, anot vokiečių prane
šimų į rytus nuo Panevėžio 
jie pasekmingai kariauja.

VOKIEČIAI VEIKA AP
LINK VERDUNĄ.

Londonas, rugpjūčio 3. — 
Vokiečiai atnaujino savo 
pastangas apsupti iš visų 
pusių Verduno tvirtovę. 
Vokiečiai apverčia francu- 
zų drutvietės degančiu sky
stimu. Francuzai turėjo pa
sitraukti, bet paskui atga
vo netektas pozicijas.

Iš Luxemburgo į Amster
damą atėjo pranešimas, kad 
140,000 vokiečių kareivių 
per pastarąsias 10 dienų at
gabenta prieš talkininkus.

— Trenton, N. J., rugpj. 
3. — Ketinama uždaryti vie
ną iš dviejų bevielio telegra
fo stočių, kurios vokiečiams 
priguli ir kuriomis tiesiog 
su Vokietija gali susinešti.

Didelis automobilius su Eastlando aukomis Chicagoje.

DĖDĖ SAMAS PASAU
LIO VALDOVAS.

Berlynas, rugpj. 3. — 
Prof. G. Simmel, autorite
tas tarptautinėj politikoj, 
laikraštyje Tageblatt rašo, 
kad Europa per šitą karą 
papildo patžudystę. Jisai ši
taip tarp kitko parašė: “A- 
merika stovi prie lovos mir
štančio didžturčio, kurs jai 
savo turtus užrašė. Amuni
cijos siuntimas yra svar
biausiu ženklu, kad prie to 
einama.”

Londonas, rugpjūčio 3.— 
Ir Anglijos garsus rašyto
jas H. G. Wells išreiškė pa
našią nuomonę. Jo žvilgs
niu, karas dar metus tęsis. 
Karas negalįs pasibaigti tol, 
kol viena pusė nebus galuti
nai sumušta. Ar šiaip, ar 
taip busią, bet Suv. Valsti
jos nestosiančios europiniu 
karau. Bet Suv. Valstijos 
ištrauksiančios iš Anglijos 
finansinį skeptrą ir pasto
siančios šalimi turtuolių ir 
Visos šalįs jai busiančios 
skolingos. Anglija nusto
sianti būti riebia pasaulio 
šalimi. Tokia šalimi bus 
Amerika. Bet tas busią ant 
gero tik didžturčiams, o ne 
darbininkams.

— Allentown, rugpj. 3.— 
International Motor Car 
kompanija pakėlė savo sam
dininkams algas ant 20%. 
Dirba joj 1,200 darbininkų.

Mūšiai Lietu
voje ir Kurše

Petrogradas, rugpj. 3. — 
Oficialiai skelbiama:

“Žemiaus Bausk, palei li
pę Aa, Kurše, atkakliai gru- 
mėmės su vokiečiais penk
tadienį ir šeštadienį. Po il
gų tuščių besistengimų prie
šui pavyko apsikasti ant 
dešiniojo upės krauto ties 
Jungferhof.
Pakeliu  j į Panev. mes su- 

mušėme ties Daršiškiais vo
kiečių koloną. Ties Butė
nais ir Tilmagola nugrudo- 
ine priešą atgal ir paėmėme 
keliatų šimtų nelaisvėn ir 
keletą kulkosvaidžių. Prie
šo drutvietės teko mums ir 
jos besančios lavonų pil
nos.”

— New York, rugpjūčio 
3. — Sugrįžo iš Francijos 
Wm. Ellis Corey, buvęs U- 
nited States Steel korpora
cijos prezidentas. Sakė, 
kad karas dar gali tęsties 

‘tris ar keturis metus. Nors 
(jis* yra republikonas, bet 
’gyrė prezidentų Wil šoną už 
tai, kad sulaikė šią šalį nuo 
stojimo karau. Ateityje bu
siąs skaitomas vienu di- 
žiausių Amerikos preziden
tų.

Žemė prarijo 
dirbtuvę,

Hudson, N. Y., rugpj. 3. 
Ištikro nepaprastas atsitiki
mas. Žemė prarijo Kni
ckerbocker Cement kompa
nijos dirbtuvę, kuri randasi 
Greenporte už pusės mylios 
i rytus nuo Hudson. Žuvo 
tris darbininkai ir astuoni 
sužeista. Dirbtuvė buvo 
pastatyta ant smėlio ir to
dėl nuslinko žemėn. Nu
grimzdo ne vien dirbtuvė, 
bet 80 pėdų augščio dūm
traukis, cementinis sandė
lis, daržinė su trimis ark
liais ir vienu automobiliu ir 
daug visokios medžiagos.

Darbininkai iš ryto ėjo 
darban ir nustebo pa jutę že
mės virpėjimų, ir pamatė, 
kad dirbtuvė ima grimsti. 
Jie baisiame išgąstyj bėgo 
šalin ir nubėgę ant tvirtos 
žemės atsisukę pamatė, kad 
didžiulės dirbtuvės jau nė
ra.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Gilbert, Minn., rugpj. 3. 

Moteris F. Tallerico įžengė 
i policijos nuovadų ,ir pasi
sakė, ką padariusi. Pasisa
kė kirviu užkapojusi savo 
vyl-ų ir uošvi. Policija nu
bėgo į jos namus. Vyras 
pusgyvis besąs lovoj. Gal
voje besanti baisi žaizda. 
Pagysiąs. Senis gi rastas 
lauke. Jo galva besanti 
perkirsta ir bevežant i li
goninę mirė.

Moteris pasisakė kodėl ji 
tai padariusi. O tai todėl, 
kad abu su ja labai bjauriai 
apsiėję ir mušdavę. Daly
kas bus tyrinėjamas.

NUSIŽUDĖ BAŽNY
ČIOJE.

Cairo, Ill., rugpjūčio 3. — 
Baptistų pastorius A. P. 
Barnett nusišovė savo baž
nyčios rūsyje. Apkalbėji
mai privedė jį prie to. Del 
apšneku atsisakė nuo tar
navimo bažnyčioje. Paliko 
raščiuką, kuriame sako, kad 
nekaltas nei žodžiu, nei dar
bu. Atsiliepdamas i savo 
parapijonis raščiuke rašė: 
“Prašau Cairo baptistų lai
kytis vienybėje. Aš auko
ju savo gyvastį jums. Au
kočiau tūkstantį gyvasčių, 
jei tiek turėčiau, ar tikite 
man1? Savo žodžius patvir
tinu savo krauju.”

— Petrogradas, rugpj. 3. 
'— Anglijos submarinas nu
skandino didelį vokiečių 
transportą Baltikos jure j.

Rusai apleidi- 
neja Varža va.

“Chicago Daily News” 
special is korespondentas. 
Basset Digby, liepos 29 d. 
prisiuntė minėtam laikraš
čiui depešą, kurioje plačiai 
aprašoma Varšavos likimas, 
baisus dalykai dedasi ru
sams tą miestą apleidžiant. 
Kadangi Digby depešos iš 
Varšavos negalėjo pasiųsti, 
nes visokis susinešimas su 
tuo miestu pertrauktas, ta
tai jis išvažiavęs Švedijon 
ir iš ten pasiuntęs depešą. 
Tš depešos sužinoma, jogei 
rusai Varšavą pradėjo ap
leidinėti liepos 15 d., bet 
tasai faktas ligšiol buvo lai
komas didžiausioj slapty
bėj. Varšavą viena savaite 
anksčiau apleido ~konsuliai 
Anglijos, Fraucijos. Belgi-”** 
jos ir Serbijos. Tik ant vie
tos pasiliko Suv. Valstijų 
konsulis, apsirūpinęs ilgam 
laikui valgomais produk
tais. Visi Rusijos valdinin
kai ir turtingesnieji gyven
tojai apleido miestą trauki
niais į Baltstogę ir Vilnią, 
kas geležinkelio linija link 
Lietuviškos Brastos buvo 
užkimšta karuomene.

Štai ištraukos iš paminė
to korespondento depešos:
Biurokratija prisipažįsta.
Birželio pabaigoje Varšu

va liko apimta periodinės 
baimės vilnimis ir nekurie 
savo šeimynas išsiuntė Ru
sijos gilunion. Nebuvo ga
lima priversti nekuriuos 
pirklius priimdinėti bank
notus dėlei abelnoįo si
dabro rinkinio. Per liepos 
pirmąsias dvi savaites mies
te viešpatavo ramybė, kuri 
tečiau nesuvvlė svetimu val
stybių konsolių. Tie valdi
ninkai labai gerai atminė 
pernykštį Varšuvai pavojų. 
Išlaukinis miesto stovis iš
rodė ramus, bot perintą an
tradienį Anglijos konsulis 
apturėjo iš rusų vyresny
bės paklausimą, kiek jam 
reiksią geležinkelio Įnirtų 
išsikraustymui iš Varšavos. 
Tas taigi staiga ir nuplėšė 
uždangą nuo visos rusų vy
resnybės paslapties.
Miestas pradėta apleidinėti 

1 liepos 15 dieną.
Ketvirtadienio vakari', 

liepos 15 d., vyresnybė laik
raščiuose paskelbė, jogei 
rusai valdininkai Varšavą 
ims apleidinėti sekančią sa
vaitę. Bet ištikrųjų miestas 
imta apleidinėti tuojaus.

(Seka ant 2 pusk).
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Rusai apleidineja 
Varšavą.

(Tąsa nuo 1-nio pusi.).

Policija visiems namu sar
gams Įsakė pranešti visiems 
gyventojams apie miesto 
apleidimą. Pažadėta lais
vas geležinkeliais keliavi
mas ir, reikalui prisiėjus, 
dar piniginė pašelpa. Pa
naudota visokie budai gy
ventoju prikalbinhiiui ap
leisti miestą, gi policija bu
vo neapsakomai nuolanki ir 
visiems civiliams simpati
zuojanti.

Moteris ir vaikai bėga.
Geležinkelio prekinių va

gonu ištisi tūkstančiai buvo 
priruošti gyventoju išveži
mui; Penktadieni, šeštadie
ni ir sekmadieni traukiniai 
su pabėgėliais buvo siunčia
mi i rytus. Kuomet aplink 
350,000 gyventoju, daugiau
sia žydu, apleido Varšavą, 
tiek pat miestan pribuvo iš Francuzų karuomenės vyri ausiojo štabo stovykla, kur išdirbami mušiu pienai,
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per dvarelį.” Po to dėkle
liui vo ]). Bujaiiauskas ir 
paskui kalbėjo apie lietuvių 
tautos reikalus, nurodinė
damas, kad lietuvių nesą- 
tarvė ir girtuokliavimas y- 
ra silpniausios lietuvių tau
tos pusės. Antru atveju po 
prakalbos deklemavo p-lė O. 
Burbiutė. Po to antru sy
kiu kalbėjo p. Mulevičius. 
Galop “Lai gyvuoj Lietu
va” sudainavo choras. Ši
toji pastaroji daina ypač 
gerai nusisekė. Ir šiaip 
choras gan gerai dainuoja. 
Tuomi ir pasibaigė progra
mas. Pagirtina šv. Juoza
po dr-ja, kad darbuojasi 
del pakėlimo apšvietos ir 
tautinio susipratimo tarp 
vietos lietuvių.

Extra.

-DIDELE DOVANĄ"*'
Nebo pakelio priešakys vertas še pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

Visas Kuponas ir pakelio priešakį turi tą 
pačią vertę. > Gali būti išmainomi j pinigus

< arba f vertas dovanas. *■* 
(Šį dovnnii bus duodama iki Dec, j>l, 1615)

Iš Berlyno pareina žinios, 
jogei rusu didžiules armi
jos reginiai patekusios i teu
tonu spąstus ir Rusija il
giau negalėsianti kariauti. 
Rusijos armijos kuogrei- 
čiausiai siunčiamos i liniją 
Lietuviškos Brastos. Gardi
no ir Kauno. Tečiau kari
niai ekspertai spėja, jogei 
minėtir liniją, ar tik ne vo
kiečiai greičiau galė’sftbiti 
užimti. Jei taip atsitiktu, 
tuomet Rusijos galybė vei
kiai susmuktu ir vokiečiai 
visur paliktu tikrais valdo
vais Lenkijoj, Lietuvoj, 
Kurše ir dar gal toliau.

Kad taip gali būti, tai liu
dija Rusijos durnos sušau
kimas. Caras sušaukė du
rną ir ministerial tariasi su 
durnos atstovais, kaip čia 
išsigelbėjus iš vokiečiu na
gu. Mat, karą pradėti, tai 
durna nebuvo reikalinga, 
nereikėjo klausties jos pri
tarimo; gi dabar, atsitikus 
nelaimei, gerai jau ir prie
šais durną nusilenkti.

aplinkiniu -miesteliu ir so
džių gyventojų. Kuone vi
si gyventojai iš šiaurės, pie
tų ir vakarų plaukė Varša- 
von dienomis ir naktimis. 
Su savimi varėsi galvijus. 
Visi vieškeliai miniomis, 
moterimis ir vaikais, buvo 
užimti. Per Varšavos prie
miesčius tuo metu nebuvo 
galima net pereiti. Pačia
me mieste tūkstančiai na
minių, židinių suardyta. 
Pažįstu asmeniškai keturis 
asmenis, pirm keliu mėne
sių vertus po milijoną do
lerių, gi šiandie nieko netu
rinčius.

Fabrikai naikinami.
Podraug su gyventojų 

bėgimu imta fabrikai nai
kinti, gi visi metalai ir ma
šinerijos buvo išgabenamos 
Rusijon, bi tik priešininkui 
nepalikti. Visa tai buvo 
kuogreičiausia veik iama. 
Mašinerijos ir murai dieno
mis ir naktimis dinamitu 
skaldyta. Suplaišiotų ma
šinerijų šmotai sukrauta i 
vagonus ir išvežta. Iš fa
brikų palikta vieni griuvė
siai.

Laikraščių spaustuvės 
sunaikinta.

Paskutiniai Varšavos laik
raščių numeriai išleista su 
miesto apleidimo paskelbi-

Už rusų tuos nepasiseki
mus daugiausia kaltinamas 
Rusijos karuomenės vyriau
siasis vadas, didkunig. Ni
kolai Nikolajevič. Visi jo 
pirmiau buvusieji karšti ša
lininkai dabar tvirtina, jo
gei tam didkunigaikščiui 
verta būti ne karvedžiu, bet 
kadir kokio amerikoninio 
milijonieriaus pakaliku. 
Pav. lenkų laikraščiai, ku
rie visas laikas palaikė to 
karvedžio pusę, rašo:

“Didkunig. Nikolai Niko
lajevič, vyriausias rusų ka
ruomenės vadas, savam lai
ke buvo išsireiškęs, jogei 
vokiečiai Varšavon Įsigau
bia kibą jo paties lavonu.

“Tasai “didžiausias,” nes 
augščio turis aplink 7 pė
das, kariauninkas visus per
augo savo ilgumu ir nuo to 
auginio labai nukentėjo 
jam smegenis.

“Jis butų tinkamas paro
dai cirke arba kokiam 5 ren
tiniam teatre...”

Tai ve kas jam sakoma. 
Laikraščiai turi teisybę. 
Nes, tiesą pasakius, tasai 
caro šeimynos narys nėra, 
joks genialis kariauninkas, 
jei su tokiomis skaitlingo
mis armijomis niekur prieš 
vokiečius negali atsilaikyti. 
Lenkų spauda tikisi dabar 
greičiau apturėti Lenkijai 
autonomiją iš kaizerio, ne
gu iš rusų caro. Koks liki
mas bus Lietuvos su Lat
vija, trumpoji ateitis paro
dys.

Kad ir pasiseks rusų va
dams išgelbėti savo armi
jas nuo vokiečių spąstų, tai 
vis viena vokiečiai užims vi
są Lenkiją, Lietuvą ir Kur
šą. Tegu rusai paskui sa
ve paliks visur griuvėsius 
ir pelenus, bet vokiečiai vis- 
vien sugebės apsidrutinti ir 
iš ten jų rusai jau neišvys. 
Ir kvailas daiktas butų ru- 
'sams manyti vokiečius iš 
ten išstumti. Ot, tuomet ir 
išsipildys vokiečių idealas— 
rusus suginti Siberijon.

mu. Raidžių rinkimo ma
šinos (linotipes) atplėšta 
nuo aslos ir išvežta i rytus. 
Policija ir kareiviai aplan
kė kiekvieną, kadir mažiau
sią, spaustuvę, paėmė raides 
ir visus intaisus. Tos maši
nos, kurių greitai nebuvo 
galima paimti, buvo plaiši- 
nainos dinamitu. Niekur 
nei mažiausio vario šmote
lio nepalikta. Variniai in
dai ir kitokie daiktai paim
ta net iš privatinių namų. 
Chirurginiai ir ligoninių i- 
rankiai taippat paimta. 
Niekur nepalikta jokio me
talo. , k

Per visą savaitę dieniomis 
ir naktimis taip darbuota
si. Krosą, bankai, telegra
fo biuras, teismai su visais 
savo dokumentais išgaben
ta Rusijon. Valdininkai 
dienomis ir naktimis dėstė 
Į vežimus dokumentus ir 
taip buvo vežami Į geležin
kelių stotis. Brangus archi
val tiesiog krauta i bulvi
nius maišus ir taip gabenta 
vežimais, karietėlėmis. Te
legrafų varinės vielos nu
plėšta.

Bažnyčių duris dienomis 
ir naktimis stovi atdaros. 
Jos pilnos besimeldžiančių
jų ir verkiančiųjų lenkų ir 
rusų gyventojų. Nuolat lai
koma pamaldos. Iš visų 
bažnyčių bokštų nuimta 
varpai ir išsiųsta Rusijon. 
Taippat Rusijon išgabenta 
visi dailės dalykai, branges
ni rakandai, paveikslai, 
bažnyčių archivai. Nepa
likta nieko vokiečiams Var
šuvoj.
Javai sunaiktinta, sodžiai 

išdeginta.
Visos telefonų stotis su

naikintos. Visos mašinos, 
kuriomis buvo dirbama e- 
lektrika miestui ir gatve- 
kariams dalimis sunaikinta, 
dalimis išgabenta Rusijon. 
Taippat paimta iš Varšavos 
visi kokie nebūk vežimai. 
Visi nokstanti javai aplink 
Varšavą išnaikinta. Visi 
sodžiai visiškai išdeginta, 
gi priemiesčiai apsiausti 
tranšėjomis. Priemiesčių 
gyventojams Įsakyta persi
kelti miestan, idant jiems 
netektų papulti ugnhi, kuo
met vokiečiai galutinai* ims 
spausti rusų armijų užpa
kalines sargybas, o šioji ims

dinamitu griauti miestą, i- 
dant vokiečiai ten sau jo
kios prieglaudos nerastų. 
Tris tiltai per Vislą pami- 
nuoti. Kuomet vokiečiai 
prisiartinsią arčiau miesto, 
rusai tuos tiltus susprogdi- 
sią.

Miestas jau apituštis.
Varšava dabar neturi nei 

krasos, nei telegrafo, nei te
lefonų. Kelios telegrafo ir 
telefono stotįs palikta ka
riniams reikalams. Į mies
tą iš kitur kam nors atke
liauti uždrausta. Tarp 
Varšavos ir Lietuviškos 
Brastos visu plotu palikę 
nedaug gyventojų. Varsa-, 
voj sugadinta visos van
dens Įvados ir nuovados. 
Miestas neteko vandens. 
Gyventojai naudoja suterš
tą vandenį. Pramatoma ti- 
fus. Ligoninėse palikta su- 
virš 5,000 sužeistu kareiviu.

Nuo liepos 21 dienos Ru
sijos gilumon išgabenta ve
žimai, karietos, karietėlės ir 
visi arkliai su visais pakin
kiais. Aplink 2,000 kariet- 
ninkų su savo karietomis ir 
arkliais išvažiavo Rusijon 
paprastais keliais, nes gele
žinkeliais tai visa gabenti 
nebuvo vietos. Gaisrinin
kų Įrankiai gaisrams gesin
ti taippat išgabenta. Gerai 
dar, kad rusai iš ten nega
lėjo išgabenti oro ir Vislos 
vandens.

Popcriniai pinigai neturi 
jokios vertės. Didžiuma 
krautuvių ištuštinta ir už
daryta. Jubilieriai ir auk
sininkai savo brangumynus 
užkasa žemėn.

Pasirengus Varša vą ap
leisti ir policija. Iš civilių 
gyventojų sudaryta sargy
ba tvarkos palaikymui tarp 
apsilikusių žmonių. Jiems 
išdalinta ginklai ir mankš
tinami. Visokie siuntiniai 
ir laiškai, siunčiami į Var
šavą, grąžinami ir gabena
mi Petrogradan, gi iš ten 
pasiunčiami atgal siuntė
jams. Daug lenkų, simpa
tizuojančių vokiečiams, su
šaudyta. Gi i;usų šalininkai 
apleidę miestą. Pasklydus 
gandas, jogei vokiečiai Var- 
šavoj visus rusofilus iškar
sią, kokie tik jiems patek
sią i rankas.

Lietuviai 
Amerikoje. 

PRAKALBOS.

Waukegan, Ill., rugpj. L 
— Čia atsibuvo Lietuvių sa
lėje programas, kurį buvo 
parengus šv. Juozapo dr- 
ja. Programas susidėjo iš 
choro dainavimo, prakalbų 
ir deklemacijų.

Nors diena buvo gan šilta, 
bet kadangi čia kitokių pra
mogų nebuvo, ir šiai]) pra
mogų ne kiek tepadaroma, 
tai žmonių šiuo kartu, kaip 
ir visuomet, prisirinko ga
na daug. Smagu buvo pasi
žiūrėti i gražią publiką.

Prpgranio vedėju buvo p. 
J. Šimulinas, minėtos dr-jos 
pirmininkas.

Pirmiausia choras, vietos 
vargonininko P. Bujanaus- 
ko vedamas, padainavo 
“Op, op, Nemunėli.” Po to 
mergelė O. Burbiutė dekle- 
niavo. Deklemaciją sekė p. 
P. Mulevičiaus prakalba. 
Pradėjo kalbą gerai nuo se
nai žinomu priežodžiu: Kas 
skaito, rašo, tas duonos ne
prašo. Išrodinėjo, kad šiais 
laikais maža kas nemoka 
skaityti, rašyti, o visgi ran
dasi duonos prašančių ir 
nurodė, kad net pamokintų 
žmonių yra, o neturinčių 
vietų. Ir nurodinėjo, kad 
ne vien žmogui reikia turėti 
mokslo galvoj, bet reikia 
mokėti jį turėti ant pirštų 
galų, ty. mokėti savo mok
slą gyvenime pritaikinti ir 
sunaudoti. Taipgi nurodi
nėjo, kad daugelis lietuvių, 
mokančiųjų rašyti, sunau
doja savo mokėjimą netiku
sių raštų skaitymui ir kad 
daugelis mokančiųjų skai
tyti sunaudoja tą savo mo
kėjimą skaitymui tų Medin
gu, laisvamaniškų, ciciliki- 
nių raštų.

Prakalbą sekė choro dai
navimas. Dainavo “Einu
*3.t..
BELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI“ BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

DR-JŲ REIKALAI.

Easton. Pa. — Beskaitant 
socialistų laikraščius užti
kau, kad čionykščiai socia
listai darbuojasi. Bet prisi
žiūrint į jų besidarbavimą, 
tai pamatai, kad jie juda, 
kaip apatinė girna. Pir
miau dar vietinė socialistų 
kuopa gyvavo, bet dabar, 
kaip žydo bitės išnyko.

Dabar pastaruoju laiku 
tarp katalikiškojo jaunimo 
gimė noras sutverti vyčių 
kuopą. Ir tas įvyks. Jau 
vietos jaunimas nutarė su
šaukti rugpjučio 8 d. susi-< L W j

rinkimą ir sutverti vvčiu 
kuopą. Socialistai, išgirdę 
apie tokį atsitikimą, sudre
bėjo. Pajuto bastelėjimą į 
pašonę. Žino, jog vyčiams 
esant jo veikimo ribos su
siaurės, jų intekmė puls ir 
jų laikraščiai neteks daug 
skaitytojų, nes vyčiai yra 
uolus rėmėjai ir platintojai 
katalikiškos spaudos. Taip
gi vyčiai yra kalėjai tauti
nio susipratimo. Todėl aiš
ku, kad vyčių veikimas so
cialistams yra trepnesnis, 
negu žydams kiauliena.

Liepos 25 d. SLA. kuopa 
turėjo prakalbas, kad pa
varyti agitaciją už savo or
ganizaciją. Antras tikslas 
buvo tai prijungti prie kuo
pos vieną pakrykstančią, 
silpną dr-ją. Ta dr-ja jau 
atsiradus ant prapulties 
kranto. Kalbėtoju buvo 
‘i Tėvynės ’ ’ redaktorius. 
Kalbėjo apie Europos ka
rą. Nepraleido, vienok, ne
pakibinęs nei kunigų gaspa- 
dinių. Gal norėjo socialis
tams intikti.

S. Striaukas.

gerbiamųjų aukotojų pavar
dės štai čionai išvardytos:

Po $1: aukojo: Pi*. Ra
kauskas, Jon. Gudaitis, An
tanas Rudbalys, Vacį. Kar- 
valiauskas, Pran. Stanavi- 
čius ir Petras Levandraus- 
kas. Viso — $6.00.

Po 50c. aukojo: Juozas 
Navasaitis Antanas Girdau- 
skas, Juozas Stankus, Jo
nas Ramanauskas, Katriną 
Milušauskienė, Aleks. Gir- 
dauskaeitė, Jonas Kubilius, 
Mar. Jankauskiutė, Agnie
ška Jankauskienė, Cecilija 
Antanaitienė, Pranė Obelė- 
niutė, Kaz. Voska, Vincas 
Budrulis, Jonas Marcinkus, 
Vincas Stankus, Kaziui. 
Kadošius, Zuzana Buividie- 
nė, Kaz. Kasakevičia, Ado
mas Raimonas, Jonas'Bud
rius, Ona Taparąjįskiutė ir 
Rozalija Kolosinskienė. Vi
so $13.

Tautos Ft aido valdybos 
buvo seiliaus nutarta kad 
smulkių aukų davėjų pavar
džių ’ L : ? :aėti, tečiaus 
smulkios aukos galėtų at
sverti didžiąsias, jaigu lab- 
daringumo dvasia gyventų 
varguolių širdyse! Lai smul
kios aukos gausiai plaukia, 
o musų tėvynė Lietuva tik
rai atgims pilnoje savo gra
žybėje. Juk smulkus lie
tus geriaus atvilgo žemę, 
negu smarkusis... Mes žiū
rime į nuolatinį labdaringu- 
mo būdą, kaipo į tikriausią- 
jį Lietuvos palaimos šalti
nį. Užtai visiems aukoto
jams tariu pagarbos žodį, 
nors.delei vietos stokos ne 
visų jiavardes paskelbiau.

Smulkių aukų .... $3.60 
Jaunuomenės auka 5.00 
Viso labo ............. 27.60
Dar kartą gerb. kun. A. 

Yanušui ir aukotojams ta
riu nuoširdų ačių!

Dr. A. K. Rutkauskas, 
T. Fondo pirm.

DARBAI BLOGAI EINA
Verona, Pa. — Darbai čia 

silpnai eina. Lietuvių iš
viso yra čia apie 10. A. P.

Aukos Tautos 
Fondui.

Iš Forest City, Pa. per 
gerb. kun. A. Yanušą at
siųsta $27.60.

Gerbiamasis kun. A. Ya- 
nušas liepos 24 d. tarp sa
vo parapijėlių surinko aukų 
T. Fondui ir tas aukas po
draug su gerbiamųjų auko
tojų pavardžių surašo at
siuntė T. Fondo pirminin
kui, idant vislab paskelbtų 
T. F. organuose.

Gerb. kun. A. Yanušo t. 
v. bankinis čekis p. B. Vaiš
noro vardu už $27.60 per
duotas T. F. raštininkui, ad
vokatui A. A. Šlakiui, o

iDr. S. A. ŠUKIENE į
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Šiaulių 
apylinkėje,

(Iš rusu laikraščiu).
Nuo miestelio Joniškos, su 

jo gražia gotiko stiliaus baž
nyčia, su sudaužytomis, iš
plėštomis krautuvėmis, jau 
matyti ženklai vokiečiu už
plaukimo. Nupjauti rugiai. 
Matyti tik rugienos.

Karas ūkininkui — tai 
gaisras, viesulą, kuriame žū
na viskas, dabartis ir atei
tis. Visur apkasimai, pyli
mai, pilni žmonių kraujo, 
visur išminti takai raiteliu 
ir artilerijos: ant vasariniais 
javais užsėtu lauku ant žie
miniu, visur išminti dobilai. 
Laukai panašus i tyrus.

Pagal Meškučių bažnyt- 
kieinį buvo miškai, dabar 
čia iki juostos kelmai, o ju 
tarpe išvirtę medžiai. Tai 
vokiečiu barikados, sudary
tos užlaikymui rusu. Čia 
buvo didelis mušis. Vokie
čiai tapo iškrapštyti rusu 
šauliais, bet tas prisiėjo ne
pigiai: gana pamatyti tuos 
užverstus rąstais kelmynus, 
kad suprasti, jog nelengva 
buvo rusams išmušti iš čia 
vokiečius.

Meškučiai — mažas baž-

Šita princesė iškeliavo Ita
lijon, kur jos vyras karei

viauja.

Vokiečių rekvizicija.
Vokiečiai gyrėsi savo 

mandagumu ir teisingumu, 
bet visus savo prašymus rė
mė revolveriu: atsisakyt ne
valia buvo nuo nieko. Re
kvizicijas ir plėšimus darė 
prisilaikydami i įžvestos
tvarkos. Ėmė avižas, inie-

Yhonn Diovor 7S06

OR.A.J.TANANEVICZE j
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas į

Oflsag ii Gyvonisno vieta Valandos e

3249 S. Morgan St., Chicago. •“’“TV“Xl

nytkiemis, su sena, medine 
bažnytėle, bet dabar bus mi
nėta historijoj to baisaus 
karo: čia rusu kareiviai pa
rodė nepaprastą savo drą
są.

Baisios dienos ir naktis.
Nuo Meškučių iki Šiau

lių pranyksta ženklai karo, 
smarkiu susirėmimų. Pa
matyti galėtum, kad čia 
priešas visai nesiekė. Mat, 
nuo Meškučių vokiečiai 
taip smarkiai bėgo ant Šiau
lių, kad nė prisizlastyti ne
spėjo. Bėgo greitai, prisi
dengdami gaisrais. Ir Šiau
liuose neužsilaikė. Sustojo 
tik už Šiaulių, prie Bubių, 
kur išnaujo stojo i muši. 
Tai buvo baisi diena ir nak
tis. Anuotos kriokė, o vi
są padangę švietė gaisrai.

Iki kaimo Mulavėnai pa
sisekė pravažiuoti.’ Toliau 
jau tebeina mūšiai. Nuo 
Mula venų neliko nieko: tik 
krūvos pelenų. Ūkininkai 
išsiblaškė po svietą, tik kie
no ten pamiršta katinas, 
susirietęs sėdi ant apdegu
sio rąstgalio.

Grįžęs į Meškučius suti
kau daug liudininkų, ma
čiusių ir pergyvenusių vo
kiečių užplaukimą ir atslū
gimą. Tarp jų valstietis 
Stasys Jokūbaitis. Jis bėgo 
iš Šiaulių laike kilusio gais
ro. Pakliuvo į minią, ku
rion ėmė šaudyti vokiečiai 
iš kulkosvaidžio. Tvirto jis 
į ra va ir pergulėjo ten iki 
vakarui. Naktį gi pakilo ir 
leidosi bėgti toliau.

Plėšimai, deginimai.
Husai nuo Šiaulių pasi

traukė ant Gruzdžių kelio 
ir užsilaikė dvare grovo Zu
bovo “Gubernija.” Po to 
čia ėjo didelis mušis, bet 
pirmiaus vokiečiai įžengė į 
Šiaulius ir ėmė plėšti 
krautuves. Ypač nukentė-, 
jo žymesni kupčiai ir vy
nų krautuvninkai. Laike 
plėšinių kilo gaisras. Ka
dangi prie Šiaulių prieina 
ežerai, kuriuos apeiti nelen
gva, todėl vokiečiai šoko ge

sinti gaisrus, kad palikus 
liuesą sau išėjimo kelią.

Kuomet gaisras išsiplati
no, žmonės didžiai sumišo, 
kiekvienas rūpinosi tik apie 
save. Per langus ėmė mė
tyti skrynias, samavorus, 
indus.

Tuo tarpu vokiečiai iš
plaišino vokzalą ir pradėjo 
apsupti Šiaulius iš dviejų 
pusių. Kaime Ginkunų pa
statė savo batarėjas ir ėmė 
šaudyti į dvarą “Gubernia” 
(Zubovo), kur stovėjo ru
sai.

Į minią šaudo.
Ant apdegusio miesto, 

ant ryšulių su sėdinčiomis 
’moterimis ir vaikais 36 va
landas nesiliovė anuotų 
trenksmas. Po visų pergy
ventų nelaimių tas nuolati
nis trenksmas galutinai pri
vedė gyventojus prie nusi
minimo ir daugelis neatsi- 
žiurėdami į pavojų sušau
dymo, leidosi įbėgti keliu 
ant Joniškos. Toj minioj 
buvęs ir minėtas Jokūbai
tis. Kada jis bėgo pro baž
nyčią, matė didelę minią, 
kuri atsiklaupusi karštai 
meldėsi. Prie bromo sto
vėjo ant katafalko juodas 
grabas. Keli žmonės sto
vėjo prie durių ir laukė pa
sirodant kunigo. Laidojo 
kokio ten namo savininko 
dukterį, kuri sudegė, laike 
gaisro. Kunigas išėjo, ke
turi žmonės pakėlė grabą 
ant pečių, procesija giedant 
lenkiškai leidosi kapų lin
kui. Už miesto bebėgant, 
minia kliuvo ant kulkosvai
džių. Kas žuvo nuo kul
kų, dar nežinia, bet mažai 
kas išsigelbėjo.

Kaip tik gaisras sumažė
jo, o rusai pasitraukė iš 
dvaro “Gubernija,” vokie
čiai įžengė į miestą. Tuoj 
j ie paskyrė burgimistrą. 
Perdėtiniu milicijos išrinko 
krautuvninką Savyčių. Ir 
perėjo patįs tolyn. Dvare 
“Gubernija” patilpti Han- 
novero karuomenės štabas.

žius ir bulves visas, kiek tik 
kur galėjo rasti, o rugių pa
likdavo ant dviejų-trijų 
duonos pečių. Gyvulius a- 
timinėjo geresnius ir varėsi 
į Prusus. Kaikuriuose dva
ruose tiesiai iš laukų varėsi 
ištisas bandas. Dvare “Gu
bernija” visos karvės ho- 
landų veislės. Vokiečiai ap
kaltino užvaizdą Paplauskį, 
buk tie gyvuliai visi vogti 
iš Prūsų. Nelengva buvo 
pertikrinti, jog tai gyvuliai 
grovo Zubovo.

Mieste Šiaulių vokiečiai 
suėmė ant 2 milijonų rublių 
vertės skurų iš Frenkelio ir 
kitų odų fabrikų. Atvažinė
jo įiuosi žmonės automobi
liuose, vežimuose, ėmė ska
ras ir vežės sau. Kai kur 
vokiečiai žiaurumą savo pa
rodė gyventojams ūkinin
kams.

Pas vieną ūkininkę, kuri 
vyrą turį-išleidus į karą, o 
namie maitina 12 vaikų, atė
jo vokiečiai ir paėmė viską, 
nepalikdami duonos baka- 
nėlio. Moteriškė verkdama 
puolė vokiečiams į kojas, 
prašydama, kad nors vaikų 
daliai paliktų duonos, bet 
vokiečiai tik atsakė: “Tai 
jums už Klaipėdą.” Kuni
gas klebonas Jasienskis, da- 
sigirdęs apie tą, nuvyko į 
štabą ir ėmė išmėtinėti vo
kiečių generolui.

— Jūsų kareiviai plėšia 
žmones. Plėšia net tuos na
mus, kur 12 alkanų vaikų 
randasi..

Bet generolas mandagiai 
nusišypsojo ir atsakė: “Tai 
jums, tėveli, už Klaipėdą.”

Vokiečių be armotų 
bailumas.

V oki eč ių pa sitraukima s 
nuo Mintaujos ėjo smarkiai, 
tarsi upelis kalnuose. Ūki
ninkai, matę vokiečius atei
nant ir nueinant pasakoja: 
— Be anuotų vokietis — 
niekas. Kaip tik rusai pri
eina arčiau, negu iš anuo
tų šaudyti patogu, kai puo
la artyn, vokiečiai bėga. Y- 
pač jei užpuola kazokai.

Taip atsitiko su vokie
čiais nuo Joniškos iki Šiau
lių. Jie apsistojo tik Du
biuose, kurie randasi »apic 
11 verstų nuo Šiaulių. Čia 
spėjo vokiečių artilerija už
imti pozicijas. Perbėgdami 
per Šiaulius, vokiečiai galu
tinai apiplėšė valgomųjų 
daiktų są krova s. Sudegin
tame ir išrubavotame mies
te buvo likę vos labiausiai 
suvargę žmonės, bot vokie
čiai ir nuo jų atiminėjo pas
kutinius jų daiktus

Kazokai vijosi vokiečius 
iki pat Bubių. Atmušė nuo 
vokiečių dalį abazo, kur ra
do dalį Frenkelio ir kitų o- 
dų fabrikų tavoro. Be to 
atmušę kelis šimtus galvų 
holandų veislės galvijų. Vo
kiečiai spėjo kelis desėtkus 
karvių išmušti.

Šiaulių gyventojai sutiko 
kazokus su džiaugsmu ir 
širdingai. Nešė pasitikimai 
viską, kas liko iš valgomųjų 
daiktų vokiečių neišgaben
ta.

Šiaulių apšaudymas.
Rusų pėstininkus vokie

čiai laukė nuo Joniškos pu
sės, bet ištikrųjų rusai a- 
tėjo iš dviejų šašejaus pu
sių ir ėmė apsupti vokie
čius. Tečiau prieš pabaig
siant tą manevrą, vokiečiai 
pasiuntė ant Šiaulių apšar
vuotą automobilių, kurs iš
leido į miestą 50 šūvių. Šau- 
liečiams vėl prisiėjo pergy
venti valandą baimės. Bet 
nuo šaudymo žmonių žuvo 
nedaug: miestas, mat buvo 
pustuštis. Ant kiemo žydų 
mokyklos užmuštas tapo 1- 
nas kareivis. Pagal aptie
kus suplaišino bomba vie
ną kazoką. Kitame kieme 
žuvo namų savininko tar
naitė. Šūviai krito ant ša
šejaus ir bažnyčios kelio, 
ant kiemo gimnazijos, ant 
šventoriaus ir į daktaro P. 
kiemą. Labai apgadino na
mų sienas ir bažnyčią, bet 
daugiau žmonių nenukentė
jo.

Rusų užpuolimus pagal 
Šiaulius stengės atlaikyti 
285-tas vokiečių pulkas. 
Pulkas atmuštas rusų. Ru
sai apšaudė liet patį vokie
čių štabą, esantį už klane
lio už 3-jų verstų nuo Šiau
lių. Vienas šovinis krito 
pagal kojas vokiečių gene
rolo, bet nesprogo.

Vokiečius nuo didesnės 
nelaimės išgelbėjo sustip
rinta Bubių pozicija, kur 
savo laiku sustatyta anuo
tos prieš rusus. Čia ėjo il
gą laiką smarkus mūšiai.

Suvoikin.

ŠIRDIES LIGA PA
KIRTO.

Vakar ryte ties Randolf 
gat. tiltu ant šaligatvio su
krito dailiai apsitaisęs vy
riškis. Tuojaus nugabentas 
Iroquois ligoninėn mirė. Tai 
buvo Marshall Field and 
Co. generalis manadžeris L. 
T. Woodcock. Jis iš trauki
nio ėjo kompanijos biuran 
ir beeinant jį mirtis patiko.

Parsiduoda bueernC* ir grocernū Lie
tuvių apgyveutoj apygardoj, už in
gę kainų, iš priežasties mažos sveika
tos. Vieta yra gerai išdirbta nuo 10 
metų. Jaigu kas norėtų pirkti, gali
ma su namu, arba skyrium. Atsišau
kite pas S. Visniewski, 149 Homer Lee 
Ave., E. Chicago, Ind.

DR. RICHTER'S 

PA I N 
EXP ELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurio yra 
neužpečityti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekoso 
arba tiesiai

F.Ad.Riciiter&Co
74-80 Washington SI

NEW YORK, N. Y.

Dr. T. M. Maturzynska
KABINETAS DENTISTIKOS

Atlie a visokį darba dantisterijos sky- 
riun ineinanti Darbas gvaraut.

Taipgi tvirtas

1511 MILWAUKEE AVE. &
_

AMERIKOS 
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų '

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: Angliškos ir Lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, Kningvedystės, 
Stenografijos, Pirklybos Teisių. Suv. 
Valstijų istorijos, Abelnos Istorijos. 
Geografijos, Politiškos Ekonomijos 
I’ilietystčs, Pailrašystės.

Mokinimo valandos:
Nuo S iš ryto iki 5 po pietų; va

kare nuo 7.30 iki 9:30.
3360 Emerald avė.,

Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintele mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Anglišką kalbą, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia_ metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimą; teipjau klesoso dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oi Languages

1741 W. 47th Street, : : Chicago, ‘A

Tel. Humboldt 87

J. C. WOLON
LIETUVYS ADVOKATAS

• 1666 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v
ANT TOWN OF LAKE 

4569 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran 
tuojamo, kad mes sutaupysimo jųe 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę’ kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma 
žai vartoti, nuo $1 ir augščiau. Vai 
kų drabužiai nuo $2.50 iki $7.50 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasllttą, vakarėli iki 8 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

UŽDIRBK $100.00.
Turi but parduotas geroj vietoj lo

tas vertės daugiau kaip $400.00 už 
$300.00. Norintieji pasiskubinkit.

J. SINKUS & CO., 
3151 S. Halsted st., Chicago.

Parsiduoda labai pigiai mūrinė šlu
belė, del trijų familijų už $1600. tik 
$500 jmokčt, o kilus pati randa iš
mokės i 4 metus. Randasi ant Brid
geport.

J. SINKUS &' CO., 
3151 S. Halsted st., Chicago.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan St. kerte 32ros, Chicago 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėliotus vakarais ofisas uždarytas 

Telefonas Yards 687.

Rittenhouse and 
Embrea Go. 
LENTOS 

visokios rūšies del statymo namų taip
gi visokį medžio padailinimai.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago 
Tel. Yards 602 JOS. J. KOZHON pard

Paieškau merginos prie namų dar
bo. Malonėkite atsišaukti vakarais.

Dr. S. A. Šlakienė,
3255 So. Halsted st., Chicago, 111. 
Tel. Drover 5326.

sučEdyk pinigus
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO

A, Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 

■L .'i* ' f "V Z ‘
Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankės’ Kavos Krautuves
r“ . I. f 4 1 • A - ’

Šiaur-vakarinc dalie.
1644 VV Cuicairo a ve
1373 M i 1 wa u k ne a v e 
Ii 45 M i 1 wa uk ee h ve 
2654 M 1 waukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island avo
1217 8 Halsted St
1832 S Halstad st

Siaurine dalis.
406 \V Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln avo 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12t h st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
30.32 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 8 Ashlaud ave

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra 

parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuviu kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo. i

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kuingoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

tiek daug nelštobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis Žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žyeadų, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų raukų baidosi, nors žino, kad rau
ką jų nukanda, kokie gyvuliai tfiri “geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rųšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešimą), ko
dėl šuo loja ant menulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma. č J V 1^* T'jV.; i'

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir. susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, III.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
« Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros.
f MUSU ČIENiOS YRA ŽEMIAUSIOS. |

I CARR BROS. WRECKING CO. |
I 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL |

Šitas specialia KUPONAS vertas lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas 

THE AMERICAN TOBACCO CO.
u Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

(Vertės kuponą gere Iki 31 d. Gruodžio, 1816.)
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Chicagos Žinios
tris nušauta.

Vakar Maywoode papil
dyta nauja piktadarybė. Nė
ra tos dienos, kad Chicagoj 
ir jo apylinkėse neatsitiktu 
kokios piktadarybės. May
woode vakar nekoks George 
H. Jones nušovė savo žmoną 
su kurią ilgas laikas negy
veno, paskui svainę Cathe
rine ir svaini John’ą. Visus 
tris paklojo ant vietos iš re
volverio. I’o to automobiliu 
pasprūdo su mergina Mar
garet Bitner, su kuria buvo 
atvažiavęs ir toji kiek tolė
liau buvo laukus su automo
biliu. .Tones paskui parva
žiavęs automobiliu namo 
pats mirtinai pasišovęs. 
Miss Margaret Bitner, kuri 
jam draugavo automobiliu- 
je, suimta. Ji pasakoja, jo- 
gei nieko nežinanti apie Jo
nes’o piktadarybę. Ji ma
niusi, jogei jo žmona jį bu
vo užpuolusi, todėl ji priren
gusi automobilių ir taip 
abu pabėgusiu.

Tai pasekmės nesutikimų 
poroje. Jones visas laikas, 
sakoma, laidokaves su Miss 
M. Bitner, ir todėl jo žmo
na jį palikusi ir persikraus
čiusi į saviškius. Jonės sa
vo žmonai ir jos užtarėjams 
taigi dabar ir atkeršino. 
Žmonių sugedimas 
neišpasakytas.

Apart to dar renka aukas 
laikraščiu redakcijos, teat
rai ir tt. Aukų, viso susida
rys aplink pusė milijono do
leriu. '

REDFIELD SUMINKŠ
TĖJĘS.

Sekretorius Redfield tar
dymuose Eastlando reikale 
suminkštėjęs. Pasibijojo vi
suomenės opinijos. Nes tie
siog jau imta reikalauti, 
idant prezidentas Wilson 
jį iš savo kabineto praša
lintu. Publika labai pasipik
tino jo pasielgimu. Chicago 
paskendus gedulybėje, vi
suomenė reikalauja susekti 
to baisaus atsitikimo kalti
ninkus ir juos nubausti, kad 
tuo tarpu Redfield buvo 
pradėjęs kaltininkus, fede- 
ralius laivų inspektorius, 
teisinti. Visą dalyką paėmė 
į savo rankas federal is tei
sėjas Landis.

LABDARYBĖS SUSIRIN
KIMAI.

Šiandie šv. Jurgio salėj 
atsibus Labdarybės 5 kuo
pos susirinkimas. Pradžia 
8 vai. vak. *

Ketvirtadienį rugpjūčio 5 
d. Dievo Apveizdos salėj at
sibus kuopų valdybų susi
rinkimas. Visi, kuriems rei
kės susirinkti, malonės ne
pamiršti apie tą susirinki
mą. Povilas Mažeika.

Galite pasišokti pirmajam kambaryj, o vasarą kieme, jaigu turite namie’muziką. O gali
■■ i'fitiin a ii - t»wn» , .-a». -a- i wait- „

pagrot jums viso svieto geriausi muzikantai, kada nusipirksite’naujausio'išradimo “Colum
bia” grojamą ir kalbamą mašiną “GRAFOFONĄ.”

tikrai

sekan-

lavonu

Betrubinis Kaina $16.00142
Labai dailiai iš ąžuolo

Lietuviški Rekordai
E—1250

cho-
E—1168

Kudirka)

E—1161

E—1246

E—1163
griežė Rcpublikonu Gvar-E—1247

E—1164 Princo vaiskava kapelija.E—1248
A.ORAS Columbijos orkestrą.

3249 So. Morgan Street,

čigonų orkestrą.

M. Bradunienė ir

M. Bradunienė ir

’ Grožybė Lietuvos, vyriškas kvartetas, šv. Ceci
lijos choras.

Jurgiuko Kazokas, solo harmonika.

Teklytė ir Pranulis, duetas, M. Bradunienė ir 
A. Verba.

Gudiška Polka, solo harmonika.

aš jojau, šv. Cecilijos 

harmonika.

teka 10:57
, u-

E—1162 J Jieva, šv. Cecilijos choras.
Į Polka nuo Rudos, solo harmonika.

E—2360 j Varpelis, Valeas (Dr. V. 
Į Mano mielas, Polka.

Tekėjo saulelė ir Kad 
choras.

Stumbriškių Polka, solo

Yra tai ^naujausio išradi- ’ -■ 'I
nio instrumentas. Turi ge
rus muzikalius garsus.

Lietuviški šokiai, griežė Columbijos orkestrą.

E—2359 (Nemuno vilnįs, Valeas (Dr. V. Kudirka). 
( Sudiev, Mazurka (Dr. V. Kudirka).

f Kur bakūžė samanota. Duetas, M. Bradunienė ir 
| S. Norvaišaitė.
[Sukruskime, broliai, šv. Cecilijos choras.

Tananevicz 
namuose.
su muzika, 

kviečiamos
į šią naujovišką

E—1167 j Kur bėga Šešupė, šv. Cecilijos choras.
Į Kur namas mus, šv. Cecilijos choras.

E—1249 (Mano palvys, monologas J. Papartis.
(Velnias ne boba, monologas J. Papartis.

’ šaltyšius, mišras kvartetas, šv. Cecilijos 
ras. .

žvirblelis, solo V. Vaškevičius.

Naujausi
Indainavo visiems žinomas tenoras Mikas Petrauskas, 

orkestrai akompanuojant.

E—2356 J Lietuva, tėvyne musų.
į Tykiai Nemunėlis teką.

E—2357 į Birutė.
į Kur banguoja Nemunėlis.

E—2358 ( Darbininkų Marselietė.
(Sukeikime kovą.

frig
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Pilni namai linksmybes iš vieno Grafofono. 
Šokiai, Dainos, Orkestros, Deklemacijos ir Juokai

EASTLANDO AUKOS.
Eastlando aukos 

čiai persistato:
Pažintų mirusių

838..
Nesurastų airkų -142.
Nepažintų 2.
Viso 982?
Su tais nesurastais

asmenimis nežinia kas yra. 
Narai tvirtina, jogei pervir. 
tusiam laive tegali rasties 
ne daugiau 50 lavonų, tuo 
tarpu pasirodo, kad dar 
daug trūksta. Geriausiai 
viskas paaiškės, kuomet 
Eastland bus iškeltas.

GRABININKAMS TEI
SMO DIENA.

Miesto majoras vienam 
grabininkui jau atėmė “li
cence” už perdidi nelaimin
gųjų žmonių plčšimąlaido- 
jant Eastlando aukas. Va
kar atsirado kitas grabinin- 
kas, kurs dar daugiau mė
gino išlupti iš bėdino žmo
gaus už laidotuves. Gal ir 
šis neteks “licence”. Baisus 
daiktas, kaip nekurie grabi. 
įlinkai skriaudžia žmones.

.SURINKTA ARTI PU
SĖS MILIJONO.

Ligi šiam rytui surinkta 
aukų Eastlando nukentėju
sių reikale $342,727.71. Tiek 
surinkta majoro fondan. To 
fondo komitetas paskelbė 
pertraukti aukų rinkimą.

Chicago ir apylinkės. — 
Šiandie iš dalies apsiniau
kę ir vėsu; laukiama dau
giau lietaus; rytoj gražus 
oras ir truputį šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 78 1., žemiau
sia — 65 laipsniai.

Saulė teka 4:46, leidžias 
7:06; mėnulis 
vakare.

BRIDGEPORTO VY
ČIAMS.

Rytoj, rugpj. 4 d. atsibus 
16-tos kuopos susirinkimas. 
Visi nariai teiksis atsilan
kyti. Kviečiama atsilankyti 
ir ne vyčiai.

P. Baltutis, rašt.
MERGINŲ ORKESTRĄ.
Tarp Chicagos lietuvių 

gema visai naujas dalykas, 
apsireiškė naujas sumany
mas. Prie Beethoveno kon
servatorijos tveriasi mergi
nų ir moterų orkestrą. Tarp 
svetimtaučių jau senokai 
gyvuoja taip vadinamos La
dies’ orkestros. Apsireiškė 
pageidavimas ir pasimatė 
galimumas įsteigti ir lietu
viška merginų ir moterių 
pilna orkestrą.

Nuo pat konservatorijos 
įsisteigimo atsirado gabių 
merginų, kurios su atsida
vimu ir karštai ėmėsi už 
darbo, lavinosi aut įvairių 
muzikalių instrumentų. Iš 
tij dabar prasilavinusių 
merginų pasirodė galimu su
tverti orkestrą. Tai bus ti
kra naujanybė tarp lietuvių. 
Be jokio išėmimo visi or
kestros nariai bus asmenis 
moteriškos lyties.

Jau ateinančią žiemą Chi
cagos lietuvių publika turės 
progą pasiklausyti ir pasi
gėrėti lietuvaičių orkestrą.

Į orkestrą užsirašinėji- 
mai prasidės pčtnyčioj, rug
pjūčio 6 d. Galima paskui 
bus užsirašinėti kas dieną 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vak. 
Užsirašinėjimai atsibus 
Beethoveno konservatorijoj, 
kuri randasi 
Savings banko

Lietuvaitės 
liais gabumais 
įsirašyti 
orkestrą.

Per konservatoriją gali
ma bus įsitaisyti visokius 
muzikalius instrumentus.

Lithuania Special Kaina $19.60
Grojamoji mašina pasirodė krau

tuvėse del to, kad žmonės reikala
vo tokios mašinos, kuri talpina 
savyje pamatinius principus ge
riausių instrumentų, bet parduoda
ma už kainų, kur! visiems priei
nama. “LITHUANIA” groja re
kordais visokiausio išdirbimo ir 
visokiausio didumo 1r groja tei
singai. puikiai reprodukuoja, bal
sai esti aiškus, švelnus, malonus, 
tyri.

{Tėvynė, mišrus kvartetas, šv. Cecilijos choras. 
Amerikoniškas Naclonalis Maršas, Princeska 
Banda.

Favorite Kama $50.00
Šis instrumentas yra la
bai gražiai ir gerai pa- 

nuosta.

Jewel Kaina $35.00
Naujai išrastas ir iki ge
riausiam laipsniui išto- 

arba raudonmedžio pa- .
balintas. Jisai duoda ti-. dirbtas. Balsai

dalytas. Balsai aiškus (]ajnill]<0 j)a],sa> tn<ra biai geri _ stiprus, malo- 

malonus, naturaliSki. 0rkestl.0s t(ma. ,uls ir naturaiijSkl.

Eclipse Kaina $25.00

{Siuntė mane motinėlė, solo M; Bradunienė.
Eina garsas nuo rubežiaus, šventos Cecilijos 
choras.

Kur bakūžė samanota, solo M. Bradunienė.
E—1170 ■ Velnias ne boba, dialogas, A. Radzevičius ir Jo

nas Papertis.

E—1245 j Batų čystytojas, maršas, švilpimas solo.
Į Rūtų darželis, solo M. Bradunienė.

f Giesmė į Panelę švenčiausią, solo, smuikas ir pi-
Į anas, M. Bradunienė.
[ Avė Maria, bažnytinė, solo.

O kur buvai, dieduk mano, duetas M. Bradunie
nė ir V. Vaškevičius.

Hungarų šokis, sugrajino

Velnias ne boba, dialogas 
Radzevičius.

Velnias ne boba, dialogas 
Radzevičius.

Saldžios lupos, Polka, sugrajino Varšuvos miesto 
muzikantai.

Vijo vilkas voveraitę.
Plaukė žąselė per Nemunėlį, šv. Cecilijos choras, 

įdainavo Ona ir Vincas pianui lydint.
E—2339 J šėriau žirgelį, duetas.

j Dėdukas, Polka, Princo vaiskava kapelija.

E—2340 ( Vilniaus rūta.
į “Drinopolis.” Maršas. Columbijos orkestrą.

E—2341 ( Kas subatos vakarėlį.
(Nuostabu. Maršas. Republik. Gvardijos orkestrą.

Monologai. Atliko Glemžų Pranė.
E—2342 ( Siuvėja, monologas.

Į Po dvigalviu ereliu, Maršas, Princo vaisk. kap.

E—2343 ( Ant vienos galvos, monologas.
Į žuavų maršas. Princo vaiskava kapelija.

Padainavo A. Kvedaras, baritonas, pianui lydint.

f Pamylėjau vakar.
E—2223 J Draugė, Polka-Mazurka, griežė Rcpublikonu Gvar- 

Į dijos orkestrą.

E—2224 ( Mano laivas.
( Į sveikatą. Maršas. Princo vaiskava kapelija.

. Padainavo Brooklyno kvartetas, pianui lydint, 
f Einu per dvarelį.

E—2225 J Gaila tėvynės, Maršas, 
Į dijos orkestrą.

E—2226 J Per girią girelę.
(Linksminkimės, Polka,

E—2227 j Per šilą jojau.
į žydas statinėje, Polka,

E—2228 ( Saulelė nusileido.
(Maršas. Princo vaiskava kapelija.

Rašydami laiškus ir siųzdami pinigus visados adresuokite šitaip:
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CHICAGO, ILL
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