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Vokiečiai bombarduoja Gardiną
Vokiečiai atnaujino 

veržimąsi Rygos link
Gardinas ir Vilnius vei

kiai pateks vokiečiams.
Iš Vilniaus Rusai išsikraustė.

12-kos colių mortiros

Vokiečiai užėmė Lipską ir 
veikia aplink Varėną.

Londonas, rugpj. 31. — 
Rumunijos sostinėje Bucha- 
reste apturėta privatinės 
žinios, kad rusai Vilnią jau 
apleidę. Bankai ir kitokie 
svarbesni valdžios doku
mentai išgabenta į rytus, 
Rusijos gilumom Nepalik
ta nei bažnyčių ir cerkvių 
varpą. Vokiečiams jokią 
gėrybią, jokią naudingą 
daiktą nepaliekama. Puo
lus Kaunui, iš Vilniaus ru
sai priversti buvo išiskraus- 
tyti, kadangi minimas mies
tas neturi jokio apsidrutini- 
mo, kur butą galima atsilai
kyti priešais priešininkus.

Rytu karo frontas, vokie
čiu armijos, rugpj. 30. — 
Specialis “The Chicago 
Daily News” koresponden
tas O. F. Schuette praneša:

Vokiečią galingos armijos 
bėgančią rusą liniją pers
kėlė į . tris dalis, su kurio
mis vokiečiai skyrium galės 
apsidirbti ir todėl daug nr- 
są turės patekti nelaisvėn. 
Rusai šiais laikais labai su
maniai išmokę bėgti nuo vo
kiečią veržimosi ir moka iš
sisukti nuo taisomą jiems 
spąstų.

Vokiečią šiais laikais 
svarbiausias tikslas pasiek
ti Dvinską ir ten perkirsti 
Petrogrado geležinkelio li
niją. Kita vokiečią armiją 
dalis varosi i rytus nuo Lie
tuviškos Brastos ir mėgis 
rusus atkirsti nuo bėgimo 
Maskvos link; tuo pačiu 
laiku austro-vokiečiai ėmė 
smarkiai spausti rusą kairį
jį sparną, kurs buvo atsi
rėmęs net Bukovinoje.

Rusijos karuomene bai
siai sudemoralizuota, kaip 
man teko matyti pirm po
ros savaičią Lenkijoje. Jau 
ir tuomet buvo spėjama, 
kad ji neteks paskutinią 
savo apkasu.

Vokiečią generalis štabas 
dar nenusprendęs, į kur pa
galiau iš Lietuvos ir Lenki- 
jos turės tra i ikti; į Petrogra
dą, ar į Odessą. Negirdėtas 
pasaulyj daiktas, kad į tris 
savaites vokiečiai butą pa
ėmę tiek daug rusą tvir- 
tovią. Ir todėl nebus nie
ko stebėtino, jei trumpu 
laiku vokiečiams teks Ry
ga, Dvinskas, Gardinas ir 
Vilnius.

Londonas, rugpj. 31. — 
Vokiečiai smarkiai ėmė vei
kti priešais Gardiną, viena
tinę užsilikusią ant antro
sios apsiginimo linijos ru
są tvirtovę. Berlyne oficia
liai paskelbta, kad vokiečiai 
paėmę Lipską, gulinti va
karuose per 20 mylią (vers
tą) nuo Gardino.

Fieldmaršalas von Hin
denburg Rygą paimti pa
siuntęs generolą von Bese- 
ler, kurs yra paėmęs Novo- 
georgievsk. Dabar mūšiai 
eina ties Friedrichstadt, ne
toli Rygos. Toj vietoj vo
kiečiai nori persikelti per 
Dauguvą ir Rygą taip at
kirtus apsupti.

Generolo von Eichorn ar
mija veikia prieš Vilnią, 
Varėnos apylinkėse eina di- 
deliausi mūšiai. Ten vokie
čiai paėmę 1,600 rusu ne
laisvėn ir 7 kanuoles.

Princo Leopoldo armijos 
rusus veja per Bialoviesko 
miškus, norėdamos užimti 
perėjimą per Narevą.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad rusai kai kur atkalkliai 
prieš vokiečius kovojanti, 
bet niekur negalinti atsilai
kyti, nes iš Petrogrado įsa
kyta jiems vis toliau trauk- 
ties ir paskui save viską 
naikinti.

Petrograde pasidžiaugia
ma nors tuo, kad artinasi 
ruduo ir tuo metu pabliurs
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Milžiniškos mortiros forte Totten, Long Islande, šalę New Yorko. Jos pagamin
tos pakraščiams ginti. Šuviui panaudojama 70 svaru dūminio parako. Tai Dėdės 

Šamo tikras pasididžiavimas.

UŽMUŠTA 600 VOKIE
ČIŲ.

Amsterdam, rugpj. 30.— 
Telegraaf iš Belgijos apturė
jo žinią, kad pereitą savai
tę D. Britanijos karo laivy
nas, bombarduodamas Bel
gijos pakraščius, Zeebrug- 
ge užmušęs 600 vokiečią. 
Taippat padalyta dideli 
nuostoliai vokiečiu subma- 
riną stočiai.

Ant sausžemio Francijoje 
ties Artois, Quennevieres 
apygardoje, einanti smarki 
'artilerijos dvikova. Ir nei 
'viena pusė pirmyn nepasi
varanti.

AUSTRIJA ŠAUKIA KA
REIVIAUTI JAUNIMĄ.

Lausanne, rugpj. 30. — 
Iš Vienuos apturėta žinia, 
kad Austrija šaukianti ka- 
ruomenėn visus vaikinus, 
gimusius 1897 metais, ty. 
turinčius 18 metą. Tokią 
vaikiną valdžia pasitikinti 
sumobilizuoti aplink 200,- 
000.

yisi keliai ir vieškeliai, ku
rie ir taip Rusijoje neper
geriausi... Tuomet vokie
čiams ėjimas busiąs labai 
apsunkintas. ■<

Rusai todėl tikisi, kad 
jiems pati.gamta ateis pa- 
gelbon; tuomet vokiečiai at
siras pavojuje.

Rusų karnoms- Rusijoj susekta 
nesunaikinta? suokalbininkai

' Berlynas, rugpj. 30. — 
Vokietijos militariniai eks
pertai (žinovai) šiandie pa
skelbė, jogei kaizerio armi
jos rytų karo lauke laimė
jusios karą taip, kokio ne
buvę dar nekuomet nuo Na
poleono laikų.

Visu 800 mylių ilgio fron
tu, nuo Pabaltijos iki Buko
vinai, rusai priversti trauk- 
ties, bėgti kai]) galima grei
čiau. Ekspertai tvirtina, 
kad po dabartinio smūgio 
rusą armijos per kokiu du 
metu nesustiprės.

Vokiečiai-austrai įveikę 
rusus ties Zolotaja Lipa, 
atsidarę kelią į pietinę Ru
siją. Ir teutonai į ten 
smogsianti, jei tik busiąs 
toks ją generalio štabo no-

LENKAI UŽPULDINĖJA 
VOKIEČIUS

Petrogradas, rugpj. 30.— 
Čionai apturėta žinia, kad 
vokiečiu armiją užpakali
nes eiles Lenkijoje užpuldi
nėjanti susibūrę į burins 
ir ir apsiginklavę lenkai. 
Rusai tuo apsireiškimu la
bai džiaugiasi, nes nuo par
tizaniško karo vedimo vo
kiečiai turės daug nuken
tėti.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
PRIRAKINAMI PRIE 

KANUOLIŲ.
Paryžius, rugpj. 30. — 

Vienas franeuzas skelbia 
laikraščiuose, kad vokiečiu 
oficieriai savo kareivius 
grandiniais prirakinanti 
pre kanuolią, kuomet pri
sieina šaudyti. Kitaip ka
reiviai kanuolią trenksmo 
neperkentę pasitrauktu ša
lin. Matomai, tai visa iš 
piršto išlaužta.
PRAŠOSI KALĖJIMAN.

St. Louis, Mo., rugpj. 30. 
— Šiandie vietos policijos 
nuovadon atėjo vienas vy
rukas ir policijos kapitonui 
pranešė, jogei jis norįs būti 
sugrąžintas Chester, Ill. ka
lėjimai!. Kapitonas nuste
bęs jo paklausęs, kodėl jis 
pabėgęs iš kalėjimo? Vyru
kas atsakęs, kad jis nepa
bėgęs, tik buvęs paliuosuo- 
tas. Pasisakė esąs William 
Clark, 27 metą. Buvęs nu
teistas nuo 1 ligi 14 metą 
kalėjimai!. Po kelią mėne
siu tečiau likęs paliuosuotas. 
Jam apleidžiant kalėjimą 
pastarojo viršininkas pasa
kęs jam, kad jei jis nera
siąs niekur užsiėmimo, tai 
galįs grįžti atgal kalėjimam 
Jis todėl ir norįs sugrįžti. 
Kadangi kelionei neturįs 
pinigą, todėl ir kreipęsis į J ra reikalingi Anglijai mušti 
policiją. / vokiečius.

Kas vokiečiams svarbiau
sia, kad rusai neteko visų 
savo tvirtovių Austrijos ir 
Vokietijos pasieniuose. Ru
sai pasiliko tiesiog po gry
nu dangumi. Bėgaiičą ru
sų iš Lietuviškos Brastos li
nija perkirsta ir dabar tos 
rusu armijos priverstos at
skirai ginties nuo vokiečią 
ir austrą užpuolimą.

Visoj Vokietijoj ir Aus
trijoj vienas tik obalsis 
girdimas: Rusija jau 
mušta! Rusija įgalėta!

Petrogradas, rugpj. 30. — 
Rusijos slaptoji policija 
Petrograde ir kituos mies
tuose susekė vokiečią, Vo
kietijos pavaldinių, suokal
bi, kurio tikslu buvo pla
tinti tarp Rusijos gyvento
ją žinias apie rusu armiją 
pralaimėjimus karo lauke ir 
įkalbėti, idant jie pas val
džią grižtai reikalautu susi
taikymo su Vokietija. Po
licija suėmus ir uždariuh 
kalėjimuosna aplink 200 tą 
suokalbininku, tarp kuriu <>- 
sama daug ir moterių. Suo
kalbininkai buvę vokiečią 
valdžios apmokami. Jie vi
sur nudavinėję esanti Rusi
jos patriotai ir visus inti- 
kinėję, jogei šis karas Ru
sijai atvilksiąs negirdėtas 
nelaimes, todėl verčiau to
gu valdžia kuogreičiausia 
taikintus! su Vokietija.

Į 10 DIENŲ ATSINAU- 
JĮS KARAS BALKA

NUOSE.
Bucharestas, rugpj 30 — 

Privatiniai pranešimai pa
tvirtina žinią, kad Austrija 
tikrai sutraukianti daug 
Ramonienės į Serbijos-Ru- 
inunijos pasienį. Be to pra
nešta, kad Vengrijos muWi- 
nyčios Predeale ir Brasso 
nuo pasienio nukeltos kitur. 
Spėjama čia todėl, kad ne
užilgo, į kokias 10 dienu 
Austrija atnaujinsianti sa
vo veržimąsi Serbijon. Tai 
ja daryti spiria Vokietija, 

i kuria i
tas padidinamas 10 nariais, i 
kuriu 5 bus iš durnos ir 5 
iš tarybos. Tuo budo nori
ma valdžia suartinti su žmo
nėmis. Prieš karą, mat, a- 
pie tą reprezentaciją nebu
vo nei pagalvojama. Gi da
bar, kuomet ant Rusijos už
gulė baisios nelaimės, tai 
jau šaukiamasi pageliam 
net pačių gyventoju. Pui
kus biurokratams pamoki
nimas!

AUSTRAI NEATSILAI
KO PRIEŠ ITALUS.
Roma, rugpj. 30. — Ita

lijos artilerija išmušė aus
trus iš ją tvirtą poziciją 
ties Girna Cista, 6,500 pė
du augštai Alpuose.

Italai be to toliau pasi
varę į Plezzo ir Tolmino.

Ties Carso italai užėmė 
apkasas, kur rado krūvas 
užmuštą austrą 
municijos.
1 Italą lakūnai 
vo geležinkelio
gearko ir amunicijos 
delius Sesanoj.

te-
su-

RUSIJOS KABINETAS 
DIDINAMAS.

Londonas, rugpj. 31. — 
Rusijos ministerią kabine- rupi gelbėti Turki

ją, idant talkininkai nepa
imtų Dardanelių ir Kon
stantinopolio.

Kadangi Rumunija per 
savo teritorijas nepralei
džia gabenti ginklus ir amu
niciją iš Vokietijos Turki- 
jon, tai teutonai, sakoma, 
sumanę prievarta prasimuš
ti sau kelią per Balkanų 
valstybėles.

ir daug a-

bombarda- 
stotį Vo- 

san-

DAR 50,000 MOBILI
* ZUOJA.

Ottawa, Ont., Canada, 
rugpj. 30. — Canados val
džia išnaujo šaukia karei
viauti 50,000 vyrą, kurie y-

TESMO REKORDAS.
Murphysboro, Ill., rugpj. 

30. — Joe Degerry, nigeris, 
kurs čionai liepos 30 d. nu
žudė Mrs. James H. Mar
tin, šiandie teismo pasmer
ktas pakarti. Egzekucijos 
diena nuskirta į spalių 16 d. 
Nigeris buvo nuteistas į 6 
valandas. Nigeris prisipa
žino prie kaltės. Jis ąiote- 
rį nužudęs už 50 centų, ku
rią jis buvęs prašęs, o toji 
atsisakius duoti. Tuose na
muose nigeris buvo ištarna
vęs 4 metus ir todėl juomi 
buvo pilnai pasitikėta.

EXTRA!
BERLYNAS, rugpj. 31. 

— Vokiečiai savo sunkio
mis kanuolėmis šiandie iš
ryto ėmė bombarduoti Gar
diną, paskutinę apdrutintą 
vietą antroje rusu apsigini
mo linijoje. Vilniaus puoli
mo valandos taipgi suskai
tytos. Teutonai Vilniuje 
maną turėti savo viršiausią 
štabo stovyklą ir iš ten ves^ 
ti visą kampaniją prieš r J 
'sus. J|
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“Chicago Herald” kores
pondentas, p. N. Piotrovski, 
kuris dabartiniais laikais 
viešįs Petrograde, suteikia 
daug indomią žinių apie 
Lenkijos likimą. Jisai pa
eiliui aplankęs nekurtuos 
rninisterius ir net patį mi- 
nisteriu pirmininką ir iš vi
są ją lupu išgirdęs vieną ir 
tą patį tvirtinimą, kad vo
kiečiai iš Lenkijos ir Rusi
jos busią išvyti, Galicija ir 
Posen busią atimta po to 
Lenkija busianti suvienyta 
ir jai suteikta autonomija. 
Korespondentas Piotrovski 
pas užsieniu reikalą minis- 
terio Sazonovo padėjėją Ar- 
cimovičią paklausęs: Aki- 
veizdoj fakto, jogei šiais 
laikais vokiečiai yra užėmę 
Lenkiją, kokiuo gi budu 
Rusija galės išpildyti savo 
pažadėjimus suteikti Len
kijai autonomiją? Į tą klau
simą subministeris atsakęs: 
“Dar tik pradžia šio karo. 
Paskiau vokiečiai bus išvyti 
ne tik iš Lenkijos, bet ir iš 
savo nekuriu žemiu, o Ru
sija atims iš Vokietijos Po- 
seną. Rusą karnomenės 
pasitraukimas iš Galicijos 
yra tik laikinas. Rusai iš- 
natijo užims Galiciją.”

Ir tą patį tvirtiną visi 
ministerial Jie visi sako, 
kad vokiečiai galą-gale vis- 
vien busią išvyti iš Lenki
jos, Lietuvos ir Pabalti jos 
krašto. Vadinasi, rusą val
džia nusprendžius vokie
čiams jokiuo budu neužsi
leisti, nors prisieiti] ilgus- 
ilgus metus kariauti, ir įsi
tikinus, kad pagaliau vokie
čiai busią paklupdyti. Ru
są tokiems įsitikinimams 
negalima prieštarauti, nes 
kiekvienas sveikas protas
diktuoja, kad vokiečiai prie
šais tiek valstybių ištikro 
turėtą suklupti, bet šiandie 
matome"visa kaip tik atbu
lai. Vokiečiai ne tik patįs
neklumpa, bet dar priešais 
save klupdo visus savo priė
jo inkus. Kame gi čia prie- 
Istis? Lengva atspėti. Jie 
Ki gerai iš seno, šin ka-

Gali atsikartoti
1812 metai.

Lietuviška Brasta, viena 
stipriausią tvirtovių Euro
poje, geriausia atrama prieš 
teutonu jėgas antroje rusą 
karnomenės apsiginimo lini
joje — pateko į vokiečią 
rankas. Tai reiškia, kad 
rusai apleidžia visiškai ant
rąją apsiginimo liniją, kuri 
tęsiasi nuo Lietuviškos Br. 
ligi Rygai, o slenka prie tre
čios linijos, prasidedančios 
šiauriuose nuo Rygos ir 
driekiančios! pagal Dvinos 
upės ligi Dinaburgui, toliau 
išilgai Vilniaus geležinkelią 
juosta, Lyda ligi Barono vi
en, o galu gale siekiančios 
nepereinamas Pinsko pelkes 
ir Pripeties upę ligi Kau
no.
Pirmu kartu po 103 metą 

laiko vokiečiai privertė Ru
siją kariauti ant jos terito
riją. Vokiečiai kėsinasi 
ant Maskvos ir Petrogrado. 
Bet kokia bus pabaiga? Ar 
prisieis jiems pasiekti tiks
lo, ar suluš, kai Napoleonas, 
kurs norėjo atlikti panašą 
žygį 1812 metais?

Panašiai, kai Napoleonui 
slenkant į Rusijos širdį, ir 
dabar pasitraukianti rusai 
naikina visa, kas tik gali 
būti naudinga priešui. Jie 
palieka tik tyrynus.

Kada pietinė vokiečiu ar
mija susijungus su austrais 
niokojo rusus Galicijoj, fiel- 
dmaršalo Hindenburgo sis- 
tematiniai vedama armija 
pradėjo ofenzyvą prieš ru
sus šiauriuose išilgai Pa- 
baltijos krašto. Mušiu lini
ja tęsėsi išilgai rytinės Prū
sijos rubežiaus link Przas- 
ničo, kuris liepos 16 d. jau 
kliuvo vokiečiams. Iš čia 
vokiečią austrą karuomenė 
laužėsi prie Varšavos ir ją 
apsupo. Rusai sulinko 
prieš didesnę spėką ir rug
pjūčio 5 d. Varšavą užleido 
priešui. Užkariavimas Var
šuvos vertė rusus apleisti 
keletą smulkesniu drutvie- 
čią.

Vokiečiai, užėmę Varša
vą, pasiūlė Rusijai taiką. 
Rusija griežtai atsisakė a- 
pie taiką kalbėti. Apleidus 

ran buvo prisirengę. Turi 
tobulą militarinę organiza
ciją. Be to, Vokietijos, Au
strijos ir Turkijos veikimas 

!yra sucentralizuotas. Nei 
viena ją savarankiai nevei
kia. Vokiečią rankose to
dėl randasi neapsakoma ga
lybė. ” Be to dar šiandie vo
kiečiai šin karau pakinkė 
visas mokslo sritis. Šiandie 
'su mokslu karo lauke prie
šininkas įveikiamas.

Kadangi to viso rusams 
trūksta, todėl ir labai daug 
reikia abejoti, ar rusai kuo
met nors įstengs vokiečius 
atgal išvaryti iš savo pro
vinciją ir ar įstengs Lenki
jai savo pažadėjimus išpil
dyti. Na, sakysime, kad 
taip, kad rusai išvys vokie
čius. Tai paskui kils nau- 
jas klausimas, argi tikrai 
tie visi pažadėjimai liks iš
pildyti. Rusijos historija 
ir praėjusieji keli metai
kuoaiškiausiai liudija, kad 
rusą valdžia savo pažadėji
mu nepildo. Kuomet ru
sams šiandie karo lauke ima 
prastai sekties, tai jie auk-

<♦

Zebra su savo vaiku Central Parko žvėryne New Yor
ke.

Varšavą, rusams prisiėjo 
traukties visoje linijoje at
gal. Vokiečiai stengėsi už
duoti rusą armijoms skau
dą smūgį ir dėjo didžiausias 
pastangas, kad pagauti jas 
į spąstus. Vokiečiai kelis 
kartus buvo gardžiai nu
džiugę, spėliodami, kad jau 
turi rusą armijas savo na
guose,’ bet vyriausias Rusi
jos armiją vadas, didkunig. 
Nikalojus, sugebėjo iškreip
ti savo armijas iš pavojin
go padėjimo, tečiau buvo 
priverstas atiduoti visą ei
lę stiprią tvirtovią, iš ją 
svarbiausios Novogeorgi- 
evsk ir anądien užleista L. 
Brasta. Puolus šitoms 
tvirtovėms, vokiečiai ritasi 
toliau priešais save rusus 
varydami.

Visame veikimo laike ru
sai turėjo tik vieną laimėji
mą, tik ne ant sausžemio, 
bet ant vandens, nuskandin
dami Rygos užlajoj kažkiek 
vokiečią karo laivą.

so kalnus žada. Antai jie 
įsibriaudami Galicijon skel
bė to krašto gyventojams, 
jogei jie einanti ją palmo
suoti iš Austrijos nelaisvės. 
Ir vos spėjo tan kraštai) ko
jas įkelti, tuojaus ir prasi
dėjo gyventoju persekioji
mas, prievarta vertimas sta
čiatiky bėn. Aišku, rusu 
valdžios pažadėjimai yra 
klastingi ir anais negalima 
pasitikėti. Jie Lenkijai 
siūlo laisvę, kad įgijus len
ką simpatiją, kuri karo me
tu yra būtinai reikalinga.

Kaip lenkams, taip ir 
mums nieko gero negalima 
tikėties nei iš rusą, nei iš 
vokiečią valdžios. Kaip 
vieni, taip ir kiti gražumu 
nesuteiks užgrobtoms tau
toms laisvės. Laisvė įgi- 
jama tik prievarta, dažniau- 
šia kraujo praliejimu. Be 
to todėl negales apsieiti pa
vergtosios tautos, jei jos 
norės įgyti sau kokią nors
laisvę. Be to neapsieis ir 
Lietuva, kuomet, pribren
dus tautos sąmonei, bus pa
reikalauta pas vienus ar ki
tus laisvės.

Indomu yra tai, ar galin
ga ir sistematiniai vedama 
vokiečią karuomenė galėtu 
prieiti Maskvą ir Pe
trogradą. Labai abe
jojama, kad vokie
čiams pavyktu tai atlikti. 
Žiema ateis rusams pagel- 
bon. Vokiečiai negalės 
smarkiai veikti, tuo tarpu 
rusą raitarija ir partizan- 
tai pradėtą savo atkaktą 
veikimą.

Visi šiandieniniai rusą 
generolai elgiasi panašiai 
kai 3812 m. Žiemos klau- 
simas bus tiek svarbus vo
kiečiams, kiek' buvo Napo
leonui. Rusai trauksis ir 
naikins visa, jaigu tik ma
tys, kad nėra progos lai
mėti atvirame mūšyje. Už
kurs ir Petrogradą ir Mas
kvą, jaigu tik prisieis, nes 
tokis nuosprendis visuome
nės ir valdžios, kad nepaisy
ti nieko, kas tik gali atneš
ti pergalę.

Vokiečiai išmano tai la
bai gerai, kas laukia ją 
skverbiau ties Rusijos gilu
mom Gal jie sustos ėję 
pirmyn, o pasitenkins jau 
užimtomis vietomis. Tečiau 
ligi rusą karuomenė nebus 
galutinai sumušta, ligi tol 
vokiečiai turės laikyti stip
rią savo karuomenė prieš 
rusus ir vakarą fronte bus 
persilpni apgalėti talkinin
kus. Tokiuo budu vokie
čiams gali prisieiti ar šiaip 
ar taip riestai. Ju tirpsta 
ne tik žmonės, bet ir kiti 
reikalingi ištekliai. Jok.

Prezidentas neapleisiu 
Wasliinglono.

Washington, rugpj. 30 — 
Prezidentas Wilson gal jau 
šiemet neturėsiąs daugiau 
atostogos kur nors vasar- 
namyj, tyram ore. Jis buvo 
padaręs pienus per visą 
rugsėjo mėnesį išbūti Cor
nish, N. H., bet dabar nu
sprendęs neapleisti sostinės. 
Nors Vokietija prieš S. Val
stijas nusileido, bet reika
las už amerikoną žudymą 
dar toli gražu neužbaigtas.

Rusų pasilaikymai
Vieno Berlyno laikraščio 

sandarbininkas ’ savo laik
raščio redakcijai prisiuntęs 
vieno rusu oficierio laišką, 
kuris išilgai liko atspauz- 
dintas. Laikraščio sandar
bininkas sako, jogei jis del 
suprantamą. priežasčių ne
galįs pasakyti, kuo vardu 
tasai oficieris ir iš kokio 
pulko. Taipgi jis nenorįs 
paaiškinti, kokiuo budu ta
sai laiškas į jo rankas pa
tekęs.

Tasai laiškas taip skam
ba:

“Šiaurvakarinis karo 
frontas, birž. 3, 1915.

Brangioj i Toneška!
Širdingai dėkui už visus 

siuntinius, kuriuos šiandie 
per Vašjuką apturėjau. Šir
dis apsilieja kraujais skai
tant ir girdint, kas pas ju
mis Petrograde dabar vei- 
kiasi. Bet ką veikti? Ir ši- 
čion pas mumis negerai ir 
tai dar labai negerai. Di
deli ir pasibaisėtini marša- 
vimai mus visai nualsinę, o 
maistas taip prastas, kad 
žmogus bijais ir gėdimės sa
vo rotos vaikams į akis pa
žiūrėti. Vokiškieji skanda
lai spaudžia mus iš visą ša
bą, sakoma, jie artinasi jau 
link Rygos, o iš musą Len
kijos girdime, kad iš Var
šavos jau viskas šalin gabe
nama.

‘ Aš guliu dabar jau devin
ta diena šaulių grabeje; per 
dieną kenčiu alkį, o nakčia 
atsimenu tą gražiąją dienu 
valandas, kurias Pskove 
praleidom. Aš tuomet, tik
rai nebūčiau tikėjęs, kad 
musą generalio štabo oficie- 
riai ir didburniai mums 
taip daug gėdos padarys! 
Bėdinoji motinėlė Rusija! 
Ji krauju laistoma iš visu 
pusią ir kodėl tas taip da
roma, mes nežinom ir nega
lim suprasti. Kaip rodos, 
mes esam perdaug kvaili, 
mes paprastieji žemesnieji 
oficieriai. Kaip galėtumėm 
mes ir suprasti “histoii- 
nes” klastas jusą Petrogra
do! Bet man rodos, kad ten 
jau perdaug pasipūtę, taip 
labai pasipūtę, kad turi nuo 
vokiečią bėgti... Kuomet ši
tos nelaimės pasibaigs?

Tai, ką čionai rašau, apie 
tai dūmoja visa dar dūmo
ti galinti dalis musu karuo- 
menės. Iš viršiausios sto
vyklos mes vis intikrinami, 
kad vokiečiai veik iau su- v 
mušti; bet man rodos, kad 
mes veikiau busime sumuš
ti. Dieve, gelbėk mums!

Atsiustieji marškiniai pa
rėjo man labai į laiką, nes 
'čionai didis karštis. Mel
džiu prisiųsti man kiek- 
nors tabokos po 4 rublius 
svarą ir kitus batus, kokius 
kituomet buvau pirkęs' Ma
nieji jau visai suplyšę ir tik 
pirštai galuose kyšo. Mes 
šičion esam visi nuskurę, 
basakojai.

Lėnikci išmokėk tuos 45 
rublius, kuri ją reikalauja. 
Prašyk tėtučio kokią 100 
rublią, aš čia esu visai pa
vargus, taip, kad nieko sią- 
sti negaliu.

Visus tavo sveikinimus 
padaviau mūsiškiams. Ją 
jan nedaug beliko. Iš mu
są rotos iš Pskovo liko vi
sai mažai.

■ Aš siunčiu tau eitas eiles 
per Antošą, kurs šiandie į

Petrogradą iškeliauja. Del 
Dievo, suplėšyk tą laiškelį, 
kuomet jį perskaitysi. Jai
gu valdžia jį pas tave ras
tą, gali būti nelaimė. Aš 
rašau tau apie visa tai, ka
dangi mano širdis kraujuo
se verda ir aš palengvinimo 
ieškau. Viešpats teapsau- 
goja tave ir mus visus. 
Karštai bučiuoju tave ir vi
sus...”

Tai rusu oficierio nusi
skundimas. Jei jau patiems 
oficieriams karo lauke yra 
taip bloga, tai kas reik sa
kyti apie paprasto kareivio 
likimą?

Vaizdelis.
Jis, jaunas vaikinas, mė

go gamta gėrėties. o o o
Ir nestebėtina: užaugęs 

kaime, jis matė gamtą nic- 
kuom nesudarkytą. Jis 
matė gamtą visame skais
tume.

Taip, jis mėgo gamtą...
Mėgo gėrėties, kaip ryt

metį saulės skaistus, švie
sus spinduliai apšviezdavo 
žemę. Kaip pabudę pauk
šteliai uždainuodavo savo 

švelnučiais balsais žavėtinas 
giesmeles, kaip vidudienyj 
žaidė saulės spinduliai ant 
paviršiaus vandenio sriau- 
nos uputės, priduodami jos 
srovelėms brilijantu spin
dėjimą.

Jis mėgo gėrėties pieva, 
išmarginta žolėmis-žolelė- 
mis ir visokiomis gėlėmis- 
gėlelėmis, apsėstomis-ap- 
tuptomis bičių ir kitą vaba
lą-vabalėliu — kurie visi 
krutėjo, lakiojo, zirzino, 
gerdami saldumą iš gėlią. 
Mėgo gėrėties, kaip saulė 
vakare slėpėsi už miško, 
kaip medžią lapeliai, gėlės 
ir žolės nusilenkdavo že
myn, rodos, gailėdami, kam 
juos apleidžia ją motina 
gaivintoja saulutė. O sau
lė, mesdama paskutinius gę
stančius spindulius ant nu
liūdusios žemės, užkaisdavo, 
kaip mergina nuo mylimojo 
jaunikaičio išgirdusi žodį: 
“myliu...”

Jis mėgo...
Bet likimas nepagailėjo

Kada saulutė pergalėjo 
savo priešą žiemą žadėda
ma sugrąžinti visus pavasa
rio gamtos gražumus: gai
vinantį širdį pirmą gėlią 
kvapą, žavėtinus balsus 
parlėkusią iš tolimą kraštą 
paukšteliu, kurie tėvynėn 
sugrįžę stengėsi čiulbėti 
kiek tiktai gali gražiau. Ta
da jis — kareivis mušėsi, 
kariavo toli, toli... Ten jis 
nesigėrėjo gamta — ji jam 
buvo svetima toji svetimos 
šalies gamta.

Ten nebuvo išsiplėtojusio 
ąžuolo, po kuriuo jisai mėg
davo atsilsėti šiltame vasa
ros vakare.

Ten nebuvo tokios pievą 
platumos, kokią matė prie 
Nemuno kranto.

Ten nešnabždėjo eglės 
naktimis apie didvyrių žy
gius.

Ten jis nematė tiek pla
čią lauką, kaip tėvynėje.

Ten jam viskas svetima, 
viskas svetima...

Ten buvo ne jojo tėvynė.
“Aušra.”

SKAITYKITE
A.L.D. “KATALIKĄ.”

-DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys vertas {c pinigais 

Visas Kuponas vertas jc pinigais

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

5 , arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Dainele.
Kam tu sprogšti, ąžuolėli?
Šiąnakt šals šalnelė.
—Aš šalnelės nebijosiu, 
Per naktį išsprogsiu.

Kelki, kelki, jauns broleli, 
Nusiprausk burnelę.
Jau pašaukė tave jauną
Eiti į vainelę...

Atsikėlęs nusiprausiu
Ir apsirėdysiu;
Eidams tėvo ir matutės 
Širdį sugraudisiu.

Prakaitu laistysiu kelią 
Kad jis nedulkėtu, 
Kad tėveliui ir matutei 
Širdis neskaudėtą.

Nors prakaitu laisčiau ke
lią,

Kelias vis dulkėjo;
Nors raminau motinėlę, 
Ašaros bįrėjo...

Dr. g. M. Glaser
OvvAnimns ir Ofisas

314S So. moigar. oi. 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.
Nedėtiems vakarais ofisas uždarytas.

Telefonas Yards 687.

Tel. Randolph 5246

A. A. SSakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, III.
Res. 3255 So. Halsted St 

Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt 97

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1666 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai vakare kasdien*

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSE 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigų. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Mat 
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 kasdieną vakartis iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, kningvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Su v. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikines eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, Ill.

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelč mokykla, kurioj kiekvienas gali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School oi Lnngnaiea

1741 W. 47th Street. : : Chicago, A >
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Lazdynų Pelėda.

Juokdarys.
Vaizdelis.

Buvo šventadienis, atlaidai, žmonių minios iš baž
nyčios namon grįsta: raiti, važiuoti, pėsti, visi linksmi, 
šnekus. Vieškelis ūžia, ūžia... Ča jaunuomenė dyžia 
juokaudama, čia senos moterėlės šnibždomis pasakoja 
sau miesčiukyje girdėtas naujienas; kitur porelė slen
ka išlengva, matyti stengdamos kiek galėdama pailginti 
tų kelionę: kitas šventadienis toli ir tai nevisada iš
spruksi; žinoma, ne ponai juodu ant savo galvos! Ei-< 
na, šneka, rodę braukia ir matyti, .kad ta rodą tinką, 
širdžiai.

Šiokių dienų tik koks atlaikulis viengugis vienas 
klibina namon, kirminų užpylęs ir, neturėdamas su kuo, 
su savim bamba sklaidydamos.

Anė irgi viena keliauja. Ji ne atlaikulis, ji dora 
ir darbšti merga: prie darbo, lyg medų, jų grobsto, bet 
šiaip su ja meiliai pasikalbėti niekam prie širdies.

Anė nusiminusi, liūdna; širdį pagadino jai ta diena: 
po visam surišo kunigas pas altorių paskutinę jos 
vienmetę draugę su jaunu, vikriu vaikinu, lygu liepelę, 
jauną, laibą, lyg ąžuolu, stipriu, raudonvedžiu, mėlin- 
akiu, apskritburniu. Nors ir žiūrėk — pora lig noro!

Eina Anė ir liūdnų mųslę mušto.
— Juzė tai jau nesitrankys po svetimus kam

pus, kokią susitaisys, tokią, bet vis susitaisys savo 
pastogę, jau nebeslaugys svetimų, savuoju rupįsis, sa
vuoju gyvenimo draugu, užtarėju, vadovu. Nuliūdus 
• -bus kas jų paguodžiųs, susirgus — kas sarginus.

Mąsto Anė, širdžiai sunku, liūdna, tartum kas 
per širdį šiaudų vikšriu braukte braukia. Nenuostabu: 
Anė nuo šeštų metų per svetimas rankas eina, o juk 
visokių jų buvo: ne viena ir ne sykį kibdavo prie 
Anės nugaros ir nė viena motiniška ranka nėra pri
glaudusi nei paglosčiusi. Ir ėjo taip gyvenimas tris
dešimts metų, praėjo vargu, darbu ir viltimi, kad ir jai 
prašvis nors saulės atspindis. Bet nešvito ir nešvito...

— Verpti moku, austi moku, pasiųti irgi kito ne
prašysiu, ir vis dėlto nežadėta laimužė. Dievuli,'Die
vuli!

Atsiduso Anė ir eina savo keliu. Staiga iš pavieš- 
kelio karklynų džiukt kaž-kas stačiai į kaktų!

Anei suskaudo širdį:
— Piemens laidosi... bulbskučiai mėto mane arkla- 

šudžiais!
Sudrebėjo Anei lupos ir ašaromis pasruvo akys. Ei

na toliau, o čia vėl džinkt, ir sykiu sukvatojo vyriškio 
balsas:

— Ka, ka, ka! Kur tu taip skubi? a-a-a?
Sustojo Anė, lyg į žemę įsmigusi Kitoj pusėj ke

lio už griovio stovi Ignis, dvaro arklaganis, vaikinas 
lyg molio nudrėbtas!

Šyptelėjo Anė, o jis irgi šypso:
— Šok šen! Dar paspėsi; ne kas ten laukia!
Paskutinis žodis indurė į širdį merginai: tiesa, nie

kas nelaukia! Bet... per griovį šokti nepadoru, nedrąsu.
— Nešoksiu! — sako Anė, o širdis tik plaka, pla

ka: Griovis gilus, dar kas pamatys, — tyliai pridūrė 
Anė.

Jis, tartum ją supratęs, tik kiukt per griovį, kapt 
Anę už rankų, paskui pusiaugniaukštu ir kidena į 
karklyną!

— Paleisk nedorėli! Ką darai? Ai, ai!.. Matysi, 
kad šauksiu!

— Aš pritarsiu, abu šauksim! — tarė Ignis.
Bet nei vienas, nei antras nešaukė, susėdo, lyg 

žmonių vaikai, prie purėto kadugio kero, jis galvą jai 
ant kelių padėjo ir jos rankas paėmęs braukinėja sau 
per veidų. Anei širdis tirpsta... Taip ir liūdna ir gera, 
ir verktų ir juoktųs, — taip nepaprastai keista.

— Ane, — sako Ignis — mudu abudu be poros. 
Visi dvariškiai susiskirstė, tik mudu vienas į antrą 
skersuojava. Vincui Pranė autus skalbia, lovą taiso, 
dangovę lopo, Stapiui Marė, Martynui Egnė, man nėr 
kas pataiso. Lygu velnias... žiūrėk!

Čia Ignis numetė sermėgų ir ėmė rodyti iškiuru- 
sias marškinių rankoves: pro skyles tikrai buvo ma
tyti plikos alkūnės, apikaklė be kaspino, atdara, lygu 
žydo linbraukio.

Nukaito Anė:
-----  Kas kaltas. Kad būtumei davęs, rodęs... 

Šiaip, pats žinai, nedrąsu užsimesti... Man tamstos senai 
buvo gaila, bet...

— Ką? — paklausė Ignis.
— Štai pernai išėjo musų dvare nei šis, nei tas. 

Mat, susirinko šeimyna, na ir, kaip visada, pasiskirstė 
ta tam, ta kitam; šeimininkė atidavė mergoms vyrų 
drapanas valdyt, užsiliko vienas bernas ir dvi mergos: 
viena merga, antroji pusmergė. Bonifacas prikibo prie 
šeimininkės ir prašo: Mano dangovės neduok tamsta 
nei tai, nei anai. Nenoriu... Aš pats susilopysiu... Man 
nereikia! Ne—tai ne, ir nedavė. Luce pamatė susty- 
rnsiais autais besiaunantį vakare ir pasiėmė: išplovė, 
sukočiojo ir neša jam. Dievuli! tik blykt baltomis: 
Kas prašė? Įsikišk sau!... Domicė mėgįs! Kodėl ne.

(Pabaiga seka).

Šis miesto New Yorko ad
vokatas, garsus teisių žino
vas, skiriamas šios šalies 
valstybės departamentam

Alkoholio galybe.
Alkoholio įsigalėjimas 

nekados nebuvo taip aiškus, 
kaip laikė šiandieninio ka
ro. Rodėsi, kad įvairus už
draudimai, apsunkinimai 
gaminti ir pardavinėti svai
galus, arba nepaprastas 
brangumas prašalins girty
bę, arba taip aprubežiuos, 
kad vartojimas alkoholio 
bent laike karo nusistab- 
dys. Tuo tarpu pasirodė, 
kad šio įpročio nei baisusis 
karas iš žmonių neatėmė. 
Nėra reikalo aprašinėti apie 
visa, kas po intekme gir
tybės nuo pat pradžios ka
ro dėjosi ir dedasi. Apsi- 
rubežiuosime dalyke vien 
tik nekuriais atsitikimais, 
kurie parodys ir taip labai 
tamsų paveikslą.

Aišku, kad kiekvienos 
viešpatijos didžiausiu ru
pesniu yra, kaip išmainyti 
savo žmones laike karo. 
Kad išsilenkti alkio pavo
jaus viskas taip atsargiai 
sutvarkoma, kad galima bu- 
tų jo išsilenkti. Laike ka
ro Vokietijoj atkreipta aty- 
da į gėrimų vartojimą ir 
blaivybės šalininkai rado 
sau puikius faktus prirody
mui, kad gėrimai reikia pa
naikinti, nes jų gaminimui 
išleidžiama daug/ pinigų. 
Tečiau atsirado daug prie
šingų, kurie pradėjo išrodi
nėti abstinentų blėdingus 
norus. Ačių tokiam susi
kirtimui dviejų pusių Vo
kietijoj, kur darymas gėri
mų paima daug javų, blai
vybės šalininkai nieko ne
laimėjo. Aišku, kame daly
kas. Ten žmonės taip pri
pratę gėrimus vartoti, kad 
lengviau sutiktų badautų" 
negu gyventi be gėrimų. Ši
tame atsitikime, paaiški, 
kokią galę turi svaigalų dir
bėjai, ty. aludarių sąjungos, 
destiliatoriai ir šinkoriai. 
Rankose šitų žmonių suplū
dę milijardai kapitalo, su 
kurio pagelba jie apgalėjo 
savo priešininkus. Jie dėjo 
dideles krūvas pinigų agi
tacijai. , Papirko laikraš
čius, kurie drįso kalbėti 
prieš mokslo išrodymus, 
prieš tiesų. Kaikurie aiški
no, kad panaikinimas svai
galų grąso tėvynei didelė
mis pragaištimis.

Išrodė, kad augštas bran
gumas svaigalų užlaikymo 
turės nugązdinti alinių už
laikyto jus bent laike karo. 
Bet butų buvus bereikalin
ga baimė, nes nepaisant

kaip svaigalų kaina augštai 
pakiltų, žmonės greit pri
pranta, vėl lygiai geria, 
kaip seniau.

Vienas vokiečių pirklys 
štai ką papasakojo: tūloj 
vietoj vietinė valdžia griež
tai uždraudė gėrimų parda
vinėjimą. Ateina, girdi, u- 
kininkas, turintis kai ką pa- 
prekiauti, ir klausia, ar nė
ra degtinės? Pirklys, žino
damas to ūkininko dideli 
prisirišimą prie stikLlio, at
sakė, kad galįs parduoti, 
bet jau dabar kaina daug 
didesnė, net 8 markės už 
litrų. Tečiau ūkininkas nei 
kiek dėlei brangumo nepai
sė, vien reikalavo, ko atėjo. 
Vėliau ir kitiems buvo tin
kama tokia kaina, kad tik 
kur gautų nusipirkti.

Ir visur, kur tik buvo už
drausta vartojimas svaiga
lų, patėmyta, kad draudi
mas visai nepasekraingas. 
Girtus galima buvo sutikti 
visur. Kai kareiviai nusi- 
gerdavo, tai buvo pagrąsin- 
ta aludarninkams, kad jai- 
gu jie suteiksią gėrimus ir 
toliaus, tai ne tik nusto
sią savo amato, bet taipgi 
busią smarkiai nubausti. 
Tečiau visi grasinimai eina 
užniek, nes jaigu negauna
ma šioje vietoje, pasisten
giama kitais budais prieiti. 
Be to pastarame atvėjuje 
atsira'do dar vienas pavojin
gas dalykas. Mat, gėrimų 
pirkliai, negaudami kiek 
reikalinga tikrojo gėrimo, 
kaip degtinės, vyno ir ki
tų stipresniųjų gėrimų, iš- 
gamina juos patįs, sutaisy
dami be jokių higienos nu
rodymų. Yra atsitikimų, 
kad tokiais gėrimais apgir
dyti kareiviai, ne tuoj at
gauna sveikatą.

Tokias apystovas matant, 
į akis bado tas faktas, kad 
karas, iš kurio buvo laukia
ma, kad jis prašalinsiąs 
žmonių blogus įpročius, ne
įvyko. Gal po karui žmo
nės apkainuos svaigalų blė- 
dį ir imsis energiškiąu jį 
rauti iš visuomenės tarpo.

X.

ašaromis, ištolo pramintas 
yra prie jo takelis, nes ne 
aš vienas jį lankiau, drau
ge su manim jį lankė keturi 
mano broliai, tris seseris ir 
sena motutė. Nors kiekvie
ną kartą, kuomet tiktai pa
veizėdavau ant kapo esantį 
kryžių, žibantį trumpą pa
rašą — “Nenuliuskit, naš
laičiai, greitai pasimatysi
me”— mano skruostus vii 
gė graudžios ašaros, bet ten 
būdavo man gera... Ten a- 
lyvos kvepia, ten paukšte
liai suka savo lizdus ir lin
ksmai čiulba; ten liliuoja 
Šešupės bangos, ten mano 
gimtinė. Čia gi visa apmi
rę, mano akis ieško kažko 
tarp šių kapų, bet nei vie
nas jų nesulaiko.
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SPECIALISTE
MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE

3255 SO. HALSTED ST. |
Tol. Drover 5326 CHICAGO, ILL. ■

LENTOS
visokios rūšies del statymo namų taip 

gi visokį medžio padailinimai.

Rittenhouse and
Embree Co.

Ofisas: 3500 Center Ave. Chicago
Tel. Yards 502 JOS. J. R0ZH05 pard

■TIT .■■*! «*■

LIETDVIS GRABORIUS
Geriausias gra-I 

borius ant Bri- ■ 
dgeporto. Atlie- i 
ka darbą geriau-g 
šiai. g
Prie kiekvieno g 

pagrabo suteikia g 
geriausius likto- 
rius ir 12 va- 
nų paimu. ■ 
Tel. Drover 4139

A. MASALSKIS
3305 Auburn Ave., Chicago

DR. RICHTER’S

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

Tą kningą vokiškai yra pa
rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapiu. Tai moksliškas 
veikalas, kokio musų kalboje 
dar nebuvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei ir gy
vuliai, panašiai žmogui, turi 
protą, nors toli gražu tiek 
daug neištobulinta, kaip žmo
gaus.

Plačiai aprašoma visokių 
gyvulių ypatybės ir paveldėti 
papročiai. O tų papročių pas 
gyvulius yra labai daug. Pri
einamai kiekvienam išaiškina
ma, pav., kam šuo prieš atsi
gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam

yra tokių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl naminiai 
paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ranka jų nekanda, 
kokie gyvuliai turi geras akis, kokie gi gerą uoslę ir t.t.

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

arklenų, meškų, šernu, visokios rųšies paukščių ir t.t.
Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl gyvėdžiai žvėrys 

bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi skudurinių baidyklių, kokia yra 
gyvulių krasa (mat, ir gyvuliai tur ypatingą savo krasinį susinė
simą), kodėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir t.t.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užimančiai atsakoma. 
Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius ir net vabz

džius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo tam veikalui me
džiagos.

Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St Chicago, Ill. U. S. A.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisingiausiai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farm as visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant imu morgičių. KreipkitCs pas

K. J. Fillip a vičių
—*— Offisas '

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaitėje po num. 858 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai., panedčlio, seredos ir pCtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
S Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Atsiminimai.
Ramus, nors dar šaltokas 

gegužio vakaras. Lengvas 
vėjalis krutina senų beržų 
šakas, šlama nesenai suža
liavę jaunučiukai lapai. 
Niekur nematyti žmogaus, 
negirdėti jo balso. Aš vie
nintelis vaikščioju po kapi
nyną. Jo išvaizda tokia 
jau, kaip ir brangios tėviš
kės kapinynų. Kapų šimtai 
čia išsiskirstę patvoriais, 
vieni jau žole apžėlę, antri 
dar visiškai nauji, dar ki
tus slegia sunkus, akmeni
niai ir mediniai kryžiai. 
Daug įvairių parašų, bet nė 
vienas iš jų nėra man žino
mas. Aš čionai svetimas, 
mano sodžių skiria .nuo ma
nęs platusis Nemunas, dai
lioji Vilija, juk bus tai du 
šimtu verstų!... Ak, ten le
kia mano mintįs, ten jos 
skrajoja; po apaugusiais ža
liais žolynais ir karklynais 
Šešupės pakrantes, kur se
nos pušįs samanotos, kur 
kryžiai nupuvę seni stovi 
ant bočių kapų... Ten ilsis 
pažįstamų, genčių,
ten mano tėvo kaulai. Daž
nai lankydavau aš tąjį 
brangų man kapą, kiekvie
nas jo kampelis aplaistytas

EXP ELLER 
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi 
su SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

Tikras Expoller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neužpečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK. N. Y.

■■HMKimmNHRaMnHn
B 
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Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų apredalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.

Mi
Turkish Trophies 
ig arei ij penkiolika metu at

gal — yni rūkytojai
Turkish Trophies

Cigaretę šiandieni

1 Ulbėjai geria ilsiu Turk iszku ,
jr Egiptiszk . Ciffaretu svietr/

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINOS BANKO NAME, 3253 SO. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio muzikalio išsilavinimo, mokina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti mandolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išguldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarų, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje. ., * «i

ill-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

SAULE’
yra tai vienatinis lietuviu laikraštis 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Lstiliid kas utarnlnkas Ir petniĮčia.
—--------- — PRENUMERATA KAŠTUOJA: -------

AMERIKOJ |(puse: matų Ipl.asa
KTTItOPi H fRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-J GUI v J į jQj |r šį,otijoj is Prūsuose 15 m.

£ Kasyk toejaos, o gausi vieną uumerį dyim

j W. D. Boezkauskas & Co.
162S-S22 W. Smith ill., . Mahanoj CKy, Pi.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.
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Chicagos Žinios.
SUAREŠTUOTA APGA- 

VĖJAS.
Pinkertono biuro agentai 

St. Louis’e areštavo apga
vėtą I. W. Kleiną. Kleinas 1 
dvi savaiti atgal buvo areš
tuotas ir įkištas į kalėjimą 
Waukesha, Wis. iš kurio po ; 
24 valandų jam pasisekė 
pabėgti. Vėliau tie patįs 
agentai pagarsino, kad 
Klein, arba kaip jis žino
mas kitaip Adler, Albright, 
Karol T. Barthart, yra ban
ko direktorius Forest City, 
Ark.

Be to atidengta, kad Klei
nas jau nuo 1898 metų dir
ba sau karjerą apgavys
tėmis. Bėgyje 18 metų jis 
sufabrikuotais čekiais ir 
kitokiais budais padarė 
500,000 dol. gryno pelno. 
Turėjo jis du pagelbininku: 
Bonner ir Lenter. Tečiaus 
jo pagelbininkai buvo su
čiupti, o jam pasisekė pa
bėgti. Po areštavimo drau
gų jis nusisuko į Texas. 
Ten jam pasisekė paslėpti 
savo vardą. Jis tada save 
vadindavo Albright. Ten ap- 
sigarsino, kad Albright mi
ręs ir permainęs savo pa
vardę į Klein pradėjo vėl 
savo suktybes. Vėliau išva
žiavo i Forest City, Ark., 
ten apsivedė, susilaukė tre- 
jatą vaikų, įsigyveno dide
le kaimynų godonę. Vėliau 
išgirsta, kad Forest City, 
gyvenąs Klein apgavėjus, 
bet vietos gyventojai neinti- 
kėjo, kad tai butų gerbia
mas pilietis.

Po išbėginio iš Waukesha, 
kalėjimo policija susekė, 
kad Klein turi šeimyną Fo
rest City, Ark., nnsibeldė 
į ten ir susekus aiškius pėd
sakais sugavo apgavėją.

rankosna unijų vadovų ne
sutikimus ir besišaiidymus.

Indiana Transportation 
Comp. generalis manadže- 
ris, Walter K. Greenbaum, 
vakar užsistatė parankos 
$10,000. Jis kaltinamas už 
Eastlando pervirtimą.

uikaičių. Vyriškiai, sulyg 
Coros, esą labai lengvati
kiai ir iš jų labai lengva pa-< 
s įsavinti pinigus, žiedus ir 
kitus daiktus. Kai Cora 
minėtus daiktus paimdavo 
iš vyrų pasidžiaugti, tai ji 
išeidavo į kitą kambarį, pa
sakius, kad ji nori pasitai
syti plaukus, o išėjus jau 
daugiau negrįždavo.

Penki vyrai, areštuoti pe
reitą šeštadienį už laikymą 
antireligijinių prakalbų ant 
kampo Congress ir State 
gat., vakar municipaliam 
teisme pareikalavo, kad jie 
butų teisiami prisiekusių 
teisėjų suolo.

Vernon Braun ir Louis 
Kaspar, 254 W. 31 gat., 
pasmekti kalėjimai!, pirmas 
ligi 25 metų, antras ligi 20 
metų už nužudymą Henry 
Pfoertner.

VAKAR BUVO ŠAL
ČIAUSIA DIENA.

Vakar Chicagoj buvo šal
ta diena. Termometras ro
dė 47 laipsnius. Tokio vė
saus oro rugpjūčio pabaigo
je nebūta nuo 1887 metų. 
Iowa, Wisconsin 
ska valstijose 
šalčiai, šalnos, 
daug nuostolių
Rugsėjo mėnuo, sakoma, bu
siąs šiltesnis už rugpjūtį

Antai La Crosse, Wis., 
vakar pasnigo. Vienas far- 
meris sniego bole užmušęs 
net vieną gaidį.

ir Nebra- 
buvo tikri 
Daržuose

J. Venckus, ĮSI 3 So. U 
nion ave., vakar pagaliau 
apsivedė su Miss Alice Ali- 
jauslias, kuri pirmiau neno
rėjo ištekėti. Dieve laimink.

Policijos prokuroro Hoy- 
ne asistentu nuskirtas Ni
colas Michels, knis paims

ORAS
Chicago ir apylinkės. — 

Gražu šiandie ir rytoj; tru
putį šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra buvo 58, žemiausia 
— 47 laipsniai.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 
6:20.

“PLIKOSIOS MARĖS“ 
AUKLĖTINĖS.

Vakarykščiame numeryj 
buvo aprašyta apie suseki
mą piktadariu mokyklos ir 
areštavimą mokytojos M. 
Hammersmith ir jos dvie
jų auklėtinių Cora ir Lil
lian Siedlik. Policija iš jų 
kai ką daugiau išgirdo. Ne
galima, pasakoja, atsiste
bėti iš Cora Siedlik, tai ne
paprastai graži, jauna mer
gaitė ir pilna gyvumo. Co
ra prisipažino, kad prieš pa
sipažinus su savo mokytoja, 
jinai dirbusi krautuvėse, 
tečiau iš savo pelno ji ne
galėdavo pragyventi. Mėgo, 
mat, gražiai pasipuošti, nuo 
ko ir dabar neatsisako. 
“Plikoji Marė“ išmokino ją 
ir jos sesute vogti ir nuo 
to laiko joms klojosi labai 
gerai: turėdavo saldainiams 
ir kitiems menkniekiams. 
Be kitų nedorybių jos mokė
davo ir apgaudavo daug jau-

DAR PRIE KAYSERIO 
NUŽUDYMO.

Paslaptis, kas nušovė pa
storių Kayseri Gary, Ind. 
mieste, ligšiol nepaaiškėjo. 
Policija iritempė vsas pas
tangas būtinai išraizgyti tą 
ypatingą mazgą. Atidengia- 
ima vis naujos smulkmenos, 
kurios dar labiau supina 
seniau neva išaiškintits da
lykus. Niekaip negalima į- 
spėti, kiek žmogžudžių atėjo 
į Kayserio namus. Ant Kay
serio rankos buvo atrasta 
virvutė. Pirma policija ma
nė, kad pats Kayseris ją 
užsinėrė, kad perišus bė
gimą kraujo iš žaizdos, bet 
paskui paaiškėjo, kad pa
našios virvutės Kayseris 
neturėjo. Toji virvutė at
vedė policiją prie naujo siū
lo. Gary mieste randasi tik 
vienintelė krautuvė, kur ga
lima rasti tos rūšies virvių. 
Krautuvėje sužinota, kad 
pastarąjį mėnesį virvė buvo 
parduota, bet ne pastoriui, 
tik del evangelikų bažny
čios. Policija laiko paslap
tyje, kas nupirko tą virvę.

Policija areštavo L. Hau- 
ptmanną, evangelikų bažny
čios narį, kuris išklausinė
jimas, prisipažino, kad ne
žinąs kas rašinėdavo Kayse- 
riui anonimiųs laiškus. J. 
Schneider prisipažino poli
cijai, kad J. Pink ir Haup
tmann žino anonimių laiš
kų autorius.

Evangelikų parapija su
rinko 500 dolerių agitaci
jos varymui, kad susekti, 
kas nužudė jų pastorių.

—

B 26c

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

Šiaur-vakarini dalis.
1644 W Cnicago avė 
1373 Milwaukee are 
1045 Milwaukee avė 
2054 M.lwaukee avė 
2710 W North avė

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

Šiaurine dalis.
406 W Division st 
720 W North ave 
2640 Lincoln ave 
3244 Lincoln ave
3413 N Clark st

1816 W 12tb st
3102 W 22ud st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsted st 
4729 Ashland ave

Santos kava, 
kaip kiti^ par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po S1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

ALD. “KATALIKAS,” ru gpj. 31, 19.15.

SUČEDYK
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos
1S iki 40csvaro arbat. 3 iki 8c sv.sviesto.

P. Baltutis — II raštin., 
N. Overlingas — išdininkas, 
Kaz. Rimkus ir V. Vaičaitis 
— išdo globėjai. Draugija 
nutarė laikyti savo susirin
kimus, ateinančiam rugsė
jo mėnesyje, kas panedėlis 
S vai. vakare Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje.

Draugijos rašt. J. T.

NAUJA DR JA SUSI
TVĖRĖ.

Vakar, rugpj. 30 d., Šv. 
Jurgio parapijos svetainė
je, susitverė nauja draugija 
vardu Visų Šventų Draugi
ja. Draugija turės tris sky
rius pašelpos ligoje, ty. kas 
daugiau mokės mėnesinės, 
tas daugiau gaus nedėlinės 
pašelpos, taip kad bus nau
dingiau del narių. Prisirašė 
jau kelios dešimtįs narių iš 
kurių išrinkta valdyba : J. 
Raulynaitis — pirmininkas, 
L. Zaremba pirmin. pagelb., 
J. Tumasonis — I raštin.,

■a

VYRŲ REIKALINGA.
Chaufferil) ir taisymo automobiliu 

vyrą reikalinga kasdien; geras mo
kesnis. Prasišalinkite iš to sunkaus 
darbininkavimo klesos. Per 6-8 savai
tes mes galime jus išlavinti i pir
mos klesos automobiliu taisytoją bei 
vežėją, tinkantį imti uuo $20 iki $30 
algos į savaitę. Mes darome specia- 
ališką mokestį :6ią savaitę, todėl atsi
šaukite pas mus tuojau. Mes pagelb- 
stame kiekvienam vyrui darbe, idant 
gavus gerus pamokinimus apie savo 
darbą lietuviu bei anglą kalba. Už- 
gauėdinimas gvarantuotas. Pamokos 
kasdien. Panedėliais, seredomis ir 
pėtnyčiomis atdara vakarais.

Pteras Jiinutavich, vedėjas, 
United Auto-Brokers Ine.,

2835 Cottage Grove ave.. Chicago, Ill.

GERA PROGA LIETUVIUI.
Parsiduoda lietuviška pieninė( Milk 

Depot); biznis išdirbtas; tarpe lietuvių 
ir lenkų; su visais reikalingais daik
tais prie biznio ir kiti prie pieno in- 
taisymai. Parsiduoda greitai ir pi
giai iš priežasties savininko ligos. 
Kreipkitės šiuo adresu:
164 Milwaukee ave., Phone 582. 

Kenosha, Wis.

Tananevicz SavingsBANK
JIONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

CHICAGO. ILL3249-53 So. Morgan Street,
Phene Drever 7800

DR. A J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gydo ligas vyrų, moterų ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

AMERIKOS ' '
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų

Paieškiau savo pa
čios, Marijonos Ig- 
natowicz, po tėvais 
Overlingaitė, paei
na iš Kauno gub.. 
Raseinių pav., Ši
lalės par. Ji aplei
do mane gegužio 17 
d. 1915 m. Girdė
jau esanti kur apie 
Chįcagą. Jaigu kas 
apie ją praneštų 
pilnas žinias, gaus 
10 dol. dovanų.

Mike Ignatowicz, 
Lock Box 8, Scarbo, W. Va.

Reikalinga 8 kriaučių prie moteriš
ko darbo. Darbas yra geras ir gerai 
gali uždirbti. Kreipkitės šiuo adresu:

L. Kasper, 
3129-31 Wentworth Ave., arti 31 str.

Chicago, Ill.

Parsiduoda bučerne ir grosernė tir
štai apgyventoje apygardoje, o jaigu 
norėtų, galėtų pigiai pirkti su na
mu. Priežastis pardavimo — mirtis 
savininko. Atsišaukite po numeriu: 
718 W. 31 str., Chicago, III.

Parsiduoda saliunas. Priežastis — 
savininkas eina į kitą biznį. Gerai 
išdirbta vieta tarpe lietuvių ir lenkų. 
Atsišaukite kuogreič.iausia. License 
išmokėta.
2800 S. Union ave.. Chicago, Ill. 

Kampas 28 gat. ,

Išrausta.
WHITE ROCK
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COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši - moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimų baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, po
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydymo. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai nebudingas.

IŠTIRTAS BANDYMU*

X

Kuomet jokis vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir ūmų 
palengvėjimą.

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiųskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock komų gydy
tojas išnaikys kornus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė- 
ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. čekiai yra ge
riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo 
kontrolės biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šią
dien negali atsakančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teippat ir pinigus visų kitų viešpatysčių. 
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ii 

parduoda šifkortes ant visų linijų.
PADARO Dovierennastis, Affidavitus ir visokius kitus 

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
sulį ypač pasportus važiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

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

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo Į 
žymę instituciją. Todėl, turinti koįrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Pire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir 1.1.

PERKA ir PARDUODA morgičius suteikiant 5-tą ir 6-tą 
procentą.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS verta? lt 
s Ha.°san Cigaretų kuponų, kada yra priduo-1 

■ damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan | 
; Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba past 
' THE AMERICAN TOBACCO CO. Jį
gt Premium Dept. 490 Broome St., New V"rk, N. Y. /St

(Vertės kupons gere iki 31 d. Gnioda>o, 1916.)

PIRKITE LOTUS KOL PIGUS 
nes jų kainos in trumpą laiką pakils. Dabar jų kainos yra nuo $110.00 ir augščiau. 
Šie lotai randasi ant 110-111 ir Throop gatvių naujoj lietuviškoj kolionijoj, Morgan Park.

Del platesnių žinių kreipkitės in

Tananevicz Savings Bank, 3V9 55Ph®«ST
Real Estate Department as, - ----- =~ = K. J, F1LLIP0VICH, Pardavėjas
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