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VOKIETIJA NORI TAIKOS
Teutonai paėmė rusų Rusijos caras karo lauke. H

tvirtovę Luck
Vokiečių armijos eisian

čios gelbėti Turkijai

Baisiai dideli rusų nuostoliai 
kareiviuose.

Vokietija jau viešai kalba 
apie taiką.
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palei 
taip- 
savo 
šovi-

Ten rusai pirmiau 
jie net aus- 
sumušę, bet 
praradę.
Vilnius vos 
miestų puo- 

i jau visai

Londonas, rugs. 2. — Ru
sų tvirtovę Luck (Lutsk), 
atsirandančią už 35 myliu į 
rytus nuo Galicijos pasie
nio, teutonai antpuoliu pa
ėmė. Tai dešimta iš eilės 
rusų stipri tvirtovė pateko 
i teutonų rankas. Lucko 
tvirtovė buvus didelė ir su- 
lyg naujausių technikos iš
radimų pastatydinta.

Zborovą, gulinti 
Stripa upės, teutonai 
pat sumaišę su žeme 
sunkiųjų kanuoliu 
niais.
gerai laikėsi, 
trus ten buvę 
galų-gale visa

Gardinas ir 
tik laikosi. Tų 
limo valandos 
trumpos, nes vokiečiai nesu
laikomai briaujasi kaip vie
nur taip ir kitur.

300,000 rusu atsiradę la
bai blogam padėjime. Teu
tonai juos suginė į neperei- 
najmas Pinsko (Pripeties) 
pelkes ir ten juos gali ap
supti, arba rusai gali dar 
ir patįs iš ten neišsikraus
tyti-

Friedrichstadto apylinkė
se, ties Dauguva, rusai at
kakliai vokiečių veržimąsi 
atmušinėja. Ten su savo 
galingomis armijomis vei
kia pagarsėjęs tvirtovių pa
ėmėjas gen. von Beseler. Ži
nomas dalykas, rusai prieš 
vokiečių bangas ilgai nega
lės atsilaikyti, o tuomet ir 
Ryga pateks vokiečių ran- 
kosna.

Militariniai ekspertai spė
ja, kad vokiečiai Rusijoje 
ilgiau negalės veikti, kaip 
tik dar vieną mėnesį nes ar
tinasi rudens lietus, o tuo-

met keliais ir žeme nebus 
galima teutonams kanuoliu 
su savim gabenties.

Rusijos militariniai auto
ritetai tvirtina, kad šiais lai
kais vokiečiu ir austrų, vei
kiančių prieš Rusiją, esama 
daugiau poros milijonų.

Rusai oficialiai praneša, 
kad jie atsilaiko prieš vo
kiečius ir ties Dauguva, il
ties Gardinu, ir ties Neriu, 
ir tarp Nėrio ir Nemuno li
pių. Ant dešiniojo Nėrio 
kranto rusams tekę daug 
vokiečių kulkosvaidžių.

Lietuvoje vokiečiai buvę 
apsupę vieną rusų pulką, 
bet rusai sunaikinę visą vo
kiečių batalijoną, paėmę 
700 vokiečių nelaisvėn ir iš
sisukę iš užtaisytų spąstų.

Apie Lucko puolimą ru
sai nutyli. Tik tvirtina, 
kad tose apylinkėse jie au
strams uždavę baisų smū
gį, paimdami 7,000 austru 
nelaisvėn ir daug oficierių, 
tarp kurių esą keli štabo 
ficieriai.

o-

VOKIETIJA NORI 
TAIKOS.

New York, rugsėjo 2. — 
Teutonai nors Rusiją ir jos 
talkininkus baugina viso
kiais baubais, didelėmis 
pergalėmis, tečiau iš kitos 
pusės išsijuosę darbuojasi, 
kad tik veikiau susitaikius 
su kariaujančiomis valsty
bėmis, ypač šiuo metu, kuo
met jie užėmę didelius plo
tus Rusijos provincijų.

Antai Washingtonan tuo 
reikalu pas prezidentą Wil- 
soną nuvažiavo kardinolas 
Gibbons.

Vokietijos ambasadorius 
von Bernstorff jau viešai
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Rusijos caras su savo štabu. Fotografija, nuimta prieš koki mėnesi, kuomet vo
kiečiai karštai ėmė šluoti rusus ir kuomet karo frontan atsilankė pats caras.

Štabas apžiūrinėja geležinkelį.

išsireiškia, kad taika Eu
ropoje priklausanti nuo Su
vienytų Valstijų preziden
to šiais laikais pasidarbavi
mo.

Ir patsai Vatikanas stu
mia valstybes taikinties, 
kuomet teutonai įveikė ru
sus.

Talkininkai, žinoma, ne
nori taikinties ir labai krei
va akim žiuri į Vatikano 
konspiracijas.

Ir jaigu prisieitų dabar 
taikinties, tai ve kokias kai
zeris išlygas stato:

Atgaivinti Lenkijos kara
lystę, kuri stovėtų kaipo už
tvaras tarp Rusijos ir Vo
kietijos.

Rusija jei ne visą, tai 
nors dalį Pabaltijos turi a- 
tiduoti Vokietijai.

Rusija turi suteikti auto
nomiją Finlandijai.

Serbija turi būti padalin
ta tarp Austrijos ir Bulga
rijos; serbų žemės dalis tu
ri dar tekti ir Graikijai.

Vokietija apleisiant Bel
giją, bet už tai jai turi bū
ti sugrąžinta belgų Congo 
Afrikoj.

Vokietija apleisianti šiau
rinę Franciją, bet jai turi 
būti sugrąžinta atimtos ko- 
lionijos Afrikoj.

Jūrės turi palikti liuoso- 
mis.

Tokie kaizerio reikalavi
mai. Apie Lietuvos likimą 
nei puse žodžio neužsimena
ma. Žinoma, jei talkinin
kai su tokiomis išlygomis 
susitaikintų, tai tuomet teu
tonai ne tik išeitų šiame ka
re pergalėtojais, bet dar 
jiems užaugtų didesni ra
gai.

Aišku, talkininkai jokiuo 
budu pirmiau nesitaikins, 
kol teutonai nebus įveikti.

Matyt, teutonams neko
kia ateitis šviečia, jei jie 
ieško taikos. O gal mėgina 
surasti už save kvailesnius?

ADMIROLAS TIRPITZ 
SERGĄS.

Amsterdam, rugsėjo 2. — 
Adm. Tirpitz, Vokietijos 
admiralicijos viršininkas, 
susirgęs nuo persidirbimo. 
Gydytojai jam patarę pa
būti kelias savaites atosto
gose. Ar kartais jo 'liga 
nebus " surišta su ameri
konų žudymu ant jūrių.

RUSAI PANEŠĖ DIDE
LIUS NUOSTOLIUS 

KAREIVIUOSE.
Berlynas, rugsėjo 1. — 

Oficialiai čia paskelbta ru
sų nuostoliai nuo gegužės 
2 d., tv. nuo to laiko, kuo- 
met vokiečiai-austrai pradė
jo rusus vyti iš Galicijos, 
iki šiam laikui. Nuo to lai
ko aplink 300,000 rusų ka
reivių užmušta ir sužeista, 
gi 1,100,000 rusų patekę vo
kiečiams ir austrams nelai
svėn. Tiek rusų užmušta, 
sužeista ir paimta nelais
vėn pradedant geg. 2 d. Ga
licijoj, Lenkijoj, Lietuvoj 
ir Latvijoj.

Šiuo kartu oficialiam ra-

NEVESIĄS VOKIETĖS.
Paryžius, rugsėjo 2. — 

Anglijos sosto įpėdinis, Va- 
lijos princas, apreiškęs, kad 
jis nevešias žmonos vokie
tės, bet anglę.

porte vokiečių yra paminė
ta ir Lietuva, kur jie skau
džiai rusus sumušę ir dar 
muša.

Iš raporto be to dar pa- 
aiški, kad vokiečiai su tvir
tove Novogeorgievsku yra 
paėmę aplink 90,000 rusų, 
tame skaitliu j o 15 generolų 
ir daugiau 1,000 kitų oficie
rių, taippat 1,200 kanuoliu 
ir 150 kulkosvaidžių.

Su Kauno tvirtove vo
kiečiams tekę 20,000 rusų 
ir 827 kanuolės.

Žinomas dalykas, vokie
čiams yra tekę visose tvir
tovėse daug ir visokios ka
rinės medžiagos.

Rusai manu 
apleisti Pet

rograde?
Posen, Vokietija, rugs. 1. 

—(Vokiečių žvilgsniu) Pet
rogradas šiais laikais labiau 
neramybės apimtas, negu 
kita kokia pasaulio dalis, 
kuomet caro armijos yra 
priverstos traukties vokie
čiams besibriaujant Rusijos 
gilumom Yra tikrai žino
ma, kad valdžia ir gyvento
jai jau pasirengę savo sos
tinę apleisti, gangreit Ryga 
puls. Rygai puolus Pe
trograde, be abejonės, gims 
neapsakoma panika.

Bet ar vokiečių armijos 
po Rygos puolimui briausis 
į Petrogradą ?

Ne militarinė strategija, 
bet politika turės nuspręsti 
apie sekantį po Rygai vo
kiečių ofensivą. Vyriau
sios rusų armijos, šiais lai
kais suvarytos į Pripet’o 
pelkes ir į Bialoviesko miš) 
kus, turės sutrukti į šmotus. 
Paskui vokiečių’ armijos 
kur tik norės galės liuesai 
eiti. Ar jos eis į Petrogra
dą, ar į Odessa, tai šiandie 
a ra sunku pasakyti. O gal 
susilaikys nuo visokio toli- 
mesųjo ofensivo.

Jei vokiečių armijos pa- 
trauktų Petrogrado link, 
tai jos į save atkreiptų vi
so pasaulio domą, bert kuo
met jos užimtų Petrogradą, 
tai Rusija 'tuomet netektų 
pasaulyj jokios reikšmės.

Jei vokiečiai užimtų O- 
dessą, tuomet turėtų leng
vą susinešimą Juodosiomis 
jūrėmis su Balkanų valsty
bėlėmis. Be to vokiečiai 
susiartintų su Turkija ir su 
ja bendrai pasistengtų apt
rinti Dardanelius nuo tal
kininkų užpuldinėjimo.

Iš ten vokiečiai galėtų 
pakelti ofensivą prieš Ita
liją, kuri Austrijai ligšiol 
nieko nėra padariusi. Aus
trija neturi laiko imties o- 
fensivo prieš Italiją ir lig
šiol atsilaikydama panešė 
mažus nuostolius.

Vakarų karo fronte yra 
svarbu paimti Calais, bet 
kol kas nėra laiko tas atlik
ti ir iš tos pusės ofensivo 
nesibijoma.

Vokietija su Austrija 
šiandie užimta caro karei
vių niokojimu Rusijos miš
kuose ir pelkėse.

AMUNICIJĄ DIRBA IŠ 
SKUDURIŲ.

Berlynas, rugsėjo L — 
Kuomet D. Britanijos val
džia medvilnę prirėkavo 
prie karinės kontrabandos, 
tas į vokiečius jokio įspū
džio nepadarė, kaip šiandie 
oficialiai pranešė Max Ri
chter, Vokietijos užsienių 
re i ka 1 n de] >a r t a men to
to posekretorius. M. Rich
ter tvirtina, kad Vokietija 
turinti atsargoje 400,90(1 to
nų medvilnės ir jos nenau- 
dojanti amunicijos išdirl.i- 
mui. Šiam išdirbimui pa
naudojami medvilniniai 
skudučiai. Vokietija ir 
pirmiau nelabai medvilnę 
tam tikslui naudojusi. Jei 
ji gavusi karo metu iš už
sienių medvilnės, tai ji bu
vo naudojama išimtinai ka
reivių uniformoms. Todėl 
medvilnės sulaikymas į Vo
kietiją vokiečių nepergąz- 
dinąs, nes skudurių ilgam 
laikui gali pakakti.

TALKININKAI PAĖMĘ 
TURKŲ AUGŠTUMAS.
Londonas, rugsėjo 2. —- 

Nuo Gallipoli apturėta ži
nia, kad ten talkininkai iš 
rugpj. 27 į 28 d. paėmę iš 
turkų augštumas Biyuk, A- 
nafarta klonyj. Tos augš- 
tumos esančios labai svar
bios strateginiu žvilgsniu.

Bet Berlyne tvirtinama, 
kad tos augštnmos talkinin
kams labai brangiai atsiėju
sios. Ten kritę talkininkų 
suvirš 55,000 kareivių, tarp 
kurių 20,000 buvę anglų. 
Talkininkų armijos mora
liai daug nukentėjusios. 
Konstantinopolis buvęs iš
puoštas.

KENTUCKY JAU IN- 
DORSAVO WILS0NA.

Louisvillle, Ky„ rugs. 1. 
— Kentucky valstijos de
mokratai jau indorsavo pre
zidentą Wilsona kandidatu 
į prezidentus 1916 metų rin
kimais. Tos valstijos de
mokratai prezidentą pagi
ria už jo ramų pasilaikymą 
europinio karo metu.

VOKIETIJA SUTINKAN
TI SU REIKALAVIMAIS.

Washington, rugsėjo 1.— 
V( >k i eti jos a mba sa dori us 
Bernstorff valstybės sekre
toriui Lansingui indavė Vo
kietijos valdžios atsakymą 
Į paskutinę S. V. notą. Vo
kietija sutinkanti su S. V. 
reikalavimais ir tuos reika
lavimus išpildysianti, dau
giau amerikonų nežudysian
ti.

1
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toji pati Anglija suprato, 
kaip tai ji kituomet blogai 
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sijai Dardanelių, už kuriuos 
dabar prisieina kraujas lie
ti.

Rusija ant naujos 
tvarkos slenk-
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Iš Dienos =Dienon.=
Pirm karo su Japonija 

Mandžurijoje prieš Rusiją 
drebėjo visa Europa. Mat, 
carų valstybė milžiniška, 
turinti tiek gyventojų, 
kiek kitos kelios valstybės 
ėmus krūvon, turinti der
lingas dirvas, turinti bega
les žemėj visokių mineralų, 
auginanti labai daug gyvu
lių. Europos valstybėms 
todėl Rusija išrodė baisi ir 
neįveikiama priešininkė. 
Europos valstybės labai ge
rai atminė, jogei Maskvos 
gaisro pašvaistėje užgeso 
karo dievaičio Napoleono 
žvaigždė, gi Berezinos vil
nyse ir sniego pusnyse at
rado sau kapus jo neįvei
kiamieji legionai. Ve tode' 
tai ir bijotas! Rusijos. Te
čiau: viešai ^neišdrįsta tos 
baimės išreikšti ii' tik pa
tylomis šnabždėtas! apie 
jos tariamąjį galingumą. 
Kad tam jos tariamam ga
lingumui padaryti galą, ret
karčiais Europos diploma
tai susivažiuodavo ir dary
davo prieš Rusiją visokius 
suokalbius. Tečiau ir tas 
nieko negelbėdavo. Del 
baimės iš Rusijos pusės Eu
ropos vakaruose visas lai
kas viešpatavo tyla, švento
ji, nieku nesudrumsta, ra-

Bijojosi Rusijos, ne- 
t a i‘Į > sa vę s kivi rčų

Bet štai po tos ilgų me
ni baimės prieš Rusiją, 
pastaroji susikimba su Ja
ponija ir pagaliau pralaimi 
carą. Ir tik dabar Europos 
valstybėms pasirodė Rusi
ja tikroje savo šviesoje. Pa
tirta, kad Rusija nebuvo to
kia galinga, kokia buvo per
statoma. Susekta, kad to
je didžiulėje valstybėje vis
kas supuvę, sutrūnėję, vis
kas apleista. Susekta, kad 
ji galinga tik iš pažiūros. 
Sužinota, kad tą šalį valdo 
caro rūmų kamarilė, ant 
kiekvieno žingsnio paperka
mieji činauninkai, girtuok
liaujanti ir vagiliaujanti po
licija. Patirta, kad jos ka- 
ruomenė niekam tikus, tai 
tik pastumdėlių prastuolių 
gaujos. Na, kuomet tai vi
sa patirta, pranyko Euro
pos valstybėms, ypač jai 
kaiminingoms, Vokietijai ir 
Austrijai, visokia baimė ir 
imtasi priešais ją ginkluo- 
ties, kad, prisiėjus reikalui, 
ją visiškai paguldžius kar
stam Ir pati Rusija geriau, 
negu kas kitas, suprato savo 
silpnumą po karui su Ja
ponija, bet užuot pagalvoji
mo apie sutvirtėjimą, apie 
pravedimą konkretinių re
formų valdžioje, biurokrati
ja ėmė žengti senaisiais ke
liais, trukdė gyventojams 

’ apšvietą ir visokią laisvę.

mybė. 
(Iriso 
keiti.

Kiek vėliau susitarusios 
Europos valstybės pradėjo 
jau po truputį Rusijai ken
kti. Bet vis tai elgėsi la
bai atsargiai. Antai Rusija 
karo metu su Turkija jau 
buvo mailius, kad Dardane- 
liai tikrai paliks jos pirk- 
lybai plačiai atidaryti. Te
čiau Europos valstybės, va
dovaujant Anglijai, kųo- 
greičiausia suskato ir už-, 
darė Dardanelius, kad ji ne
galėtų tuo keliu nei laisvai 
pirkliauti, nei karo laivus 
siuntinėti. Valstybės ma
nė, kad Rusija jau ir be to 
esanti perdaug galinga, o 
kuomet ji galėsianti laisvai 
susinešti su Viduržemių jū
rėmis, tuomet lik sveika Eu-

Ir štai ant galo gimė Au
strijos su Serbija kivirčai: 
Už Serbiją užsistojo Rusi
ja. Jau dabar iš Rusijos 
nieko sau nedarė nei Vo
kietija, nei- Austrija. Rusi
ja, pasitikėdama savo skai
tlinga karuomene, greitai 
įsivėlė karau ir šiandie visi 
mato, kaip Rusijai iš po ko
jų slysta jos pačios žemės. 
Šiandie tai patiria, ko ne- 
kuomet nesitikėjo patirti. 
Smilgius paskui smūgius 
velka. Netenka paskutinių 
savo tvirtovių, gražiausių 
savo provincijų, kuriomis 
didžiavosi. Teutonai užtiko 
ją pačiame silpnume ir be 
jokio pasigillėjimo tvitina. 
Tai, mat, ką reiškia biuro
kratijos per ilgus metus įsi
galėjimas ir valdymas. Jei 
po karui su Japonija caras 
butų įvezdinęs vison Rusi
jon gyventojams visuotiną 
laisvę, jei su durna žmoniš
kai butu apsiėjęs, jei bu
tų įvedęs ministerių atsa
komybę prieš tautos atsto
vus, jei butų, žodžiu sakant, 
panaikinęs biurokratinę 
valdžią, tai šiandie, be abe
jonės, neprisieitų tiek daug 
skaudžiai kentėti nuo teuto
nu. Žinoma, caras neken
čia jokių smūgių, bet juos 
kenčia pati rusų tauta, kuri 
per amžius buvo suvaržyta, 
subrakly ta, perse k io j ama„ 
plakama.

Tai supuvusios biurokra
tų valdžios vaisiai. Ir, re
gis, kad po šiam karui (o gal 
dar ir karo metu) Rusijoje 
biurokratizmas bus ant vi
sados palaidotas. Valdžia, 
prilipusi pagaliau liepto ga-

Vokiečių armijos briau- 
jasi Rusijos gilumon ir 
griauna visa, kas tik juos 
užkliudo. Stipriosios rusų 
tvirtovės jau nudulkėjo. 
Puolė Lietuviška Brasta. 
Tai viena stipriausių tvir
tovių pasaulyje, ji buvo 
skaitoma neprieinama. Ji 
teko vokiečiams labai nuo
stabiu budu, nebuvo nei ap
supta, nei neišbando stip
raus priešo užgulimo. Au
dros smarkumu, nesulaiko
mi jokiomis klintimis, nesi
skaitydami su jokiais nuo
stoliais, vokiečiai vis griū
va pirmyn, stumdami pirm 
savęs rusų armijas.

Kirtis po kirčio smogia 
vokiečiai rusų armijoms. 
Visa, kas atsitiko prieš No- 
vogeorgievsko paėmimą, ne
buvo skaitoma kirčiais. Vis
kas, rodos, ėjo senai išdirb
tų pienų keliu: įvilioti vo
kiečius Rusijos gilumon, 
patiems atsitraukiant ir iš
silenkiant sprendžiamojo 
mūšio nepatogiose pozicijo
se. Bet paėmimas Novoge- 
orgievsko buvo jau tikras 
kirtis. Stipri, pirmos ne
šies tvirtovė turėjo atlaiky
ti ilgai prie savo tvirtų sie
nų skaitlingą vokiečių ka- 
ruomenę.

Paėmimas Ossoveco — 
antras kirtis, nemažiau 
skaudus. Ši tvirtovė, ap
supta pelkėmis, intaisyta 
kalno viršuje, išlaikė vokie
čių atakas nuo pradžios ka- 

1 ro. Tvirtovė, kurios nei 
apsupti, nei sunkiosios ar
tilerijos pritraukti negali
ma; žodžiu sakant, tvirtovė, 
kurios fizikine pajėga įveik
ti negalima; ji palikus nž- 

> pakulyje teutonų karuome- 
nės butų visgi darius dide
les kliūtis, ir jiems butų 
reikėję čia laikyti skaitlin
gą karuomenę. Rusai ją be 
apsirokavimo užleido vokie
čiams.

Trečiasis kirtis — skau
džiausias visų. Tai L. Bra
stos paėmimas. Rusų ge- 

; neralis štabas nurodo prie
žastis, kurių delei atiduo
ta tvirtovė priešams. Mat, 
tvirtovėje buvęs lenkų le
gionas, kurį reikėję paliuo- 
suoti.

Pralaimėjimas stipriausių 
tvirtovių liudija, kad rusų 
pasitraukimas įvyksta ne 

tiek del kokių ten strategi
nių klinčių, kiek delei silp
no savo padėjimo. Toks da
lykų stovis begalo skaudžiai 
kankina generalį rusų šta
bą.

Vokiečių 
tinio balsu 
sijos kūną, 
ga užgaus 
pri vers

kirčiai griaus- 
nusiris per Ru- 
Uragano pajė- 

žmonių nervus, 
žmones suprasti,

kad jų apgynėjai persilpni 
yra atsilaikyti. Sukils ant

la, jau šaukiasi tautos, gy
ventojų atstovų, sau pagel- 
bon. Pati viena valstybę 
bevaldydama atsirado ant 
prapulties kranto. Tatai 
šaukiasi pagelbos. Nes jei 
nesišauks, jei neįsileis val
džion tautos atstovų, visa 
didžioji valstybė turės sus
mukti. Ar valstybė susmuks 
nuo teutonų smūgių, neži
nia. Bet kad po šiam ka
rui įvyks Rusijoje laisve— 
tai faktas.

{RUSSIA'S RECEDING BATTLE LIKE. |

čia parodoma dalis rusų trečiosios apsiginimo linijos 
nuo Rygos per Vilnių į Bukovinos pasienį.

kojų ir patįs ims ginties. 
Vokiečiai jau švenčia savo 
karines pergales. Tečiau 
jie apgalėjo ne tautą, tik 
rusų biurokratiją, nors tas 
skaudžiausiai ^atsiliepė ir į 
visą visuomenę. Į vietą 
biurokratijos atsistos visuo
menė, kuri mato, kad biu
rokratijos rankos persilp- 
nos apginti tėvynę. Su ru
sų visuomene vokiečiai ne
įstengs grumties, nepaisant 
į jų baisias kanuoles ir vi
są tvirtumą jų organizaci
jos.

Diena iš dienos rusų val
džia slysta nuo pamato. Ji 
vartosi į visas puses, kad 
surasti kelius- laimingo iš
likimo. Pertvarkė ministe
riją, bet nauji ministerial 
pasirodė lygios vertės se
niesiems. Įvyko tik per
maina veidų-.

Išimtinai sušaukta durna, 
bet pastarąja! pakišta Go- 
remikino . formula: “Mes 
siūlome jums peržiūrėti ke
letą įstatų. Jus peržiūrėję 
vėl išvažinės!te.” Panašio
se aplinkybėse Rusijos lau
kia katastrofa. Šiandie 
reikalingi veiklus, energin
gi budai; juos gali išrasti 
tik visa visuomenė, o ne vie
na sužioplėjusi biurokrati
ja. Mes aiškiai nežinome, 
kas dedasi Rusijoj. Nėra 
abejonės, kad ten tvarkosi 
naujos rankos. Valdžia 
jau prielanki susiorganiza- 
vimui tokio komiteto, į ku
rį ineitų žmonių atstovai, 
durnos nariai. Toksai ko
mitetas, tai butų pradžia 
tautiškojo komiteto, kuris 
ateityje paliktų vietoje da
bar nusmukusios biurokra
tijos, galutinai netekusios 
užsitikėjimo visuomenėje. 
Rusija ant naujos tvarkos 
slenksčio. P.

ANGLEKASIŲ STRAI- 
KAS PASIEAIC.j.

Cardiff, Valija, rugs. 1 — 
Anglekasių straikas Vali joj 
šiandie atšauktas. Straika- 
vo 42.000 darbininkų. Strai
kas atšaukta prisibijant, 
kad valdžia neužgrobtų ka
syklų ir neprisieitų tiems 
patiems anglekasiams po 
kareivių priežiūra prievar
ta dirbti.

SELPKIM LIETuVą, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Pranešimas iš 
Lietuvos.

Ponas Šimkus, Lietuvių 
Draugijos atstovas, gavo se
kantį laišką nuo tos Drau
gijos sekretoriaus: 
Gerbiamasis!

Dideliu džiaugsmu susi
laukėm žinios, kad Tamstai 
pavyko pagaliaus pasiekti 
Ameriką. Tamstos laišką 
birželio 8 d. (tur būti nau
jo st.) rašytą, gavome bir
želio 29 d. pačiame šv. Pet
re. Komitetas, perskaitęs 
jį, išreiškė Tamstai padė
kos žodžius už triūsą, kurį 
Tamstos padedi aukas rin
kdamas.

Dabar iš Lietuvos ir apie 
Lietuvių Draugiją. Žmo
nių vargas kur kas padidė
jo, negu Tamstai išvažiuo
jant iš Lietuvos. Vyriau
sybės įsakymu, gyventojai 
Suvalkų ir Kauno guberni
jų, evakuojami per 30 ver
stų nuo pozicijų. Guber
natorių įsakymu gyvento
jams įsakyta būti pasiren
gusiems bėgti, išvežus kas 
galima, o visa kita sunai
kinus: javus nupjovus, lau
kus (bulves) išarus, trobas 
sudeginus, kad priešininkui 
nieko neliktų. Žmonėse tai 
sukėlė didžiausią baimę. 
Žmonės, iškraustyti iš savo 
vietų, apsigyveno miškuo
se; tūkstančiai žmonių liko 
be pastogės, gyvendami po 
atviru dangumi. , Kaip bi
tės iš avilio iškrapštytos a- 
pie jį'skraido ir nenori to- 
liaus lėkti, taip ir gyvento
jai spiečiasi čia-pat, kur 
baigiasi evakuojamojo plo
to rajonas.

Draugijos uždavinys stei
gti kuodaugiausiai maitini
mo punktų ir arbatinių. 
Tuo tikslu susikalbėta su 
Rusijos miestų Sąjunga ir 
kartu su jos pagelba stei
giama keliolikos vietose 
Kauno gubernijos. Draugi
ja punktams organizuoti 
skiria iš savo kasos 15,000 
rubliu. Sąjunga gi tuos 
punktus išlaiko.

Vadinsis jie “Lietuvių 
Draugijos vardu Rusijos 
Miestų Sąjungos maitinimo 
punktais.” Suvalkų guber
nijoj ir Vilniaus, kur dau
gybė pabėgėlių yra apsigy
venę, nuolatinis musų tose 
vietose įgaliotinis, p. Juo
zapas Poderis, steigia arba
tines, kepyklas, valgyklas; 
kur negalima įsteigti pas
tovių viršminėtų įstaigų,

arbatinės ir valgyklos. Mu
sų skyriai, paduodami są
matas, reikalauja neatbūti
niems reikalams po 4—5 tū
kstančius savaitei. Taip 
kad viso Draugijos veikimo 
sąmata mėnesiui siekia tri
jų šimtų tūkstančių rub
lių. Iš Tatjanos Komiteto 
gauname kas mėnuo 50 tūk
stančių rublių, kitus gi tu
rime patįs surasti. Šio mė
nesio 21 d. buvo atsilankęs 
musų Draugijos įstaigose 
Tatjanos Komiteto pirmi
ninkas, senatorius Neidgar- 
dtas. Įspūdį išnešė gerą.

Liepos 1 d. šaukiame vi
suotiną susirinkimą amatų 
prieglaudos. Turime sude
rėję žemės plotą ir namus 
už 17 tūkstančių rublių pa
bėgėlių vaikams, amatų mo
kyklai ir prieglaudai stei
gti. Be visuotino susirinki
mo negalima nuosavybės į- 
gyti.

Po susirinkimui vėl Tam
stai parašysiu. Rašysiu kas 
savaitė, jei tik įsigalėsiu. 
Darbo turime iki ausų ir vis 
jo daugiau dar atsiranda. 
Malonu dirbti, kad visuo
menė pradeda tą darbą pri
pažinti naudingu ir reika
lingu.
butą
pačtą — Didžioji gatvė 30 
—2, aną butą palikdami 
skyriui.

Tuom kartu su Diev!
Visi komiteto nariai siun

čia Tamstai labų dienų.
Tariu pagarbos žodį

Kun. Dogelis.

""DIDELE ~ DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas ic pinigais 

Visas Kuponas vertas įc pinigais

NEBO

• .»_ ____ . _ . _
Visas Kuponas ir pakelio priešakis turi tę 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pipigus 

> arba j vertas dovanas. “ ?
(Šį dovana bus duodama iki Dec. 31, 1615)
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Persikėlėm į kitą
— čia pat — priešais

Brockton, Mass. Publikos 
buvo nemažas būrys.

Pirmasis kalbėjo apie pa
prastus gyvenimo dalykus, 
o antrasis apie moksleivius 
ir vyčius. Buvo kelios de- 
klemacijos ir dainos, kurias 
atliko bažnytinis choras po 
vadovyste V. Kanclerio. 
Taigi matyti, kad Hartfordo 
vyčiai nesnaudžia: rengia 
prakalbas, vakarus.

Rugsėjo 4 d. apsilankys 
gerb. svetys iš Lietin es, p. 
Šimkus. Rengiamas jam 
prakalbos. Išgirsime ir mes 
iš gyvų lupų apie numylė
tos tėvynės nelaimes.

Vytis.

Red. Atsakymai.
Vietininkui. — Kadangi 

Tamstos kitam kokiam laik
raštyj likote apšmeižti, tai 
per tą laikraštį ir protes
tuokite. Nedėsime.

MOKSLEIVIŲ VAKA
RAS.

Cicero, III. Šeštadienio 
vakare, rugpj. 28 d., čia at
sibuvo puikus “Mokslei
vio” vakaras. Atvaidintos 
dvi puikios komedijėlės ir 
šiokių-tokių smulkmenų 
pridėta, taip kad programas 
išėjo ilgas ir įvairus.

Pirmiausia susirinkimą a- 
tidarė F. Vaitukaitis trum
pa, bet labai įspūdinga 
kalba. Po to J. Poška pa
sakė monologą “Du taku,” 
kurį jis pats sulietuvino iš 
anglų kalbos. Atliko gan 
gerai. Toliau buvo viduti
niai atvaidinta komedija 
“Jaunikis.” Šv. Grigaliaus 
choras, susidedąs iš vienų 
vyrų, užgriebiančiai jaus
mus sudainavo. Taipgi di
delį įspūdį padarė jauna 
deklematorė, p-lė L. Lucai- 
tė. Tai yra pasižymėjusi 
eilių sakytoja, todėl patar
tina ją vis į vakarus už
kviesti. Ponas K. Liutkus 
jausmingai išpildė monolo
gą “Gyvenimas... Kova... 
Laimė.” Publika daug ra
do juoko “Meškos” atvai- 
dinime. Čia puikiai pasi
žymėjo p-lė V. Poškaitė — 
Popovienės rolėje, V. Stul
pinas
Ant galo šv. Grigaliaus cho
ras žavėtinai padainavo ke
letą dainelių. Po progra- 
ino publika linksmai pažai
dė ir išsiskirstė. M. V. R.

SLRKA. 1 kuopos valdy
bai. — Protesto prieš cent
rai io komiteto nutarimus 
negalime padėti dienraštin, 
kadangi sus-mas 
organą. Butų 
mums svetimais 
užsiimdinėti.

Tel.

lakejaus rolėje.

VYČIŲ VEIKIMAMS. 
PRAKALBOS.

Hartford, Conn. — Rug
pjūčio 22 d. K. J. Ap. dr. 
Liet. Vyčių 6 kuopa paren
gė prakalbas su painargini- 
mais. Kalbėtojais buvo: p. 
Petraitis . iš Worcester, 

ten steigiamos kilnojamos j Mass. ir J. Jakaitis iš

turi savo 
negražu 

reikalais

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
(Room 815) Chicago, 111.
Res. 3255 So. Halsted St.

Tel. Drover 5326

Humboldt 97

J. C. VVOLO^ 
LIETUVYS ADVOKATAS

1566 Milwaukee Ave.
Arti Robey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vai. vakare kasdien*
XSSSEXHSa

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. 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 knparai.

S. Gordon
1415 5. Halsted Street

Atdara kasdieną vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbi;, aritmetikos, kningvcdystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abelnos 
historijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystčs.

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

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

Chicago, A t-1741 W. 47th Street.
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Vokiečiai pas
Augštalčlus.

Pakeliui iš Šiaulių i Rad
viliškį nesimato didelių 
griuvėsių. Švystelėjo tik 
keletas degėsių su negražiai 
riogsančiomis krosnimis.

Laukuose buvo pilna žmo
nių: arė, akėjo, sėjo. Visiš
kai butų ramus vaizdas, kad 
ne virtynė pabėgėlių, kuri 
sunkiai šliaužė smėlio keliu. 
Kiti stūmė vaikų ratelius 
arba pačių pataisytus susi
krauti savo mantai. Ir bu
vo jos prisikrovę su kaupu. 
Be to, didelius ryšulius vil
ko vyrai už pečių, o moteris 
ant rankų žinduklius. Di
dėlesnį vaikai bėgo, laiky- 
damies motinų sijonų.

Vienas nešasi didelį ni
keliuotų samavorą.

— Ko jus bėgate iš Šiau
lių? Juk musų karuomenė 
toli nuvijo vokiečius?

Atsakė moteriškė:
— O neduok, Dieve, vėl 

sugrįstų/ Gana, ką vienų 
syki pergyvenome. Ko ne- 
numirėme iš baimės. Darė
si tokių daiktų, jog nė pasa
kyti negalima.

O vyras pridūrė:
— Daugiaus išbėgome del 

to, kad dabar Šiauliuose 
nors gulkis ir mirk iš bado. 
Nieko nebėra, visa vokiečiai 
suėdę. Tokia brangenybė, 
prie nieko negalim prieiti.

— O kaipgi samavoras li
ko? Juk vokiečiai .visus sa
ma vorus pasiėmė?

— Jie varinius ėmė. O 
musų nors taippat varinis, 
bet iš viršaus panikoliuotas. 
Tai pasižiurėjo ir pasakė: 
netinka nikelis.

. Radviliškis nuo šešių tūk
stančių gyventojų. Vokie
čiai išbuvo dvi dieni. Nie
ko nedegino, tik visas san
krovas išvogė.

... — Vaikščiojo iš vienos 
sankrovos į kitų ir visa ėmė. 
Ėmė net tokias prekes, ku
rių jiems visai nereikia. Sa
kysime audeklus. Ineina ir 
ima visų rietimų. Kam 
jums? klausiame. — Namo 
pačioms parsiųsime, — sa
ko. O dabar pasirodo pa
keliui numesta. Žinoma, 
sunku vežioties. Ir kam 
jiems buvo taip daryti? 
Jiems niekam, o mums — 
ubagystė. Apeikite visas 
sankrovas — niekur nieko 
nebeliko.

Pasakojo žydė.
Pora ūkininko arklių, u- 

kininko vežimų, kur vieton 
sėdynės, įversta krūva šie
no, greitai išvežė mane iš 
Radviliškio į Šeduvą.

Ir čia didelių griuvėsių 
nemačiau, nors vokiečiai 
čia gerokai pašeimininkavo.

Štai iš Karčemų sodžiaus 
visus grūdus iššluostė. Nė 
grūdelio nebepaliko. Rei
kia štai sėti, o nebėra ko. 
Dar taip padarė. Įsakė u- 
kininkams pasikinkyti į ra
tus, prikrovė maišų su grū
dais, pristatė sargybą ir lie
pė vežti. — Kur? — klau
siame. Ką gi darysi? Išve
žė savo duonų savomis fur- 
mankomis. Važiuoja dienų, 
važiuoja antrą. Mato, blo
gai — į pat Germanijų juos 
varo. Susitarė ir per vie
nų nakvynę visi išbėgo į 
miškų. Arklius ir vežimus 
vokiečiams paliko.

Pavarčių sodžiuje vokie

čiai primušė vienų šeimi
ninkų kuone negyvai ir iš
žagino moteriškę.

Duobėtu grindiniu įvažia
vome į Šeduvą.

— Garbė Dievui, — vo
kiečiai nedegino; bet vis 
viena pilnai sunaikino. Ką 
galėjo, išsivežė, kitą sulau
žė.

Pas vartus stovėjo fur- 
manka. Bet vienas arklys 
buvo paprastas, ūkininko, 
žemas, sotus, antras buvo 
neregėto liesumo. Išvydęs 
mane šypsanties, vežėjas 
mėlinakis berniokas, ko
kių 14 metų, nelaukdamas, 
kad paklausčiau, pasakė:

— Gerąjį arkliukų vokie
čiai pasiėmė. Aš akėjau 
lauka. Jie prijojo trįs. 
Vienas bakstelėjo mano ar
kliui į šonų. Gut — sako. 
Perdėjo balnų nuo savo ar
klio ant mano ir nujojo. 
Savąjį man paliko. Tai ši
tų kerėblą!

Urėdninkas, pražiodęs 
vokiečio arklį, pasižiurėjo 
dantų ir susijuokė. — Juo 
turbūt dar Bismarkis jodi
nėjo.

Visi paliekami vokiečių 
arkliai tokio amžiaus, dau
giaus ne dvidešimties me
tų. Nedyvai, kad vokiečiai 
raiteliai mielu noru maino 
juos net ant ūkininkų ark
lių.

Nuo Šeduvos iki Baiso
galos pravažiavau bent še
šis sodžius. Kuone visi jie 
buvo nudegtinti arba visiš
kai arba dalimis.

— Tai jie jau išeidami 
degino! — paaiškino vežė
jas. — Turbūt iš pykčio. 
Eina ir padega.

Pasitaikė pakeliui ir vo
kiečių stoveines užvažiuoti. 
Matyt, sodžiuose ne visi pa
reidavo. Kareiviai pasilai
kydavo grioviuose prie ke
lio. Privilkdavo -stirtas 
šiaudų, išsikazdavo ugneku- 
rus. Kas mėgo lepinties, iš 
griūčių atsinešdavo stalus, 
kėdės. Tos vokečių stovei- 
nės buvo galima ištolo pa
sergėti: aplink buvo pilna 
pūkų ir plunksnų. Kur tik 
vokiečiai ėjo, niekur so
džiuose nebeliko nei vienos 
vištos, nei vienos anties, žų- 

. sies, kalakuto — visa suė
dė.

Daugiausiai nukentėjo 
Žeimių stotis už Janavos. 
Čia vokiečiai parodė visų 
nuožmumų.

Vokiečių kolona iš trijų 
rotų pėstininkų, vienos ro
tos saperų ir dviejų eskad
ronų kavalerijos nuo Baiso
galos nuėjo į Krekenavą, 
Remygalų, Pagirius ir Šėtą. 
Bal. 24 d. 2 vai. po pietų jie 
pasirodė Žeimiuose.. Bent 
kiek paliko miestelyje, o vi
sa kolona nuėjo į stotį. Mū
siškių rota ilgai juos sutu
rėjo; bet matydama, kad 
priešininkų daug daugiaus 
ir jų kavalerija mėgina ap
eiti, atsitraukė.

Vokiečiai įsibriovė į sto
tį ir ėmė svaidyti rankines 
granatas. Išgriovė trobe
sius. Kilo gaisras. Moterių 
kambaryje paliko gydyto
jas su trimis sužeistais, ku
riuos jis turėjo tuojau ap
rišti. Duryse pasirodė vo
kiečių kareivis. Matė, jog 
viduje nieko daugiaus nėra, 
kaip tik gydytojas su sužei
stais, vienok išbėgęs oran 
sviedė dvi granati. Spro
go ir gydytojas su sužeis
taisiais žuvo.

Suv. Valstijų užsienių ir 
namų komercijos viršinin

kas.

Kauno gub. žmonės kaip 
apsvaigę. Vokiečiai taip 
sparčiai ėjo, kad mažkas 
tesuskubo išbėgti. Vokie
čiai įpuldavo į sodžių ant 
nakvynės, reikalaudavo val
gyti ir pašaro, paskui taip
pat urnai išnykdavo. Po ke
lių dienų ėjo musų karuo
menė, bet sodiečiai vis dar 
netikėjo, kad vokiečiai bu
tų išėję. Vokiečių žvalgai 
ir ligšiol, tiesa, tebevazoja- 
si Kauno gub. vietose, iš 
kur jie pavaryta. Matai, ir 
rusų čia teveikė raitarija. 
Jie eina sparčiai, atskiro
mis krūvomis. Tad ir prie
šininkų paliekami yra miš
kuose, kol jų neišgaudys.

Iš ŠiauliiĮ padanges.
Pradžioje nesitikėjome, 

kad vokiečiai atvyktų į 
Šiaulius ir bal. 15 d., prasi
dėjus didžiausiam sujudi
mui, tarėmės ,kad vokiečių 
atėjimas kaip ir pereitų ru
denį niekais pavirs.

Nuo sekmadienio ligi an
tradienio vokiečių lakstytu- 
vai laksto ant miesto, bet 
bombų nemeta. Antradie
nį parėjo žinia, kad Rasei
niai vokiečių rankose, todėl 
nieko nelaukus Šiaulių gy
ventojai pasileido bėgti Jo
niškiu link. Vokiečių žval
gai nuo Radviliškiu ir Šid- 
lavos pusės tų pačių dienų 
netoli Šiaulių pasirodė ir už 
Radviliškiu, tarp Baisoga
los ir Šaduvos pagadino ge
ležinkelį, einantį į Panevė
žį ir Vilnių. Traukinis su 
keleiviais turėjo grįsti at
gal į Mažeikius ir iš ten į 
Mintaują. Iš Radviliškiu 
tuojaus po to atėjo keli 
prekiniai traukiniai,' kurie 
nakčia išvežė visas valdžios 
įstaigas, policijų, valdinin
kus ir jų šeimynas. Visa 
tai išgabeno į Mintaują.

Sekančių dieną gavome ži
nių, kad Kelmė besanti vo
kiečių rankose ir deganti. 
Pabėgėlių pulkai traukė į 
Joniškius. Visomis Šiaulių 
gatvėmis važiavo per visų 
dienų pabėgėlių vežimai iš 
Šiaulių ir aplinkinių sodžių 
ir gabeno su savimi viso
kių mantų. Bėgo daugiau
siai krikščionįs, bet žydų 
buvo tik maža dalis. O kas 
iš paskutinių turėjo arklių, 
bėgo ir tie.

Vakare eidamas Sodnų 
gatve, priėjęs prie vieno ka
reivio paklausiau:

—• Ar toli nuo musų vo
kiečiai?

— Aplink 20 verstų.
— O mūsiškiai?

— Antai! — parodė ka
reivis vakarų pusėn.

Kruvina vakaro žarija 
gęso; . jos šviesoje matyti 
buvo juodi kanuolių ir ka
reivių paveikslai Leparų 
sodžiaus kalnuotų laukų to
lumoj. Pasidarė baugu. 
Bijojom, kad vokiečiai iš 
užpakalio miestų gali nak
čia apeiti.

Sekančių dienų 4 vai. ry
te išgirdome kanuolių šau
dymų, kurs vis didyn ėjo. 
An£ galo visai prisiartino. 
Nuo šaudymo languose stik
lai drebėjo. Negalėdami iš- 
trivoti, išbėgom kieman. 
Buvo 8 vai. ryto. Paėmėme 
šį-tų ir leidomės pėsti į Žu
vininkų sodžių. Visais ke
liais, išėmus šosėjų, kuriaja 
važiuoti kazokai neleido, ė- 
jo, važiavo ir skubinos dar
bo žmonės. Jų tarpe buvo 
keli elgetos ir vargingi žy
dai.

Žuvininkų sodžiuje ko
kiam laikui sustojom. Nuo 
kiemo kailiuko matyti kuo
ne visas Šiaulių miestas. 
Žiūrėjom, ar nekrinta į mie
stų kanuolių šūviai. Bet šū
viai nekrito. Matėm tik 
ant Leparų grabių šrapne
lius plyštant. Kanuolių 
griovimas ir šrapnelių spro
gimas ūžė be paliovos kaip 
kokia perkūnija. Už pat 
Šiaulių, arti šasėjos, siautė 
vienam sodžiuje didelė ug
nis. Vėliaus iškilo kitas 
gaisras Rekijavos dvare. 
Šaudymas tarpais nutildavo 
ir paskui dar smarkiau im
davo griauti.

Nuo Aleksandrijos dvaro 
keliu ėjo rusų pėstininkai. 
Paskui juos pasirodė dar 
kitas didesnis pulkas. Trau
kėsi tvarkingai eidami link 
M. Kartu su karuomene 
traukėm ir mes toliau.

Staiga Kuršėnų misetelio 
link kas smarkiai sprogo. 
Manėm, kad vokiečių šūvis 
šalę musų krito. Dangun 
iškilo didis baltų ir gelsvų 
dūmų stulpas. Matyt, užsi
degė sprogstančioji medžia
ga. Po kiek laiko kilo nau
jas gaisras, bet jau šiapus 
Šiaulių.

Kanuolių griovimas be 
perstojimo ūžė. Pasisuko
me į Lygumų pusę. Ėjome 
mišku. Iš miško išėję iš
vydome didį gaisrų Šiaulių 
pusėj. Vėjas putė nuo va
karų pusės, šaltas ir taip 
smarkus, kad gaisras nuolat 
didinosi.

Stačiūnų apygardoje ra
dome vokiečių žvalgų, nuo 
vakar dienos atjojusių. Blo
go jie žmonėms nieko ne
padarė, tik reikėjo juos val
gydinti.

Tuo tarpu vieškeliu nuo 
Radviliškiu pradėjo eiti vo
kiečiai raiteliai su daugybe 
kulkosvaidžių.

Sekančių dienų tik ret
karčiais buvo girdėti kanuo
lių šaudymai. Žmonės sa
kė, kad tai tik vokiečių sig
nalai. Tokiuo budu jie duo
da saviesiems žinių, kur ei
ti ir kur pasitraukti.

18 dienų gavome žinių,, 
kad vokiečių žvalgai apsi
lankė net L., K., P. Mat, 
vokiečių žvalgai toli pirm 
savo karuomenės eina.

Žmonės matydami, kad 
žvalgai nieko blogo nedaro 
jiems, ėmė grįšti atgal, nes 
su gyvuliais ir šeimynomis 
nežinojo kur pasidėti. z

Pasvaliu važiuodamas 
mačiau, kaip vieni bėgo ir

kiti grįžo. Vieni juokėsi, 
kiti verkė ir dejavo. Visur 
ant geležinkelio buvo ne 

mažai pabėgėlių, kurie va
žiavo į Kalkinius ir Dvins- 
kų.

Kalkinių geležinkelio sto- 
tyj mačiau daugel pabėgė
lių, kurie, laukdami ryto, 
miegojo visur ant grindų 
sugulę, kad nei vietos nebu
vo kur atsistoti.

Daugiausia tai buvo so
džių gyventojai ir miestų 
darbininkai. Padėjimas jų 
labai blogas, nes nežino, kur 
kreipties prašyti darbo ir 
pašelpos. L. Ž.

|....................... I

■ Atydai Draugysčių ■
■ Pranešame gerb. draugijoms, B 
g kad draugysčių parėdų dirbtu- | 
ts vę perkėlėme į kitą vietą, tai- į 
S gi norėdamos užsakyti karūnas, S 
g vėliavas, kukardas, šarpas, mar- |

šalkų parėdus, kepures, guzikė- s 
f liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti ® 
įj šiuo adresu: įj

i T. ANDRUSEVICZ & CO. b 
g 1908 W.Division st., arti Robey Chicago g
tamtBMiKBB.. ....

Paieškiau savo pa
čios, Marijonos Ig- 
natowiez, 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 
Chicagą. Jaigu kas 
apie ją praneštų 
pilnas žinias, gaus 
10 dol. dovanų.

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

Tel. Drover 7042. ®

■ Dr. C. Z. Vezelis "
LIETUVYS DANTISTAS a 

I Priėmimo valandos visomis die- | 
g nomis nuo 9 vai. iki 11 vai. iš j
■ ryto ir nuo 1-mos vai. iki 9 B 
i valandai po pietų. šventadie- g 
| niais pagal sutarimą.
Ė 4712 So. Ashland Ave.
j arti 47-tos gatvės.
MnjmuiiiH-iiiiiniiiimiiiiiinrriiKBi-jHii.inMiniuWiiiiMiniiiMiiHiiMUH:
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Geriausias gra-IĮ 
bėrius ant Bri- 5 
dgeporto. Atlie- B 
ka darbą geriau-į 
šiai. B
Prie kiekvieno a 

pagrabo suteikia E 
geriausius likto- į 
rius ir 12 va-H 
nų paimu.
Tel. Drover 4139 #

B

A. MASALSKIS 
3305 Auburn Ave., Chicago11

R Telephone Yards 6685 |

I B
j lietuviška Drapaan Krautuve g
B BUžlaikau didžiausiame pasirin- į 
i kūne vyriškų apredalų, skrybėlių, | 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir | 
§ vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- - 
| kotų. į
| JONAS BUDRIKAS, savininkas į 
f 3252-54 S. Horgan St. *

CHICAGO. ILL. 
a ;

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt.

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus uš pigiausias kal
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedčliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

subatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliomi 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai prakišti 

| valandą liuoso laiko, tai ateik 

f MILDOS-TEATRAN

5

ai o

SUČEDYK pinigus 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos 
15 iki 40csvaro arbat. 3 iki 6c sv.sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

26c

Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c
Puikiausia arbata nuo 25c iki SOc svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
į Šiaur-vakarinė dalie-
P 1644 W Cnicago avo 

j 1373 Milwaukee avė 
' 1045 M i I wa uk ec a ve 
Į 2054 M hvaukeo avė 
! 2710 W North avė

Vakarine dr.lis.
1510 W Madison st 
2830 W Madison st
1836 Blue Island ave
1217 S tlalsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Plotine dalia
3032 Wentworth ave 
3427 S lialstod st 
4729 b Ashland avo

GYVULIŲ PROTAS
Tą kningą vokiškai yra pa

rašęs dr. T. Želi, garsus vo
kietis gamtininkas. Lietuvių 
kalbon vertė Juozas Laukis. 
Kninga didelio formato, turi 
212 puslapių. 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 neištobulintą, 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, šernų, 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.

Jzzzzzzzzzzzzzzzzzzizzzzzzzzzh

DYKAI
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
(Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Atsakanti gyduole del Reumatizmo !
Tukstaučia tapo sveikais, 

žmonės bloginusiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizino skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti. 
Vienok gi buvo parodyta 
Jiems, kad ju kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraują išmirkė stiprumą. 
Jie ištikro buvo menki, kur 
neperstojama skausmas ruma- 
tizmo kankino Juos.

Pagalios jie bandė Rich
mond’o Rheumatic’r Gydyklų 
ir tdumpu laiku kraujas liko- 
ir išvalytas nuo visų nuodų, ir

eystain kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo.

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chieogo’s
gidytojų, kur;; lavinosi virš 15 melų tame amate. ■

Prekė $1,00 už buteli. Parduodama įvairiose aptiekose. ■
Galima pinigus siųsti tiesiog pa: ii

DR. RICHMOND CO. «
324S So. Morgan St.. '” ■’VV! Chicago, Ill. J

■ *'b a ft s a ■iiiiiaiii!iaiiji»i&Hsa.l?A.
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Chicagos Žinios.
MATRACŲ DARBININ

KAI STRAIKUOJA.
250 matracu darbininku, 

prigulinčiu į naujai suor
ganizuotą tos darbo šakos 
uniją, vakar sustraikavo 
fabrikuose A. Brandwein, 
3945 Wentworth avė.: 
Schultz ir Hirsch, 1312 Ful
ton gat.; Empire Matress 
Company, 2231 W. Madison 
gat.; ir Dixie Cotton Felt 
Mattress Comp., 2034 So. 
Racine ave.

Straikininkai reikalauja 
minimum mokesties $13 per 
savaitę ir 9 vai. dienos dar
bo. Ligšiol ten darbininkai 
dirbdavo dažniausia neapri- 
buotomis valandomis ir gau
davo mokėti $8—$9 savai
tėje.

DEL MERGINOS NU
SIŽUDĖ.

Nusišovė Walter Dechars, 
4622 So Honore gat. Jis my
lėjęs vieną merginą ir ta

Vakar arti Joliet Califor
nia limited traukinis ant 
Santa Fe gelcžink. susidau
žė su Chicago ir Alton trau
kiniu. 17 asmenų sužeista. 
Nekurie jų mirtinai.

PONAS S. P. TANANE- 
VIČIUS PITTSTONE.
Apturėta žinia, kad p. S. 

P. Tananevičius šiandie 
dienraščio “Kataliko” rei- 
kaląis lankosi Pittstone, 
Pa.

STRAIKAS MOTORŲ 
DIRBTUVĖSE.

3,800 unijistų darbininkų 
dirbančių motorų dirbtuvė
se, po atsibuvusio užvakar 
susirinkimo Milerio svetai
nėje nutarė straikuoti, jai- 
gu jų reikalavimai, induoti 
darbdaviams, nebus išklau
syti. Darbininkai reikalau
ja augštesnių algų, mažiau 
darbo valandų ir įstatų at
mainos.

Meksikonai dabar prie ame
rikonų labai kabinasi, nes 
andai pasienyj nuo ameri- 
koninės kulipkos krito IIu- 
erto komandierius, genero
las Orozco. Gera kivirčams 
priežastis.

Londonas, rugsėjo 1. — 
Evening News iš Petrogra
do gavo žinią, kad vokie
čiai, apsikasę išilgai Nemu
no ir Bugo, be abejonės, 
smogsią dar ir į Kievą, kurs 
jiems butų labai parankus, 
jei patektų jų rankosna. 
Bet vis tai tik dar spėjama.

30 BANKININKŲ AREŠ
TAVO.

Varšava, rugs. 1. — Var
šuvoj vokiečių valdžia areš
tavo 30 bankininkų, kurio 
atsisakė priimti vokiškus 
bonus. Areštuoti išgabenti 
Vokietijon.

Petrogradas, rugsėjo. 1.— 
Rusijos karuomenė pietinėj 
Galicijoj susilaukusi sau 
pagelbos ir imanti ten smar
kiai atsilaikyti prieš aus- 
trus-vokiečius.

VYRŲ REIKALINGA.
Chaufferių ir taisymo automobilių 

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

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

2835 Cottage Grove ave., Chicago, Ill.

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.
Nedėlioms vakarais ofisas uždaryta* 

Telefonas Yards 687.

Ant išrandavojimo pekarnė ir 
grosernė del gerų žmoniji. Atsi
šaukite

3454 So. Halsted str,,

,t!: .■ihli Ii ■lllli• ii!.1:■!!!!,;■ KB

Thompson’s Tea & 
Coffee Store.

3844 So. Kedzie Ave., Chicago, M.
Geriausia vieta pirkti Arbatą, Kavą 

Sviestą ir Kiaušinius.
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ALD. “KATALIKAS,” rugs. 2, 3915.

Tananevicz Savings!

atsisakius su juo apsivesti. 
Todėl ir susprogdinęs sau 
makaulę revolverio kulipka. 
Pas saužudį atrasta mergi
nos fotografija.

Mokytojii federacija pa
naikinama. Vakar Chicagos 
viešųjų mokyklų taryba tu
rėjo savo susirinkimą ir 
balsų didžiuma priėmė tai
syklių komiteto nusprendi 
mą, kad Chicagos viešųjų 
mokyklų mokytojai ir mo
kytojos negalinti nei jokios 
savo organizacijos turėti, 
nei į kitas prigulėti, nes 
tas kenkia mokytojų vedimo 
sistemai.

145 ASMENIS UŽMUŠTA 
AUTOMOBILIAIS.

Sulyg koronerio Hoffma- 
n’o raporto, Cook apskrity] 
nuo sausio men. 1915 m. 
ligšiol nelaiminguose atsiti
kimuose su automobiliais 
žuvo 145 asmenis. Sulyg p. 
Hoffman’o pranešimo, tai 
šiemet per du pastaruosius 
mėnesius daugiau žuvo, kai 
per ištisus pereitus metus.

Phone Drover 7800

DR. A. J. TANANEVICZE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Policijos leitenantas J. 
Miller vakar išgelbėjo iš 
liepsnų dviejų metų kūdiki 
Morris Weinstein, kuomet 
po num. 1738 W. 13 gat. na 
imtose buvo kilęs gaisras.

Vakar Calumet upėj nus
kendo 18 metų vaikinas Jo
seph Wash, 11758 Indiana 
ave.

Sunkiuoju automobiliu, 
prigulinčiu Peoples Gas 
Light cG Coke kompanijai, 
kuriuo važiavo Matthew 
King, suvažinėta 2 metų 
Sharies Daber ties 2803 So. 
Union ave.

BLAIVIOS IR PAVYZ
DINGOS VESTUĖVS.
Rugpj. 29 d., atsibuvo ves

tuvės p. J. Radžiaus su p-le 
J. Balsai te Dievo Apveiz- 
dos bažnyčioje. Vestuvės 
atsibuvo blaiviai, o taipgi 
nebuvo jokių “armonikų”, 
“bubnu”, nei “cimbalu”, v 7 v z

kaip būva kitose vestuvėse. 
Čia gražus jaunimo būrelis 
dainavo dainas, skambino 
piano ir linksmai krėtė juo
kus.

Vakaras begalo puikiai 
praėjo. Jaunavedžiams lin
kima viso labo.

Ten Įniręs.

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.
Paieškau gero vyro, kuris apsiimtų 

prisidėti dali prie mano judančių pa- 
veikslų biznio, ir keliauti su manim 
po lietuvių kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

A. T. Račiūnas, 
630 Halsey str., Brooklyn, N. Y.

Paieškau savo tėvo, Pranciškaus 
Stakučio. Paeina iš Kauno guber
nijos, Raseinių pav., Kaltinėnų volos- 
ties; 20 metų kaip gyvena Amerikoj. 
Kokią 15 metii gyveno Illinois val
stijoj, 4 metus buvo Chicagoj. Da
bar nežinau kur jis gyvena. Jis pats, 
ar kas kitas, meldžiu man pranešti, 
už ką busiu labai dėkingas, šiuo ant
rašu:

Franeiškus Stakutis, 
3436 Auburn ave., Cnieago. III.

Parsiduoda pigiai bučernė bei gro- 
sernė netoli lietuviškos bažnyčios, lie
tuvių apgyventoj vietoj. Biznis iš’ 
dirbtas per dešimts metų. Priežas
tis pardavimo — savininkas persike
lia Į savo namą. Atsišaukite šiuo 
adresu:
1734 So. Union ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai grosernė ir mėsi- 
nyčios fixtures. Atsišaukite 7 vai. 
vakare šiuo adresu:
3254 Emerald ave., Chicago, Ill.

Ar Pienuoji Persikraustyti?
Jums reikės telefono patarnavimo naujoje 
vietoje. Orderiuok perkelti savo telefoną 
dabar

Šauk Official 100
(nereik mokėti)

Iš priežasties daugybes telefonų permainy
mo rudeniniam kraustyme, mes Jus prašom 
duoti laiko per

Trisdešimts dienų
permainyti Jus telefoną, tarpe Rugsėjo 15 ir 
Spalio 15 d.
Telefonuok savo orderį. Neužvilk tą.

Chicago Telephone Company
Bell Telephone Building 

Commercial Department
Official 100

Gubernatorius Dunne Jo- 
lieto kalėjimo viršininku 
paskyrė M. Zimmer’į, buvu
sį Cook apskričio šerifą.

Policijos viršininkas Hea
ly nusprendė, kad kiekvie
nas policijos nuovados ka
pitonas turi būti atsakomas 
už visokius atsitikimus sa
vo distrikte. Viršininkas 
daug policiantų paaugštino.

Spalių 9 d. Chicagos pro- 
hibicionistai rengia didį pa- 
rodavimą miesto gatvėmis.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Gražus oras šiandie ir ry
toj; šiandie daug šilčiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 75, žemiau
sia — 56 laipsniai.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
6:22.

AUSTRIJA BAUSIANTI 
MIRTIMI AMUNICIJOS

DARBININKUS.
Amsterdam, rugs. 2. — 

Austro-Vengrijos valdžia 
paskelbė, kad jos visi pa
valdiniai, kurie neutralėse 
valstybėse, ypač Amerikoj, 
dirbanti amuniciją, bus 
baudžiami arba 20 metų 
kalėjimu arba mirtimi.

LENKIJOS GENERALIS 
GUBERNATORIUS.

Berlynas, rugsėjo 2. — 
Oficialiai paskelbta, kad 
rusų Lenkijos generaliu gu
bernatoriumi kaizeris nu- 
skyręs savo karuomenės 
didvyrį, gen. von Beseler. 
Beselerio štabo viršininku 
nuskirtas gen. von Esch.

DAUGIAU KARUOME
NĖS Į MEKSIKO PA

SIENĮ.
Washington, rugsėjo 1.— 

Suv. Valstijų karo depar
tamentas iš Galveston, Te
xas, į Meksiko pasienį pa
siunčia 6-tą raitarijos pul
ką ir 4 ir 11 pėstininkų pul
kus. Prisibijoma, kad mek
sikonai neužplūstų ant val
stijos Texas ir nemėgintų 
jos iš Suv. Valstijų atimti.

Išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimifose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašių ligų gydyme. 
Juose nėra tokių dalykų, prie kurių 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU-

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

Jaigu jūsų aptiekorius negali jums 
suteikti, zprisiųskite 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 Rack 
Headache Powders.

Dr. S. A. ŠLAKIENE!
SPECIALISTE B

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
3255 SO. HALSTED ST. |

Tel. Drover 5326 CHICAGO. ILL. |
MianrwiwwMnMKTMwiMMiiKMmnnMaiM

Draugijoms Pranešimas!
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Daugumui Chicagos lietuvių 
yra žinomas puikus daržas pik- j 
ninkams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- ;

kariais važiuojant Desplaines Ave.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

BANK
j JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
Į (^Hg^=--—.=inr==..................=ihi ■ — - . iFir=g)

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė- 
I ti algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra ge-
i riausias, praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo
Į kontrolės biznyje. Jpkis biznierius be bankos čekių šią

dien negali atsakančiai savo biznį vesti.
PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentų 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 pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

parduoda šiikortes 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 Rankoje, 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 kotrius nors bankinius 
reikalus, kreipkitės į šitą Banką, o jie bus geriausiai iš
pildyti.

APSAUGOJA (Fire 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.
te-....--------------------- Į, .-------- ---J

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visok’as provas ka!p civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisimriaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies getiausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir formas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imu morgicių. Kreipkitės pas

K, J. Fillip avi čių
—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., panedėlio, seredos ir pėtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVINGS 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. Išgųldoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir oraestracija. Priimama kandidatės į 
mergaičių orkestrą.
Kainos. visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarą, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |
Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popietes.

i MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.
i CARR BROS. WRECKING CO. j
’ 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. '
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