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400,000 Armėnų turkai išžudę
Rusai giriasi per

galėmis Galicijoje.
Dideli mūšiai Nemuno 

pakraščiuose.

Vokiečiai vis arčiau Vilniaus.
Prie Rygos vis dar 

neprieinama.

Amunicijos dirbtuve Francijoje.

Londonas, rugs. 13. — 
Šiais laikais vokiečių svar
biausi veikimai rytų karo- 
fronte briauties gilyn lini
jom tarp Dvinsko ir Vil
niaus ir tarp Slonimo ir 
Pinsko. Vokiečiams rupi 
užimti ten visą geležinkelių 
sistemą ir bene tik neapsi- 
žiemavoti.

Rusai tęsia savo ofensivą 
ant trumpučio fronto ryti
nėj Galicijoj ir nuolat skel
bia apie savo pergales. Te
nai nioai, anot pranešimų 
iš Petrogrado, jau trečiu 
kartu laimėję dideli muši. 
Ties Dniostru suėmę 2,50’0 
austrų ir vokiečių kareivių, 

~ 39 oficierius ir 16 kulko
svaidžių.

Prie rusų generalio šta
bo esantis korespondentas 
praneša, kad Petrogradas ir 
Maskva nuo vokiečių užpuo
limo esą apsaugoti. Tai už
tikrinąs gen. Ruzski, kuris 
yra Petrogrado ir apylinkių 
apginimo komendantu.

Rusai nuolat visą savo vil
ti guldo ant lietingojo ru
dens ir ant šaltosios žiemos. 
Jie tvirtina, kad kaip ru
duo, taip žiema vokiečių ėji
mą sulaikys ir rusams duos

400,000 ARMĖNŲ TUR
KAI IŠSKERDĖ.

TURINAS, Italija, rugs. 
13. — Iš Aivali čionai gau
ta žinia, kad daugiau 400.- 
000 armėnų, kuriuos turkų 
valdžia išsiuntė į Mažąją A- 
ziją, regis liko išskersti ir 
išžudyti.

Visoj Turkijoj viešpatau
janti anarchija, gi armija 
esanti sudemoralizuota. Iš 
turklį miestų visi krikščio
nis varomi M. Azijos gilu- 
mon, kur pakeliu j jie kur
dų ir turkų kareivių žudomi.

.____ .____ . - . . _

gerokai atsikvėpti ir susi
tvarkyti. Paskui naujomis 
jėgomis užpulsią vokiečius 
ir austrus ir visur imsią 
viršų.

RUSŲ OFICIALIS PRA
NEŠIMAS.

Petrogradas, rūgs. 12.— 
Keli zeppelinai pralėkė vir
šumi Baltijos uosto ir nu
metė kelias bombas.

Musų aeroplanai mėtė 
bombas ant vokiečių karo 
laivu, stovinčiu Vindavos 
uoste.

Apylinkėse Rygos ir 
Friedrichstadto nėra svar
bių veikimų.

Jacobstadto distrikte, 
Dvinsko. apygardose, ties 
geležinkelio stotimi Pono- 
munck, musų artilerija nu
šovė vokiečių aeroplaną, ku
ris mėtė bombas ant Rau
donojo Kryžiaus traukinio.

Tarp upių Šventos ir Ne
rio didelės priešininko jė
gos darė atakas rytuose nuo 
Vilkomiro. Vokiečiai varo
si pirmyn Dvinsko link vieš
keliais gabendami sunkias 
kanuoles.

Vokiečiai atkakliai veikia 
rytuose nuo Širvintų link 
Švenčionių arti svarbiau
siojo Varšavos-Vilniaus- 
Petrogrado geležinkelio.

Mes atgal atėmėm iš prie
šininko Skidel. Ties Peski 
nutildėm vieną vokiečių ba- 
tarėją.

Tarnopolio apylinkėse 
mes nuolat pirmyn žengia
me. Priešininkas bėga link 
upės Dniestro. Mes paė
mėm 93 vokiečių ir austrų 
oficierius, 2,500 kareivių ir 
16 kulkosvaidžių. Išmušėm 
priešininką iš Flosste.

Mos einame pirmyn ir ties 
Screth intaka; ten teko 
mums 800 nelaisvių.

LWAR."*MUNI7IQMS FACTORY /ra FRANCE «T~

Karo amunicijos dirbtuvė Francijoj, kur dienomis ir naktimis dirbama šoviniai.

Musų karo laivai ir liy- 
droplanai nuvaikė priešinin
ko submarinus nflo Krymo 
pakraščių Juodose jūrėse.

VOKIEČIŲ OFICIALIS 
PRANEŠIMAS.

Berlynas, rugs. 12. — 
Tarp Durna (?) ir Merkinės 
ant Nemuno krantų eina 
mūšiai. Ten mes paėmėme 
1,800 rusų ir jų 5 kulkosvai
džius.

Tarp Jeziory ir Nemuno 
po smarkaus mūšio rusai 
pasitraukė.

Palei Zchvianką rusų mū
šio linija keliose vietose 
perkirsta. Mes paėmėm 17 
oficierių ir 1,946 kareivių, 
taipgi mums teko 7 kulko
svaidžiai. Rusijos užpaka
linė sargyba šiaurvakaruo- 
se nuo Vilniaus pereitą šeš
tadienį atgal atmušta.

Užėmėm rusų pozicijas 
pietuose nuo Zelba ir perė
jome per Zchvianką netoli 
Kezzele.

Ant abiejų pusių Bere- 
sha-Kartushka-Kossov -Blo- 
nim vieškelio rusus pastū
mėjom atgal, paimdami jų 
2,759 nelaisvėn ir 11 kulko
svaidžių.

Abiem pusėm Pinsko ge
ležinkelio mes užėmėm ne- 
kurias svarbias pozicijas.

Vakarų karo lauke: mu
sų sunkioji artilerija bom
bardavo ir minų ekspliozija 
sunaikino franeuzų apkasus 
Champagne, Argonnoj.

Franeuzų lakūnas bom
bardavo Ostendą. Nuostolių 
nepadaryta.

Gardino gatves 
pilnos lavonu.

Londonas, rugs. 11. — 
Liudininkai, mačiusieji Gar
dino paėmimą, pasakoja, 
kad Gardine nei vieno baž
nyčių ir cerkvių bokšto ne
likę sveiko. Puikiausieji 
namai šovinių aplamdyti. 
Kuomet vokiečiai paėmė iš
laukinius fortus, puolėsi 
miesto link. Ant miesto 
gatvių per visą naktį muš- 
tasi, kol vokiečiai paėmė 
gubernatoriaus rūmus. Pil
nos gatvės buvo lavonų ir 
sužeistųjų. Rusai sudina- 
mitavę per Nemuną didelį 
tiltą ir kelis fortus, kuo
met pamatė, jog neatsilai
kysią. Kazarmės sudeginta. 
Kuomet vokiečiai užėmė ge
ležinkelio stotį, tuomet visa 
Gardino tvirtovė atsirado 
jų rankose.

Atšauks Am 
basadoriij.

Amsterdam, rugs. 12. — 
Iš Vienuos pranešama, jo- 
gei Austrijos valdžia nus- 
prendžius atšaukti savo am
basadorių Dr. Dumbą iš S. 
Valstijų, kaip pareikalavo 
pastarosios valdžia, bet po
draug nutarta nepaskirti jo 
vieton kito, kol nepasibaigs 
karas.

Penkis laivus 
nuskandino.

Londonas, nigs. 11.—Vo
kiečių subinarinai per per
ėjusias 12 valandų sutorpe- 
davo penkis garlaivius.

Cornelia, Anglijos, įgula 
išgelbėta.

Baynerie, Anglijos, vie
nas vyras sužeistas.

išgelbėta.
Ville de Mostaganem, 

Francijos, keli nuskendo.
Nimrod, Anglijos, keturi 

vyrai išgelbėta.

ŽUVO 100,000 VOKIEČIŲ.
Paryžius, nigs. 11. — 

Vokietijos sosto įpėdinio 
armijos neteko 100,000 
žmonių, kuomet jos prasi
mušė per franeuzų liniją 
vakaruose nuo Verdun. Vo
kiečių vadai savo kareivių 
nesigaili, bile tik galima 
tikslas atsiekti.

FRANCUZŲ GARLAIVIS 
UŽSIDEGĘS.

Halifax. N. S., nigs. 13.— 
Didelis franeuzų garlaivis 
Saint Auna užsidegęs ant 
jūrių sulyg apturėtų bevie
liu telegrafu žinių Cape Ra
ce stotyje. Spėjama, kad 
tai busią vokiečių suokalbio 
pasekmės. Ant garlaivio 
randasi 1,700 keliauninkų, 
kurių didžiuma — italai at
sarginiai, keliaujanti namo 
iš Amerikos.

Norima panai
kinti visus ne
utralias 

priešus
Washington, rugs. 12. — 

Valstybės departamentas 
darbuojasi panaikinti viso
kius S. Valstijų neutraly- 
bės priešininkus, kurie kur
sto gyventojus arba kitokiu 
budu stengiasi pakenkti S. 
V. neutralybei šio karo me
tu. Įsakyta federaliams de- 
tektivams visus areštuoti, 
kas tik kokiuo nors budu 
mėgina ncutralybę griauti 
arba peržengti. Busiąs pa
trauktas atsakomybėn ir ko
respondentas Archibald, 
kurs savo kelione į Europą 
su Dumbos laišku tiek daug 
nesmagumų pridirbo^ Kuo
met jis parVįįliaiĮgiąs Ame
rikon, busiąs suimtas ir pa
trauktas teisman. Prezi
dentas norėtų Archibaldo 
pasielgimą ignoruoti, bet 
valstybės departamentas su 
tuo nesutinka. Visiems vo
kiečiams agitatoriams todėl 
prisiartins teismo diena.

ARTISTĖ BERNHARDT
NEGALI VAIKŠČIOTI.

Paryžius, rugs. 12. — Sa
rah Bernhardt regis jau ne- 
kuomet negalės sugrįšti sec
tion ir užsiimti savo profe
sija. Specialiai pritaikinta 
koja neatsako reikalingiems 
scenoje judėjimams.

$1.500.000 VERTĖS FIL
MŲ SUDEGĖ.

New York, rugs. 12. — 
Penki asmenis sunkiai su
žeista, kuomet Players Film 
kompanijos studio ir ofisas 
gaisro sunaikintas. Nuosto
liai aprobuojami ligi pus
antro milijono.

4 UŽMUŠTI, 3 SUŽEISTI.
Flint, Mich., rugs. 12. — 

4 asmenis užmušti ir 3 sun
kiai sužeisti, kuomet Pere 
Marquette pasažierinis 
traukinis ties Saginaw Road 
sudaužė automobilių. Auto
mobilius su važiavusiais iš
mestas 100 pėdų augštyn.

PAGROBĖ AMERIKONĄ.

El Paso, Texas, rugs. 12. 
— Meksiko banditai pagro
bė Mexico Northwestern 
geležinkelio agentą Edw. 
Ledwidge, amerikoną, ir da
bar reikalauja $10,000 jo iš
pirkimui. Geležinkelio kom
panija jau gabenanti reika
laujamąjį išpirkimą.

Vokiečiai ima 
užpuldinėti 
Londoną.

Amsterdam, rugs. 13. — 
Londonas išnaujo buvo 
bombarduojamas iš oro par
eito šeštadienio vakare. Vo
kiečiai tokiu budu ant Lon
dono buvo pasikėsino per 
penkias dienas net tris kar
tus. Paskutiniu kartu or
laivius priešais Londoną ve
dęs pats grafas Zeppclinas. 
Iš Berlyno pflBnešama, kad 
orlaiviai bombardavę Lon
dono dokus ir užpuolimas e- 
sąs pilnai nusisekęs. Iš Lon
dono dar jokiu žinių neap
turėta;

12. — 
linijos

i INŽINIERIAI IR LAKŪ
NAI KELIAUJA Į 

.. RUSIJĄ.

New York, nigs.
Russian-American 
garlaiviu Dvinsk į
iškeliavo 408 pasažieriai, 
kurių tarpe yra 3 inžinie
riai iš Baldwin Locomotive 
Works, kuri Rusijai padir
bo 250 lokomotivų. lūžinio- . 
riai tuos lokomotivus pri
derančiai sutaisys. Taippat 
Rusijon keliauja iš Curtiss 
Aeroplane Co. Lakstytuvų 
mechanikas.

PASIRENGUS STOTI 
TEUTONŲ PUSĖN.

Cologne. Vok., nigs.’ 12.— 
Cologne Gazette praneša, 
jogei Bulgarijos valdžia pa- 
siunčiusi visiems lokaliains 
laikraščiams oficiali pamfle
tą, kuriam pasakyta, kad 
Bulgarija iš ekonominio ir 
politikinio atžvilgio šio ka
ro metu liksianti neutralė.

KAIZERIS UŽPULSIĄS 
SERBIJĄ.

Atėnai, nigs. 12. — Čio
nai apturėta žinia, jogei vo
kiečių keli korpusai perke
liami iš rytinio karo lauko 
i Serbijos pasienius. Prie
šais rusus paliksianti aus
trų karuomenė.

WILSON NEBUS IŠ
RINKTAS.

Tacoma, rugs. 12. — Na
tional Republican Commit
tee sekretorius Reynolds 
tvirtina, kad vakarinė* val
stijos esnačios labai prie
šingos dabartinei muitu ta
rifai. Be to prezidentas 
Wilson 1916 metais nebusiąs 
išrinktas prezidentu dabar
tinio karo žvilgsniu.

1
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Iš Dienos 
^Dienon. J
Nekoks p. Margeris “Ke

leivio” 36 num. aprašo pla
čiai Amerikoje žinomo pub
licisto Hcarsto žurnalizmą,. 
Pasak p. Margelio, geltono
je Amerikos spaudoje ar
šiausią lietą užimanti Ilear
sto leidžiamieji laikraščiai. 
Gi geltonoji spauda esanti 
labai nešvari, melaginga, 
veidmaininga. Toje spaudo
je nerasi jokios teisybes, 
kad ji išrėdytu pilnam šva
rume. Gal p. Margeris ir 
teisingai rašo, bet prie ko
kios spalvos galėtumėm pri- 
skaityti musu socialistą 
spaudą, kuri savo nešvaru
mais aplenkia net ameriko- 
ninę geltonąją spaudą? Ma
tai, svetimo akyj užmato
mas kadir mažiausias kris
lelis, gi savojoj — nepama- 
toma, ar nenorima pamatyti 
nei rąstgalio. Ir ištikro 
musu socialistą neva spau
da. daug kartą nešvaresnė 
už geltonąją. O tečiau ne
sirūpinama ją apšvarinti, 
tik nuolat ieškoma pas ki
tus priekabią.

“V. L.” TMD. reikalą 
skyriuje' praneša, kad kun. 
Jonas Žilinskas esąs dabar 
Berlyne, Vokietijoj. Jis 
jau nuo keliu metą rašąs 
didi veikalą vardu “Lietu
viu Epika poezijoj ir pro
zoj”. Berlynan jis tyčia nu
vykęs pasiriausti turtingo
se bibliotekose ir archivuo- 
se, pasirinkti savo veikalui 
medžiagos. Ten esama dau
gelio senovės lietuvišką ra
štą ir rankraščiu. Kun. J. 
Žilinsko naujas veikalas bu
siąs platus ir indomus.

Paskiau — rusai nepasise
kimus kenčia del stokos a- 
municijos. Štai pav. toks 
Liublinas — industrijos 
miestas. Bet ten nebūta 
nei vienos karo amunicijos 
dirbtuvės. Visa kareiviams 
amunicija į Galiciją ir ki
tur buvo gabenama iš Var
šuvos. Žinomas dalykas, iš 
toli negalima veikiai ir pa
kaktinai visako kareiviams 
pristatyti ir jie turi praloš
ti muši, arba traukties at
gal.

Vokiški laikraščiai pra
neša, jogei rusu armijos, a- 
not vieno rusą oficierio, to
dėl veikiai turėjusios iš 
Galicijos pasitraukti, kad 
panešusios labai didelius 
nuostolius kareiviuose. Ru
su armiją skaitlius sumažė
jęs pora milijoną kareiviu. 
Rusams labai stokim j a ofi- 
cieriu, be kuriu negali būti 
prideramos tvarkos karei
vių eilėse ir mušią lauke. 

•Rusai laimėjo mūšį ties 
Tamopoliu, Galicijoje, tai ir 
viskas. Dabar pareina ži
nios, kad caras visoms savo 
armijoms įsakė traukties at
gal ir pasirūpinti sau kur 
stipresnes pozicijas. Lygia 
dalimi įsakyta iš Kievo vis
ką kraustyti ir patiems gy
ventojams apleisti miestą. 
Aišku, kad caras nemanąs 
jau net Kievo apginti nuo 
teutoną užplūdimo. Tuo 
tarpu su Rygos paėmimu 
kol-kas nieko negirdima. 
Turbūt von Hindenburgas 
gaminasi prie naujo bai
saus šuolio.

gančius pirmyn rusus. Tik
sliai kalbant, jie skyrė tuo 
patįs save mirtin, nes jai
gu rusai paimtą ir paskuti- 
nuosius apkasus — pasislė
pusiems išilginiuose apka
suose išgelbėjimo nebūtą. 
Ir betgi jie gulėjo ramiai 
laukdami, kad gal rusai bu
sią priversti nuo pastarąją 
vokiečiu liniją pasitraukti. 
Tuomet jie netikėtai imsią 
pliekti iš šonu. Tuo buvo 
manoma ne tiek sunaikinti 
rusus, kiek padaryti ją ei
lėse suomaiščio.

“Paskui skersinės apkasą 
linijos, kurios buvo tiesiai 
prieš rusus, nebuvo vieno
do ilgumo. Kiekviena kita 
linija iš abieju galą buvo 
daug trumpesnė, kaip pas
kutinė. Aplamai imant, iš
eidavo kaž-koks trikampis 
— platus nuo rusą pusės 
ir ankštas paskutinėje lini
joje. Jeigu dabar nupie- 
šite ilgą eilę tokiu greta ki
tas kito iškastą trikampiu 
apkasą, kurie ima trumpėti 
antroje, trečioje ir ketvir
toje eilėje, tai gausite nau
ją trikampiu: tarp trikam
piu apkasą bus tuščią plo
tą trikampiai. Tik tie an
trieji trikampiai smailiu ga
lu atgręžti į užpuolančius, 
gi į tuščiąjį lauką — juo 
toliau — juo plačiau. To- 
kiuo budu musą kareivią 
būrys, parblokšdamas paei
liui vokiečius ją skersiniuo
se apkasuose — prasimušu- 
sis pro vokiečią apkasą pa
tekdavo į visai dyką lau
ką. Atakos paprastai da
romos naktį, tamsumoje. Ir 
štai mūsiškiai, įšokę į tą 
dykavietę, šaukdami “ura,” 
bėga šimtą, tris šimtus, pen
kis šimtus, tūkstantį, pus
antro tuksančio žingsniu, o 
pakeliuj vis dar nieko nesu
tikdavo. Iš dešinės ir kai
rės siuto įnirtusis mušis, 
čia gi, 
ko.
kur? Jaigu grįšti, tai ku
rion pusėn? Išeidavo ne- 
noroms painiava ir šioki's- 
tokis iširimas, to gi ir rei
kėjo vokiečiams. Bet tai 
dar ne visa. Toli tą plačią
ją dykaviečiu galuose vo
kiečiai išanksto pastatė po 
keliasdešimtis kulkosvai
džiu ir tenai laukė rusą pri
siartinant. Čia pats mūsiš
kiu “ura” juos išduodavo. 
Mūsiškiai bėgą penkis šim
tus, tūkstantį ir pusantro 
tūkstančio žingsnių dykuo
ju lauku šaukdami “ura” 
ir tuo save nurodydavo 
priešininko pry šaky j e pasi
slėpusio nematydami. Kuo
met nenusimanydami kodėl 
pryšakyje tokia tyla — su
stodavo, tai tylinti tamsu
ma pryšakyje urnai imdavo 
žibčioti ir tarškėti tūkstan
čiais ugnelių kulipku. Tie 
gi, kurie pasiekdavo pačiu 
paskutiniąją skersiniu prie
šininko liniją, papuldavo 
staiga po sunkiąją anuotą 
ugnimi. Pasitaikydavo mū
siškiams tas anuotas ir nu
galėti. Bet čia pasiūdyda
vo, kad greta su išilginiais 
lįėstininką apkasais ją už
pakalyje paruošti ir išilgi
nės anuotą batarėjos. Tos 
anuotos tylėjo neduodamos 
apie save žinios, dabar gi 
staiga subaubdavo ir muš
davo į išanksto nustatytąją 
vietą, į savo sunkiųjų anuo
tą stovyklas, kur mūsiškiai 
jau ruošėsi gabenties su sa
vim brangiai laimėtąjį gro-

Laikraštyj “Russk. SI.” 
G. Petrovas šiaip rašo del 
vokiečiu karo technikos:

“Reikia atiduoti pridera
mą pagirimą augštajai vo
kiečiu vyresnybei. Jie ne 
tik tikslus ir žino savo da
lyką, bet tai yra tikroje žo
džio prasmėje karo tvery- 
ba... Vokiečiai, kaipo karo 
dalyku dailininkai,, tveria, 
taip sakant, eidami.”

Ir Čia pat jis aprašinėja, 
kaip buvę padaryti ir aptai
syti vokiečią apkasai ties 
T. (Rusijos pietvakarių 
fronte).

“Pradėsime — sako jis— 
nuo apkasą. Juos sukazda- 
mi vokiečiai parodė augštą- 
jį meną. Visupirma, per- 
matydami musą užpuolimą, 
jie padarė per visą mušią li
niją giliuosius apkasus. Ją 
intaisyme buvo nauja tat, 
jog apkasai nėjo nuolatinė
mis eilėmis palei mušiu lini
jos. Jie buvo suskirstyti į 
dalis ir kiekvienos dalies šo
nais ėjo išilgai apkasai. Iš
rodė tartum kopėčios: trįs- 
keturios eilės skersiniu ap
kasu, tartum laiptai, gi tą 
eilių šonais iš vienos ir an
tros pusės po vieną išilginį 
apkasą. Kuomet rusai nu
ėjo naktį atakon ir pasiu
tusiu užpuolimu parbloškė 
Wilhelmo gvardiją, tai pir
mųjų liniją vokiečiai nubė
go atgal į trečiąją ir ketvir
tąją savųjų apkasų eile: jie 
buvę perspėti, kad busią 
ten sutikti savąją kulko
svaidžiu ugnimi. Taip jie 
ir pasitraukė nuo įnirtusio 
rusą' du$uvd,5iinugio į šo- 
nu's — dešinėn ir kairėn. 
Tenai išanksto paruoštuose 
išilginiuose apkasuose jie ir 
supuldavo ir iš ten šaudė į 
šalę prabėgančią vis naują 
rusą kareivią flangą. Čia 
reikia dar .pažymėti geležinę 
vokiečią kareiviu tvarką. 
Bėgdami nuo musą karei
vią smūgio pirmąją eilią 
vokiečiai slėpėsi išilginiuose 
apkasuose ir, turėdami ten 
išanksto pastatytuosius kul
kosvaidžius, ramiai, be šū
vio praleizdavo pro juos bė-

pry šakyje — nie 
Jaigu bėgti, tai ligi

Austrijos ambasadorius Dumba apleidžia valstybės de
partamento bustą Washingtone lydimas Ikikraščių re

porterių.

bį. Ir išeidavo, jog tasai 
musą grobis pavirsdavo 
mums klastingais spąstais, 
dclko mes ir negalėjome su 
savim pasiimti musą paim
tąją sunkiąją armotą. Be 
to, permatydarni musų už
puolimą’ vokiečiai tarp sa
vo apkasą išanksto įstatė 
visur medžiuosna dešimtis 
kulkosvaidžių. Tie kulko
svaidžiai tylėdami prileiz- 
davo prie savęs rusus; kuo
met jie ėjo pirmyn pro vo
kiečią apkasus — tuomet 
pliekė juos apkasą kulko
svaidžiai, kuomet gi grįžo 
atgal — imdavo pliekti me
džią viršūnėse paslėpti kul
kosvaidžiai. Daugelį kul
kosvaidžių vokiečiai užkaz- 
davo dagi tam tyčia paskir
tose vietose žemėn. Tai da
rydavo jie permatydami, 
jog jei rusams pasisektą 
sugrietai apkasu kulkosvai
džius, bet jie butą priversti 
grįšti atgal nuo netikėtos 
sunkiąją armotą ugnies, 
tai vokiečiai, eidami papen- 
čiui, ant greitą ją išsikastu 
tuos kulkosvaidžius ir imtą 
iš ją svilinti rusams į pe
čius.”

Lietuviai 
Amerikoje.

DARBAI; PEIKTINI 
ĮPROČIAI.

Oelwein, Iowa. Šis mie
stelis yra nedidelis. Gy
ventoji) turi apie 8 tūkstan
čius. Tautą yra visokią, 
daugiausia vokiečią, paskui 
nemažai italą, lenką, rusi) 
ir lietuviu. Lietuvių yra 
apie vienuolika šeimynų ir 
dusyk tiek pavienių.

Čia yra viena dirbtuvė, 
kurioje dirba tūkstantis su
virs žmonių. Joje yra dir
bami garvežiai ir gatveka- 
riai. Prie tos dirbtuvės 
priklauso didelė kalvė ir ge
ležies liejykla. Darbai šia
me miestelyje eina geriau
siai. Pirma njašiną dirbtu
vėje dirbdavo] tik penkias 
dienas, dabar, girdėti, pra

dėsią dirbti šešias, bet tik 
po astuonias valandas die
noje. Prie gatvekariii dir
bama visas šešias dienas sa
vaitėj ir devynias valandas 
dienoje.

Nors vietos lietuviai ap- 
švietoje mažai pakilę, bet 
keletas egzempliorių lietu
viškų laikraščių čia apsi
lanko. Ateina šie laikraš
čiai: “Kataliko” du egz., 
“Lietuvos” vienas egz., 
“Naujieną” trįs egz., “Lai
svės” trįs ir “Keleivio” a- 
pie 9 egzemplioriai.

Labai peiktinas lietuviui 
paprotįs girtuokliauti. Vie
tos lietuviai įpratę ir lim
pa prie gėrimą kai musės 
prie medaus. Retą dieną 
neaplanko rudžio namą. 
Tik tiek moterėles gali pa
sidžiaugti, kad galiūnai' 
tvarkoj yra uždaromi. Ry
te atsidaro kai dirbtuvės 
dūda sušvilpia, o vakare už
sidaro devyniose. Atėjus 
minėtam laikui “dėdė,” 
stovintis prie kiekvieno sa
ldino, užgesina šviesą, ta
da girtuokliai noroms-neno- 
roms turi išsiskirstyti. Ba
liai retai pasitaiko, bet su
rengus žmonės traukia ru
dį per tris, keturias dienas, 
kaip kad Lietuvoje per Ve
lykas. Yra tokią, kurie ba
liuje prisigeria, o anksti ry
tą eina saliunan atsipagirio
ti; nuėję vėl pasigeria ir' 
taip diena dienon.

Patartina kiekvienam lie
tuviui atsipratinti nuo to 
blogo įpročio, o už tuos 
centus pasirūpinti savo pro
tui naudingo maisto, užsisa
kyti rimtą laikraštį. Be to 
centą reikia atidėti juodai 
dienelei. Gi ir musą tė
vynei šiandien reikalinga 
pagelbos, vietoj mėtymo pi-

Selpkim Lietuva, au
kodami * ‘TAUTOS FOR

DUI” BENT VIENOS 
DIĘNOS UŽDARBI. 

nigi) už skystimą, sušelpki
me išbadėjusius brolius.

'Viturys.
MOTERIŲ VEIKLUMAS.

Baltimore, Md. Besiarti
nant rudeniui sąjungietės 
moteris pradėjo veikti. Tas 
apsireiškimas labai džiugi
na lietuvių širdis. Labai 
sektiną pavyzdį duoda jau
nutė ir dar neskaitlinga Mo
terių Sąjungos kuopa uoliu 
savo darbavimosi. Negana 
to, kad jos laiko dažnus su
sirinkimus, svarsto, kokiu 
b'udu pasimokinus pačioms 
rei kalingiausią gyvenime 
dalyku, bet rengia viešus 
vakarus. Štai rugsėjo 19 d. 
rengia par. svetainėje va
karą, kur bus prakalbos, 
deklemacijos ir vaizdeliai. 
Apart to ten bus laimėjimai.

Tad mums, baltimorie- 
čiams, reikia turėti omenyje 
tą dieną ir nu'eiti ant ren
giamojo vakaro, nes sąjun
gietės ncsuvylė musą lig- 
šiol savo vakarą programų. 
Priešingai, ją vakarai atsi
žymi įvairumu, turiningu
mu, todėl ir dabar galima 
tikėties, kad sulauksime va
karo su naudingu ir pamo
kinančiu programų. X.

NELAIMINGI JUOKAI.

Bethlehem, Pa. Dirbtu
vėje Steel Works hungaras, 
bejuokaudamas, paėmė jau
ną vaikiną, 15 metą am
žiaus, parsimetė ant žemės 
ir pridėjęs oro dešrą prie 
burnos atsuko. Oras išpū
tė jam vidurius lyg didelį 
maišą. Vaikiną nuvežė li
goninėn, kur už minutės mi
rė. “Juokdaris” norėjo pa
bėgti, bet darbininkai su
griebė ir indavė policijai.

Miller.

Laiškai iš Lietuvos.
Iš Baisogalos, Kauno gu

bernijos, tėvas rašo P. Ci- 
bulskiui į Chicago:

“Šiuomi pranešame, jog 
mes tuo tarpu esame gyvi 
ir sveiki, gyvename toje pa
čioje vietoje. Dabar esame 
po Germanijos valdžia. 20 
rubliu, kuriuos siuntei — 
negavome, nes rusų krasa 
nespėjo išmokėti, turėjo 
urnai išsikraustyti. Apie 
mus daug nesirūpink, mes 
kol kas turime ką valgyti. 
Traukiniai dar nepradėjo 
vaikščioti, nežinia kada 
pradės. T. gyvena Šiauliuo
se, jie taippat niekur nebė
go.”

Magdė Katilienė, pabėgu
si nuo Marijampolės į Va- 
ledninkus Volyniaus gub., 
rašo savo giminėms į Bal
timore, Md.

“Sveikiname jus visus ir 
duodame žinoti, kad mes vi
sos esame gyvos. Aš tuom 
tarpu gyvenu Valediliukuo
se pas kunigo Br. giminę 
Volyniaus gub. Duktė Ma
rijona su vaikais išbėgo į 
Vitebską; išbėgo iš savo na
mu prieš užgavėnes, o Juli
jona irgi su vaikais išbėgo 
į Vilnią. Juodvieją vy

rai pasiliko namie; apie 
juos nieko nežinome, ar jie 
gyvi, ar ne; gal prūsokai 
paėmė į nelaisvę. Katilių 
namus prieš Jurgines prū
sokai sudegino. Sugrįžti į 
savo kraštą dabar negalima, 
nes į ten prūsokai nelei
džia. J. Stankevičienė, bu-

"DIDELE DOVANA“
Nebo pakelio priešakys veltas te pinigais 

Visas Kuponas vertas jo pinigais_
__ _ „ io Mį^\cį?,į m

ft a.. .... -J
Visas Kuponas ir pakelio prleSakls turi tą 
pačią vert}. Gall bull Išmainomi j pinigus 
s • -■ _ ' arba j verias dovanas. “ •* 

(Sį dovana bus duodama iki t)ec, 31, 1615)

daina Vilniuje, gauna pa- 
šelpos po keturis auksinus 
į dieną, o Marė Bliudžiuvie- 
nė, kuri gyvena Vitebske, 
nieko negauna. Aš kolei ga
lėjau, tai kenčiau su žentais 
namie, bet paskui, negalė
dama ilgiau būti — pabė
gau. Septynias mylias iš 
namą began pėsčia, o po 
to traukiniu atvažiavau li
gi Vilniaus. Mąs visa vo
kiečiai išplėšė: javus iškul
tus išvežė, pašarą sušėrė, 
galvijus išpjovė, taipgi mei
tėlius, arklius, vežimus paė
mė. Mąs kaime išdegino 
beveik visus gyventojus. 
Apie Marijampolę mažai 
'kas liko. Miestas taippat 
apdaužytas. Apie Liudvi
navą žmonės išdeginti, o 
paties miestelio nei ženklo 
neliko. Abelnai, pas mus, 
Suvalkijoj, viskas išterio- 
ta, žmonės išbėgiojo, o ku
rie liko — kenčia vargą, ba
dą; graudu, baisu, koks li
kimas!...”

E
. r?''

L A. ŠUKIENE | 
JPfetlAįįfcTE
(ERIŲ fe VAIKŲ LltiOSE
SO. HAI-STĖD ST. | 
r 6320 CHICAGO, ILL. |

Tfel. Randolph 5246

A. A, Slakis 
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
' (Room 815) Chicago, Ill.

' Res. 3255 So- Efelsted St.
Tel. PrCver 5326

Telephone Yards 668B

I Lietuviška Drapanų Krautuve B
Užlaikau didžiausiame pasirin- Į 

f kime vyriškų apredalų, skrybėlių, ? 
į čeverykų, batų del moterų, vyrų ir į 
| Vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- * 
I |
! JONAS BUDR1KAS, savininku | 
1 3252-54 S. Morgan St I 
*J CHICAGO. ILL. E
R b

M w \§ din išmok din š 
m JKh Angliškai kalbėti jkn į X eĮk skaityti ir rašyti uZeĮt M

S Išmokinsime jus Angliškai kalbėti, skai- 
v tyti ir rašyti labai trumpame laike už še- 
rn šis dolerius (46) tiktai. Šis mokslas yra 
S labai parankus kiekvienam, nes mokina- !p 
v me naujausiu budu per korespondencija w 
M jūsų namuose be skirtumo kur gyvenate. X 
i'S Rašykite platesnių paaiškinimų arba pra- ųį!

dėkyte mokintia tuojaus, prisiųsdami pi- gi 
M nigus: X
| AMERICAN SCHOOL of LANGUAGES v) 

g 1741 W. 47th st., Chicago, Ill. §

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knlugvedystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos, abel- 
nos historijos, geografijos, politikinūs 
ekonomijos, pilietystčs, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietų; vak. uuo 7:30 iki 0:30. 
3360 Emerald avė., Chicago, 111.

KMiKEi-; 'i: ji
Tel. Humboldt B7

J. C. WOLON 
LIETUVYS ADVOKATAS

1666 Milwaukee Ava. * 
Arti Roboy gatves

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

4569 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatvei.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena
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'ALT), “KATALIKAS,” rugs. 13, 1915,

A. Vienuolis.

PATI
(Iš “Aušr”). 
(Pabaiga.).

Gal apie nieką....
Pasilsėjęs išsipjoviau alksnio lazdą, iš kaškieto iš

plėšiau miškų žinybos ženklelį ir? persivėręs per petį 
žiponą, lazda pasiramsčiuodamas, nuėjau toliau...

Dešimtame savo miškų distancijos verste sutikau 
savo pavaldinį konduktorį, kuris mane pamatęs taip 
persigando, kad vietoj nusiėmus kaškietą ir pasveiki
nus, jis, negalėdamas pratarti nė žodžio, nusiėmė nuo 
pečių krepšį. >

Norėjau į jį prabilti, bet pamatęs jo išgąsčio pil
nas akis ir drebančias kinkas, nuėjau savo keliu...

Ir nuo to karto, nuo tos nakties, nelaimės draugai, 
aš vis tebekeiiauuu, kaip tas amžinasis žydas.

Pabuvojau Sibire, Japonijoj, Kinuose, Indijoj... 
Pėsčias išvaikščiojau Europą. Aplankiau kaikurias 
salas. Ištisus metus darbavaus Samaros gubernijoj ba
do metu, ne kartą ir pats badavau. Daug prityriau šal
čio ir vargo. Austrijoj buvau palaikytas per Rusijos 
šnipą ir suareštuotas — ilgai sėdėjau tvirtovėj. Dabar, 
matote, pakliuvau į šitą užburtą verpetą..,. O kiek aš 
skurdo ir bado prityriau Tibete, tai ir apsakyti nega
liu; nors bus jau keletas metų, tečiau da ir dabar per
sekioja mane bado manija, da ir dabar negaliu pereiti 
ir per lauką, neturėdamas kišenėj nors duonos plutelės.

Bepluzdamas po svietą, pamačiau, kad visur varg
sta ir kankinas prasčiokėliai žmonės, visur mažuma 
išnaudoja didumą, visur garbina ir į padanges kelia 
Gerą, peikia ir žemina Blogą, — tečiau taip vienas, taip 
kitas visur eina gretimais susitverę už rankų...

Buvau aplankęs net ir savo tėviškę, bet ir valan
dos tenai neišbuvęs, pabėgau... Atmenu, buvo šaltas 
rudens vakaras. Per visą dieną lynojo, o prieš naktį, 
nustojus lynoti, pasikėlė žiaurus šiaurės vėjas. Kol 
buvo šviesu, išgulėjau krūmuose po egle, o kai gimtinia
me sodžiuj sužibo žiburėliai, išlindau iš miško. Laukai 
jau buvo tušti, lapai nukritę.

Savo sode, klojimo pašaly j, dar valandėlę lukterė
jau, kolei apsiliuobė namiškiai.

Kad ne senos liepos ir keletas užsilikusių beržų, 
tai savo sodo bučiau ir nebepažinęs. Aš tik stebėjaus, 
kad viskas buvo padaryta taip, kaip aš jiems kadaisiai 
liepiau. Trobos ir-gi buvo visos naujos ir atrodė, it 
porą metų atgal statytos. , ,.a ’

Tečiau sode takeliai jau užsinešę žole, o obelkos 
senai nebeapkasamos ir kalkiais nebeaptepamos, daugy
bė čiepų nudžiūvę..,..

Klojimo pašalyj pažinau tuos pačius plūgas ir ge
ležines akėčias, kuriuos kadaisiai jiems prisiunčiau.

Kai visiškai sutemo ir kai už keleto žingsnių jau 
nebebuvo matyti.išlindau iš pastogės ir pagūžomis pri
ėjau prie grinčios.

Grinčioj buvo su žiburiu. Apsidairiau. Kieme ir gi 
pastebėjau didelių permainų: toj pačioj vietoj, kur aš 
norėjau iškasti šulinį, buvo sukirstas ąžuolinis rentinys, 
kurį jau, matyti, pradėjo ardyti ir kapoti malkoms.

Padėjęs patvoryj lazdą ir ryšulį, aš pasistojau ant 
ežios ir pažvelgiau pro langą grinčios vidun: ant stalo 
degė mažutė užrukusi lempykė; gale stalo sėdėjo susi
traukęs, lopytais kailiniais apsigaubęs, apšiapusia 
barzda ir baisiai pasenęs tėvas. Šalę jo stovėjo vy
resnioji sesuo Anelė ir trupino jam į bliudelį duonos 
plutelių. " I

Tuojaus pamačiau ir abu jaunuoju broliu, buvusiu 
gimnazistu: vyresnysis Olesis, matyti, sutikęs su savo 
likimu, sėdėjo viduryj grinčios ant žemo suolelio ir su
ko pančius, o jaunesnysis, Petras, apsivilkęs kailiniais 
ir apsiavęs dideliais mediniais, gulėjo augštieninkas 
ant suolo. Gulėjo ir sunėręs už galvos rankas, žiurė
jo lubosna.

Prie pečiaus ,įsikišusi koptūrau bąlanti, skuto bul
ves antroji sesuo, Marytė.

Grinčioj nebuvo tik vyresniojo brolio Jono, kuris 
dar man studentaujant išėjo Žemaitijon užkuriomis, 
nebuvo matušės ir jaunesnėsės seselės, Onytės, kuri 
dažnai sirginėdavo ir kuriai aš du kartu siunčiau po 
30 rublių, pas Vilniaus daktarus nuvažiuoti.

Minutę pastovėjus, tylomis prišliaužiau prie kito 
lango ir pažvelgiau grinčion iš kito šono. Bet ir išten 
nepamačiau nei matušės, nei Onytės.

Tada aš apėjau apie grinčią ir padūzgenau pirštais 
į tamsius kamarėles langus, manydamas, kad, jeigu 
matušė su Onyte išėjusios gultų, tai išgirdusios dūzge
nimą, būtinai užklaus: “kas ten”.

Padūzgenau vieną kartą ir tuojau pridėjau prie 
sienos ausį; paskiau kitą, — trečią, smarkiai subraz
dėjau langine, galop, šūkterėjau “matuš! Onyt!” — 
bet niekas man iš vidaus neatsiliepė: jiedvi gal jau 
ilsėjosi šaltuose kapuose...

Perverta širdimi sugrįžęs grinčios palangėn ir vėl 
pasistojęs ant ežios, ilgai žiurėjau, kaip tėvas valgė 
kapluną, kaip drebančia ranka nešė prie burnos šauk
štą ir laistė ant stalo skystimą, kaip jis vargiai kram
tė neišmirkusios duonos pluteles... Žiurėjau į abu

broliu, buvusiu gimnazistu, į abi senmergi seserį. Visi 
jie buvo nusiminę, nuliūdę, be gyvasties ir krutėjo, 
kaip kokie šešėliai.

Pastovėjęs prišliaužiau prie sienos ir pridėjęs prie 
sienojo ausį ilgai klausiau, bene išgirsiu nors žodį. 
Tečiau, kaip tyčia, pakilo dar didesnis vėjas sucypė- 
sugirždėjo langinės, sušlamėjo pliki bitinio stiebai ir 
smulkus lietus pradėjo barbenti per stogą, sieną, lan- 
guosna... Nė balso neišgirdęs, atsitraukiau.

Pavalgęs tėvas persižegnojo ir norėjo pats vienas 
nueiti užpečkin, bet tą syk, pašoko iš viduaslio Olesis 
ir, apkabinės tėvą, privedė prie lovos. Petras gi, nors 
buvo arčiau ir nieko nedirbo, tečiau nepakrutėjo ir iš 
vietos... Aš-gi susiėmiau už galvos ir, užmiršęs pa
tvoryj lazdą ir ryšulį, pasileidau bėgti...

Bėgau pro tą patį ežerą, vandenį kurio kadaisiai 
norėjau nuleisti per tas kimsines-pievas, kurias norė
jau pagerinti-išdžiovinti... Bėgau, o paskui mane, re
gėjos, bėgo, vijosi su pagaliais, su šunimis gimtinio so
džiaus valstiečiai, lopytais kailiniais skrebėjo senas už
viltas tėvas, vijos bepasoginės senmergės seserys, sun
kiais mediniais plumpsėjo suvedžiotu abu jaunuoju bro
liu, buvusiu gimnazistu... Tolei bėgau, kolei buvo tam
su ir kol pribėgau mišką.

Miške pagulėjęs ir pasilsėjęs, ėjau toliau,..
Ėjau, ėjau... Basčiaus... Beeidamas pasenau, be 

laiko pražilau, susitraukiau. Ne turiu dabar nei vietos, 
nei tėvynės, nei senatvei prieglaudos. Dabar visi sako 
man “tu”, vadina valkata, girtuokliu, netiki mano pa- 
spartui... tečiau, nelaimės draugai, tepasiulie man vėl 
tą pačią vietą ir tokį pat gyvenimą, kokį turėjau pir
ma — atsisakyčiau: nes kaip mano gyvenimas, taip ir 
kiekvieno jūsų, yra vis gi indoniesnis ir gražesnis už 
gyvenimą visų tų revizorių, tardytojų, Liubomirovų, 
Katelnikovų ir kitų, mano buvusių sėbrų...

Ne visuomet gi mane čia laikys, nesugaudė Austri
joj, gal nepakars ir čia... Geriau jau, nelaimės drau
gai, nusilenkit prieš galybe, nekaip prieš neteisybę; 
geriau būti belaisviu, negu vergu...

— Užteks ten tau plepėti piktoji rota! — rūsčiai 
riktelėjo prie kameros langelio prisikišęs kareivis ir 
padaužė durysna šautuvo kulbe.

Atkočaitis nutilo. Tylėjo ir kiti. Tylėjo ir tylomis 
žiurėjo į Atkočaičio inteligentišką, be laiko raukšlėmis 
išrašytą veidą, į prastus nuplyšusius rubus, storus nu
nešiotus batus. Tylėjo ir tylomis galvojo...

— Bet vis gi tu tėve, ne tuo keliu nuėjai — ištarė 
kiek palūkėjęs vienas nuplyšęs valkata, supdamasis į 
skarmalus. .

— Ne tuo, tėve, ne tuo... kuždėjo kampe drugio 
krečiamas kitas valkata.

Svarbus Pasiūlymas Rūkytojams

XASSMC
CIGARETTES

“Amerikos Štandaras”
10 HASSAN KUPONU

(IŠKIRPK ŠITĄ KUPONĄ)

DYKAI

yfr Šitas specialia KUPONAS vertas
V 10 Hassan Cigaretų kuponų, kada y- > 

ra priduodamas su 90 ar daugiau regule- 
riškų Hassan Cigaretų kuponų, bile vieno
je Dovanų Stotyje arba pas

. THE AMERICAN TOBACCO CO. j
X Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. A 

/ Vertė kupono gera iki 31 d. Gruodžio, 19 5)

Augščiausias gerumas ir didžiausia verte padare HASSAN didžiausią 
išsiplatinimą 5c Cork Tip Cigaretų po visą Ameriką. Gardumas, malonus 
kvepėjimas ir priimnus švelnumas tų didžių apvalių cigaretų duoda užganed.

Sztai kokios brangios dovanos duodama už HASSAN kuponus:

KUPONU 
........ 25Skutimuisi muilas, geriausios rųšics, už .

Skutimuisi šepetukas, šeriai sudėti i kietą gumą, 
už ............................................................................

Skustuvas, geriausio plieno, už ..............................
Skustuvui diržas, del šveitimo ir galandinimo, už 
Geras “Lastio” diržas, kurs T E-M P-I-A-S-I, šisai 

nuo 80 iki 40 colių. Tempiasi prie visų pasikrai- 
pymų. Visi gydytojai laiko jį už gerą, už.. 100

Kišeninis peliukas, su žemčiuginiu koteliu, dviem 
geležaitėm ir pielyčiuke nagams, už ........... 125

šakočka, su keturiais plieniniais peiliais, lengvai 
pajudinama ir pritaikoma. Būtinai reikalingas na-

50
50
50

KUPONŲ
mų duiktas, už ............................................................ 200

Vyriškas ar moteriškas skOtis, iŠ amerikoniškos 
tufetos, mission rankenaitfi, ui ................... 250

Virtuves setas, 10 daiktų, su pakabinimui prietai
su. Setas susideda iš mėsinio peilio, mCsinin- 
ko peilio, pjūklo, emery tekinimo akartais, šauk
što maišymui, blynų apvartymul, duonriekio pei
lio, sudėtinio kcuų atidarytojo, peilio skutimui, 
už ............................................................................ 300

Vyriškas laikrodis, tikro gun metalo, už ............... 050
Vyriškas ar moteriškas laikrodis, atdaru ciferblatu,

14 kt., auksinis, Waltham ėjimo, už ............... 3900

Siųskit kuponus į dovanų departamentą, AMERICAN TOBACCO COMPANY 
Drawer L, 484-490 Broome Street New York City, N.Y.

Apie Panevėžį.
Gyvenimas pavietavo mie

sto, turinčio 25,000 gyven
tojų, kaip Panevėžis, pa
prastai gyvas, ankštas ir 
trukšmingas, dabar visai 
aprimo.

Žydų čia buvo tris čvertįs 
ir aišku, jiems išsikraus
čius, pats miestas tarsi ap
mirė. Činovninkų užtai la
bai daug, gal čia visi činov- 
ninkais. Juk čia dabar 
(kalba buvo dar prieš vo
kiečių antrą užplaukimą, 
kuomet pats miestas jiems 
kliuvo) gubernija. Tečiau 
vienodumo visur daug: vis 
karo vaizdai.

Štai ligonbutyj tarpe dau
gybės lovų sukinėjasi vai
kėzas su perrišta galva ir 
ranka. Sakoma, tai piemuo, 
kurį sužeidė nuo vokiečių 
aeroplano numesta bomba.

Pagal Misiulio kningų bu
delės ant 12 vai. tarsi di
džiausias jomarkas: mat, tą 
valandą gaunami laikraš
čiai. Taippat pripildyta ci
no vninkais ir pravažiuojan
čiais oficieriais vienintelė 
keptuvė-konditerska j a Mo- 
rico.

Panevėžis dabar žymus 
kariškas centras. Iš kur 
neineitų žmonės iš Rygos- 
Šiaulių pusės, jis vis vien 
gautų pereiti arba Mintau
ją, arba Panevėžį.

Dabar Mintaują apstojo 
(ir net senai paėmė) vokie
čiai ir žmonėms teliko bėg
ti ant Panevėžio. Apdulkė
ję, priilsę, labai ant dvasios 
nupuolę, bėga jie tolyn nuo 
pozicijų, daeina iki Panevė
žio ir čia ant kelių dienų

apsistoja. Tarsi pakliuvę 
po ledu, vėl pasirodo iš a- 
ketės.

Panevėžyj pabėgėlių ne
trūksta iš Baisogalos, Rad
viliškiu, Kuršėnų. Arti 
Baisogalos, prie miestelio 
Šiaulėnų, eina smarkus mū
šiai. Baisogala jau buvo 
kartą po Ugne, išdegė tada 
virš 50 namų. Žmonės bu
vo nusiraminę, bet štai vėl 
nuo Šiaulėnų ėmė artinties 
anuotų trenksmas.

Štai naujas pabėgėlis iš 
Kuršėnų, Juozapas Veng
ras. Daug kartų jų gyven
tojai slapstėsi po skiepus 
ir ten po dvi-tris dienas sė
dėjo bijodami pasirodyti. 
Taip buvo pavojinga. Pas
kutinį kartą vokiečiai besi
traukdami nusivarė visus 
žmones su gyvuliais ir varė
si juos virš 12 verstų. Apie 
Okolicą Micaičių juos ap- 
stabdė. Čia tris dienas tę
sėsi baisus mušis. Anuotos 
taip gaudė, kad daugelis 
žmonių apglušo. Pabaigoj 
rusai numušė vokiečius iš 
pozicijos. Vokiečiai leido
si traukties, bet pirmiau pa- 
,degė okolicą. Turtingi ba
jorų namai užsiliepsnojo ir 
į kelias valandas virto į pe
lenus. Vokiečių kariavimo 
būdas ypatingas (panašus į 
rusų. Red.): padeginėti 
kaimus ant kelio, kuriuo ve
jasi rusai. Vokiečiai visad 
turi prie karuoinenės kero- 
siną ir tam tikrus kareivius 
padegėjus. Kaip tik liepia
ma trauktis, padegėjai tuo- 
jaus pila ant kelių budinkų 
pavėjui kerosiną, pakiša 
užbrėžtą degtuką ir už va
landos dega visas kaimas.

Kuomet Micaičiai užside
gė, vokiečiai leidosi trauk
ties ant Lukninkų, varyda- 
mies su savim gyventojus ir 
gyvulius, bet pirmą dar 
naktį kazokai apėjo juos iš 
užpakalio, aplenkdami kal
ną Antokiškių. Vokiečiai, 
pajutę kazokus, ėmė bėgti, 
tuokart ir suimti žmonės iš
bėgiojo kas sau. Bet vos 
Vengras grižo į Kuršėmis, 
kaip pasigirdo, jog vokiečiai 
užgriebė Papilėnus. Da
bar iš antro karto gyvento
jai nepanorėjo laukti vo
kiečių ir pasirengę iškelia
vo tolyn nuo namų.

Nuo Panevėžio, kur visi 
keliai kryžiuojasi, visi pa
bėgėliai išsiskirsto į įvairias 
puses ir traukia' įvairiais 
keliais ant Vilniaus, Jeka- 
terinoslavo, Petrogrado.

Suvoikin.

AUKOS LABDARYBĖS 
REIKALAMS.

P. Šv. Aušros Vartų pa
rapijoj surinkta labdary
bės reikalams rugsėjo 4 d., 
1915 m. (Labor Day).

(Numeris prie pavardės 
ženklina numerį dėžutės).

50 G. Greguniutė .. $7.21
51 D. Ramašauskaitė 2.60

147 J. Skriekiutė .... 1.G7
267 O. Jereckiutė .. 4.18
75 K- Šiauliutė .... 6.81 

270 M. Kolseinskiutū 4.27 
315 P. Kasparkienū .. 12.09 
192 P. Gasilionienė .. 10.78
149 S. Daubariutū .. 14.30
311 A. Bartušiutė .... 5.88 
262 K. Kiršinto ............5.59
268 C. Filipavičiutė ..15.13

67 R. Lipinckiutė .. 12.00 
355 A. Urbanavičiūtė 1.82

52 T. Barauskaitė .. 10.14
148 E. Petrauskiutė .. 4.74

z 39 S. Birjotaitė .... 6.50 
141 ------- '-------- .... 4.32
150 O. Urbonavičiūtė . .5.20 
286 E. Vanagienė .... 2.52
49 O. Kučinskiutė .. 1.76 

Naši. Prietelius aukojo 5.00 
Išviso surinkta $144.51.
Visoms aukų rinkėjoms ir 

aukotojams, vardan labda
rybės, tariu širdingai ačiū!

Kun. J. J. Statkus.

____Af _______________

t Atsakanti gyduole del Reumatizmo i

I

r Tukstuučia tapo sveikais, 
_ žmonės bloginusiame svoika- 
• tos padėjimo, kentėdami ru- 

matizmo skausmais, 
jogel nebegalima 
Vienok gi buvo
Jiems, kad jų kentėjimai bu- * 
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo- k 
dai kraują išmirkė stiprumą. L 
Jie ištikro buvo menki, kur T 
neperstojama skausmas ruma- f 
tizmo kankino Juos. f

Pagalios jie bandė Rich- ■ 
mond’o Rheumatic’r Gydyklą jįi 
ir tdumpu laiku kraujas liko- f 
ir išvalytas nuo visą nuodų, ir į 

čystam kraujui plaukiant, jgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. j p-lp^ ■

Ši gidykla buvo sutaisyta vieno iš garsių Chicogo’s f 
gidytojų, kurs lavinosi virš 15 metų tame amate. •

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

DR. S. A. RICHMOND CO. |
3247 So. Morgan St.. Chicago, III. "

tikėjosi 
išsigydyti.

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

BEETHOVENO KONSERVATORIJA
TANANEVICZ SAVIM&S BANKO NAME. 3253 80. MORGAN STREET

8 mokytojai, augštesnio mųzikalio išsilavinimo, niukina sekan
čius dalykus: skambinti pianu, smuikuoti, groti vargonais, dainavi
mo, skambinti manrlolina, pusti ant korneto, klarneto, trombono ir 
kitų pučiamųjų instrumentų. Išgydoma muzikos historija, harmonija, 
kontrapunktas, kompozicija ir orkostracija. Priimama kandidates į 
mergaičių orkestrų.
Kainos visiems prieinamos. Mokinama dienomis ir vakarais. 
Lekcijos duodama ir per vasarų, o reguleris kursas prasidės rugsė
jo mėnesio pradžioje.

Per Rugsėjo Menesį Tiktai!
Šis patogus gvarantuotas

PIANAS

$195.2°
$250 vertas

PRANEŠIMAS.
Vien tik parankumui Chicagos lietuvių gyventojų, Ilallet anį Da

vis Piano Co. Praneša Chicagos ir apylinkės lietuvių gyventojams, 
jogei atidarė naujų pianų krautuvę, po numeriu 3249 So. Morgan 
str. Toliaus mes, pasinaudodami šia proga, dėkavojame visiems lietu
viams pirkliams už jų prielankumų mums ir, tolesniai, perstačius 
musų pianus, mes pasiūlome del rugpjūčio mėnesio tiktai puikų, 
augštos klesos pianų, lešuojantį mažiausia $250, speeiališka kaina 
$195.00.

Mokesnio sąlygos gali būti sutaisytos pirkėjų parankumui.
Atsilankykite tuojaus ir daleiskitc parodyti jums, kaip pirkti nv • 

vieno iš didžiausių pasaulyj pianų dirbtuvių ir sutaupyti pinigu. 
Mes šiame biznyje esame "jau virš 75 metų ir musų gvarantavimas 
yra tvirčiausias.

HALLET & DAVIS PIANO CO.
BRANCH STORE

3249 SO. MORGAN ST. J. ZABItLSKIS, Partl.

3



4 ALD. “KATALIKAS,” rugs. 13, 1915.

Chicagos Žinios.
ATSIRANDA LENKŲ 

KARALIUS.
Chicagoj vieši pulkinin

kas John Sobieski, kuris 
sakosi esąs lenkų karalys
tės sosto pretendentas. Pa
sikalbėjime su laikraščių 
reporteriais jis savo pre- 
tendentybe pripažino teisin
ga, bet podraug pabrėžė, jo- 
gei jis karūnos nebepriim- 
siąs, nors jam ją prisispy
rę siūlytų kaizeris ar caras.

Pereitą penktadienį So 
bieski apvaikščiojo savo 7.‘> 
metų amžiaus sukaktuves. 
Jis paeinąs nuo lenkų kara
liaus Sobieskio, Jono III.

Apie dabartinį karą štai 
ką jis pasakė:

“Šis didžiulis karas pra
sitęsia s dar kokius tris ar 
keturis metus. Vokiečiai šių 
karau buvo gerai prisirengę 
ir turi pilnai visko. Bet jie 
negali karo laimėti. Štai ca
ro daug milijonų gyventojų 
dar nėra girdėję apie dabar
tinį karą. Rusija delei ge
resnio prisiruošimo gal 
trauks savo armijas vis to
liau, bet galų-gale vokiečius 
iš savo žemių išvys’’.

Paskiau jis pasisakęs, jo- 
gei šiame kare daugiausiai 
simpatizuojąs Belgijai, ku
ri skaudžiai ir nežmoniškai 
nuteriota.

Sobieski nuolat, gyvena 
Kalifornijoj. Jis ir seniau 
apie Lenkijos sostą užsimin
davo. Lenkų laikraščiai ji 
labai išjuokia už jo tas prie 
sosto pretenzijas. Be abejo
nės, jis ir dabar gaus gerai 
vėjo už savo nupasakoji
mus reporteriams.

čio reikalais. Kas turi bent 
kokius reikalus, dabar ga
li kreipties į jį “Kataliko” 
ofise.

Suimtas Peter Ahnen, vo
kietis atsarginis, 1G31 No. 
Halsted gat., kurio namuo
se atrasta dinamitinė bom
ba, ar tik ne kokiai dirbtu
vei skiriama.

Chicagos gatvekarių kom
panijos prezidentas Busby 
jau pasveikęs ir apleidęs 
Presbyterian Hospital.

Garfield parke vakar va
kare tris banditai apipiešė 
Karl Christian ir Miss Se
lina Le Klerc.

Anot koronerio liudijimo 
po num. 1505 Huron gat. 

’Mrs. Rose Sasiak trijų mė
nesių 
duses 
dienio

kūdikis atrastas ož
io vo j e pereito 
vakare.

šešta-

aus- 
išne-

Chicago j gyvenanti 
trai savo susirinkime 
sė rezoliuciją priešais amba
sadorių Dumba, už jo veiki
mą S. Valstijų nenaudai.

šilta 
buvo

Vakar buvo labai 
diena. Termometras 
pakilęs Ugi 89 laipsnių. Vi
si parkai buvo prisikimšę 
žmonėmis. Šiaurvakariuose 
nuo Chicagos siautė didelė 
vėtra.

Vakar policija, bevalyda
ma miestą nuo visokių ne
nuoramų, suareštavo 
306 asmenis. Vis tai 
giausiąi gejnblerįai.

net 
dau-

2 MOTERĮ MOKYKLOS 
TARYBON.

Užvakar Chicagos majo
ras Thompson pranešė, jo
gai jis miesto mokyklų ta- 
rybon apart vyriškių paskir
siąs dar ir 2 moterį, kuo- 
met ateinantį mėnesį miesto 
taryba susirinksianti.

Stanley Platkowsky 
boline rūgštim apliejo 
dą Miss Elizabeth Savel, 
3352 So, Morgan gat., už tai, 
kad šį nenorėjo už jo tekėti.

kar- 
vei-

RUBSIUVIAI NESTRAI- 
KUOSIĄ.

Rubsiuvių unija su darb 
daviais susitaikė prisiimti 
trečiųjų teismą ir todėl lau
kiamas straikas ir nerima
vimai visai pradingę.

APSIVEDĖ JAUNAS 
BIZNIERIUS.

Rugsėjo S d. Jurgis Kai
ri s apsivedė su p-lė Stefa
nija Katauskaite. Juodu 
Chicagos lietuvių jaunimui 
labai gerai yra pažįstamu. 
P-nas J. Kairis užlaiko mė- 
sinyčią po num. 3301 Lowe 
ave. Kuolaimingiausiojo su
gyvenimo !

P-NAS S. P. TANANEVI- 
ČIUS SUGRĮŽO.

ALD. “Kataliko’ vedėjas, 
p-nas S. T. Tananevičius, 
jau sugrįžo iš savo kelionės 
po rytines valstijas dienraš-

ORAS
Chicago ir apylinkės. —

Šiandie lietus ir griausmai; 
vėsiau; rytoj taipgi turbūt 
bus lietaus.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 89, žemiausia
— G5 laipsniai.

Saulė teka 5:28, leidžia- šys. Prie choro prisidėjo 5 
si 6:03.

EXTRA!
Parsiduoda pigiai 6$4 lo

tai, namas ir staldas. Kai
na tik $2,500. Kreipkitės i 
Tananevicz Savings Banką, 
3249 S. Morgan str., K. J. 
Fillipovich, pardavėjas.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

3149 So. Morgan SI. kerte 32ros, Ghica 
Specialistas ant

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

Ofiso valandos:
9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedėliotas vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687,

iki

J. Eads How, Amerikos mi
lijonierius valkata.

Chorui linkėtina gero pa
sisekimo! Viršminėtoji pa
rapija turi skaitlingą vai
ku chorą. Smagu pažiūrėti 
į tokį chorą, susidedantį iš 
GO mažulių, kurie jau iš 
pat jaunystės yra auklėja
mi dailės srityje. Galima ti
kėti, kad labai gera ateitis 
laukia tu vaikučiu nes kai- 
kuriuose įkritus dailės pa
jautimo kibirkštis, gali ten 
'berusėdama išvystyti dide
lį talentą. Ligšiol musų ta
lentai surūdydavo neatkas- 
ti. Vaikų auklėjimu dailės 
srityje užsiima p. A. Ale
ksandravičius. Čia bręsta 
dideli jo nuopelnai.

Sėk dorą sėklą, o vėliau 
ar ankščiau turėsi gerą vai
sių.

JAUNIMO CHORAI.
Kada ateina vasara, mie

sto atmosfera pasidaro ne
pakenčiama, tada žmonės, 
ypatingai jaunuomenė, ieš
ko progos, kad tik gavus iš
siveržti iš surūgusio miesto 
oro ir išeiti į laukus, į miš
kus atsikvėpti, pasigėrėti 
gamta, gyvūnų balsais ir 
kitokiomis grožybėmis.'

Bet štai artinasi rudens 
dienos, miškai numeta sa
vo žalią rūbą, gamta lyg 
nuliūsta, nei jaunų, nei se
nų netraukia tada į laukus. 
Vi sokie pa sil inksminimai 
tada perkeliama į svetaines. 
Jaunimas tada rengia va
karus, vaidinimus, lanko 
mokyklas ir kitokiais dar
bais užsiima.

Taigi, vakacijoms pasibai
gus, Apveizdos Dievo par. 
Vyčių choras pradėjo to- 
liaus lavinties giedojime. 
Choras yra po vadovyste 
gabaus lietuvių muziko p. 
A. Aleksandravičiaus. Vyčių 
kuopos nariai gali būti ir 
choro nariais. Rugsėjo 3 d. 
atsibuvo choro susirinki
mas, kuriame nutarta repe
ticijos laikyti tokioje tvar
koje: pirmadienyje mokin
sis merginos, antradienyje 
— vyrai, o penktadienyje vi
si dainininkai. Taipgi buvo 
išrinkti gaidų prižiūrėtojai: 
p-lė T. Šulckaitė ir p. Pui-

XI

Kanklės.

Phone Drover 7600

DR. A. J. TA NANEVICZE
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Gydo Ilgas vyrų,: moterų Ir vaikų
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill.

EXTRA!
Parsiduoda pigiai grosernė 

Lietuvių apgyvento] kolionijoj 
parduoda svetimtautis Iš priežas
ties, kad tarpe Lietuvių negali 
daryti bižnio. Minėta grosernė 
parsiduoda ant išmokesčio. Krei
pkitės i Tananevicz Savings Ban
ką, 3259 S. Morgan str.,

K. F. Filipovicz, pardavėjas.

Parsiduoda pigiai kampinis lotas, la
bai geras del biznio, prie pat nau
jai statomos lietuviškos bažnyčios, 
ant 44 gatves. Atsišaukite į

Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Parsiduoda geroje 
Shop už pigia kainų, 
davimo — savininkas turi dvi 
tas. Atsišaukite po numeriu: 
3441 S. Morgan str., Chicago, Ill.

vietojo Barber 
Priežastis par- 

vie-

nauji nariai.

- - ^"ĮTTTĮ

SUČĖDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO j 
Aš sučedysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c
Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c10*

it

Vakarine dalis.
151P W Madison st 
2830 W Madison st 
183ii Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Ha is tod st

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicago ave
1373 M i I waukee a vo 
1045 Milwaukee avo 
2054 Milwaukee avo 
2710 W North ave

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth avo 
3427 S Halsted st 
4729 s Ashland avo

Atlicka visokį darbą dentisterijos sky
rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas- Taipgi tvirtas.

1151 MILWAUKEE Ave. Haddon A v
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 

Mano 10c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatų negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

' Bankes’ Kavos Krautuves
?

a
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4712 So. Ashland Ave. 
arti 47-tos gatvės.

JONAS KULIS, 
Generališkas agentas ALD. “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
talikų.”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis 'agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas. rekordus del gra
mofonu ir t.t. Už jį atsako

‘ * Kataliko' ’ admln.

Tol. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DEKTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nodolioms pagal sutarimą.

Dr. T. M. Maturzynska
LIETUVE DENTISTE

|Įifiiiimiii«i
Rt kytojai 

Turkish Trophies 
ig arėtų penkiolika metų at

gal — yra nikytojai 
Turkish Trophies 

Cigaretų šiandieni

Dirbėjai goriausiu Tnrkiszku 
ir hgintiszku Citra retu sviet

^BEUS
Memorial Bella a Specialty.

I 
9
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CUKRUS VELTUI!

“NAMAS TAUPIMU”
Pasinio iki tolesniam apgarsinimui

VIENA MAIŠA CUKRAUS VELTUI 
su kiekvienu užsakymu šių dalykų 

sekančiai:
svarų KAVOS geriausio tavoro.

arba
” ARABATOS geriausio tavoro. 

galonu geriausios importuotos ALYVOS, 
svaru ČIELŲ JUODŲ PIPIRŲ.

” MALTO CINAMONO.
” MALTŲ BAPKOS LAPU.
” MALTŲ RAUDONŲ PIPIRŲ.

gal. IMPORTUOTOS MANZANILL’OS ALYVOS.

Vieną maišą cukraus veltui

B g ■ 
I Tananevicz Savings1 1

Reikalingas publiškų mokyklų (pub
lic school) pabaigęs, 16 m. amž. vai
kinas mokinties spaustuvės darbo. 
Atsišaukite į “Kataliko” administra
cija.
3249 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Reikalingas pirklys saliunui arba pu
sininkas. kurs supranta tų biznį.

Adresuokite “Kataliko” adminis
tracijom

Reikalingi jauni vyrai mokyties bar- 
berystės. Keleto savaičių užtenka 
del užbaigimo kurso, 
mi. Vietos laukia. 
Visada gali tikėtis dirbsiųs. 
bis 
kito katalogo:

115

savaičių
. Įrankiai duoda- 

Gera mokesnis.
Uždar-

besimokinant. Paroikalau-

Moler Barber College.
So. Fifth ave., Chicago, III.

Reikalinga daug gerų kriaučių. Ge
riems kriaučiams geras užmokesnis ir 
darbas ant visados. Atsišaukite pas

L. Kasper,
3129 Wcnthworth ave., Chicago, Ill.

Paloškau gero vyro, kuris apsiimtų 
prisidėti dalį prie mano judančių par 
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.

BANK10

JONAS Me TANANEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.

dykai
1’0

i

CUKRUS VELTUII

išeina kas utarnlr.Kas ir peikia.
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>
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HV-KART NEDELIMS LAIKYTIS

f ----------------------
Viršminčti produktai yra išsiųsti su vienu maišu cukraus 
visas dalis Suvienytu Valstijų už tik $19.98.

Užkviečiame visus reikalauti viso surašo tavorų, kuriuos pasiusi- 
me jums veltui. Musu tavoras yra gvarautuotas. Mokestis ma
žiausia.

Pasiuskit “money orderį” vertės $19.98 su siuntimo patarimais 
šiuo adresu:

HUDSON SALES COMPANY
720-22 Courtland St., West Hoboken, N. J.

KaSyk fea©ja«8S0 © gauss 'meną Eiumerį dyk'-A

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų.
“SAULE

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provns kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinųiaus ai. Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies goriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant linų morgičių. KroipkitCs 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 , paneddio, seredos ir pOtnyčios vakarais. Telefonas Yards 0870

8?
i ii

Parsiduoda grosernė labai pigiai, nes 
būtinai turi būti parduota. Atsišau
kite po numeriu:
3430 Union ave., Tel. Canal 1506

Parsiduoda labai pigiai puikus lie
tuviškas teatras, 300 sėdynių, geroj, 
lietuvių apgyventoj vietoj, su visais 
intaisymais, 2 powers 6 A. mašinos, 
puikus vargonai ir kiti geriausi intai- 
symai ir ventilceija sulyg miesto tie
sų. Atsišaukite greitai, o pirkaite la
bai pigiai. Biznis yra labai geras. 
Savininkas turi kitų 
todėl negali apdirbti, 
ofisų:
4547 So. Ashland ave.,

užsiėmimų, ir 
Kreipkitės į

Chicago, Ill.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo Ir Antrų Rankų Medžio 
Durą, lentų, lentelių, rėmų, svlnakalvlų daigtų ir stogo popieros. 

musu Dienios yra žemiausios.
i CARR BROS. WRECKING CO 
| 3003-3039 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DUODA čekių knygeles, su kuriais tai čekiais galite apmokė
ti algas, bitas 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 biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 3 procentą metams. 
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir lotų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda naujus ir lotus, 
ATVAŽIAVUSIEMS Uhicagon iškolektuoja jų plnįgus pa

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus plnįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

kus ant ruskų, teipnat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.
SIUNČIA plnįgus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto ir 

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

rejentališkus raštus ir užtvirtina juos pas Rusijos kon- 
EUlį ypač pasportus valiuojantiems Rusijon, Lietuvon. 

PARSAMD0 Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai į- 
r engto j a Bankoje, prie kurios nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 15 metų sena, įsteigta 1898, ir per 
teisingą, praktišką ir atsargų reikalu vedimą išaugo į 
žymę instituciją. Todėl, turinti kokius 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.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

—------ -----—- PRENUMERATA KAŠTUOTA*

AMERIKOJ ępusei matų ibl.zs 
EUROPOJ fRosiį?J ir Lietuv°J Anglr_ (joj ir Škotijoj 15 §. Prusnose 15 m

| W. D. Boczkauskas & Go
SŽI-SŽ2 W. ŠMtli III.. . Mabanoy City. Pa.
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