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Chicago ir apylinkės. — 
šiandie ir rytoj išdalins ap
siniaukęs; manoma šiandie 
vakare Įvyks kokia nors oro 
atmaina; šiandie šilčiau.

Vakar augščiausia tempe
ratūra 67, žemiausia 51 laip- 
nis.

Saulė teka 5:38, leidžiasi 
5:46.

No. 224 (348). METAI XVII (Vol. XVII)

Paaiškėjo, kad vil
niškės armijos pabėgo

Vokiečiai užėmė rusų 
miestą Ostrovą.

Vokiečiai neteko 250,000 
kareivio.

Aplink Rygą ir Dvinską 
rusai atkakliai ginasi.

Londonas, rugs. 23. — 
Pagaliau paaiškėjo, kad vil
niškės rusu armijos pas- 

pruclusios iš vokiečiu taiso
mu joms spąstų ir laimingai 
pabėgusios i rytus. Vokie
čiai už tai nežino ant ko su
versti bėdą. Visgi kalbama, 
kad princas Leopoldas su 
savo armijomis nesuskubęs 
bėgantiems rusams už akiu 
užeiti. Taippat kalbama, 
kad vokiečiai perdaug už
trukę Vilniuj ir todėl ru
sai suspėję pabėgti.

Vokiečiai užėmė rusu mie
stą Ostrovą, tatai dabar 
jiems į rankas patekęs vi
sas Vilnius-Rovno geležin
kelis.

Vokiečiai giriasi tuo, kad 
nors rusai iš Vilniaus apy
linkių ir pabėgę, bet jiems 
visvien tekę 2,000 rusu ne- 
laisvių ir keli kulkosvai
džiai.

Rusai tečiau stipriai lai
kosi Rygos apygardose ir 
ant kairiojo sparno, kur au
strus nuolatos spaudžia at
gal i Luck-Dubno-Rovno 
tvirtovių apylinkes.

VOKIEČIŲ PRANEŠI 
MAS.

Berlynas, rugsėjo 22. — 
Princo Leopoldo armijos va
kar šturmavo rusų pozici
jas palei upę Miščanką, a- 
biem pusėm Lietuviškos 
Brastos-Minsko ge]ežinke- 

lio. Kitos bavarų armijos 
perėjo Oginskio kanalą arti 
Telechany ir rusus atgal nu
stūmė.

Į pietryčius nuo Lenne- 
wada, palei Dauguvą, mū
šiai eina. Į pietvakarus 
nuo Dvinsko, netoli Siūdi
na, musų karuomenė užėmė 
rusų pozicijas, paimdama 

2,000 rusų nelaisvėn ir 8 
kulkosvaidžius.

Aplink Ašinėmis mes ei
name ' pirmyn. Dešinysis 
musų armijų sparnas atsi
dūrė netoli Novogrodek.

Princo Leopoldo armijos' 
abiem pusėm Lietuviškos 
Brastos-Minsko geležinkelio 
paėmė 1,000 rusų nelaisvėn. 
Paimta miestas Ostrov po 
atkaklaus susirėmimo ir 
pereita Oginskio kanalas.

Von Mackensen armijos 
turi mažus susirėmimus su 
priešininku.

' RUSŲ PRANEŠIMAI.

Petrogradas, nigs. 22. — 
Vilniškių armijų stovis kuo- 
geriausias, pasidėkojant už
pakalinių sargybų narsu
mui, kurios atkakliai gynė 
Vilniaus-Lydos geležinkeli. 
Šis kelias nuo priešininko 
liuosas ir todėl pasitrauki
mas laimingai nusisekęs.

Šiaurvakaruose nuo Dvin
sko ties Manelio mes išmu- 
šėm vokiečius iš jų apka
sų. Pietvakaruose ir pie
tuose nuo Dvinsko mūšiai 
tęsiasi fronte Naujas Alek
sandra va s ir Dusia tų eže
ras. Vokiečiai čionai nau
doja nuodinguosius gazus.

Vol yni jo j fronte Treem- 
no ir Podlasie austrai su 
vokiečiais pradėjo užpuoli
mus, bet buvo atmušti.

VOKIEČIAI NETEKO 
250,000 KAREIVIŲ.

Petrogradas, nigs. 23. — 
Militariniai kritikai apro- 
kuoja, kad vokiečiai pasta
raisiais laikai^ apylinkėse 
Vilniaus, Varėnos ir Gardi
no netekę savo 250,000 ka
reivių užmuštais ir sužeis
tais.

Austrų karuomenė maršuoja per Liubliną, o sodiečia i galvijais veža karuomenės 
'proviziją.

ROCKEFELLER PRISI
GERINĘS MAINIE- 

RIAMS.

Trinidad. Colo., rugs. 23. 
— Šiandie sueina du metu 
nuo civilio karo Coloradoj, 
kur mainų distrikte kapi
talistų nusamdyti galvažu
džiai skerdė moteris ir vai
kus, o straikuojaučius mai- 
nierius šaudė, kuomet tie 
mėgino ginti savo teises ir 
savo šeimynas nuo užpuoli
kų.

Dabar ten lankosi mainų 
savininkas, jaunesnysis Ro- 
ckefelleris, kuris pažadėjęs 
savo darbininkams pagerin
ti būvį.

Rockefelleris be to nu
sprendęs aplankyti kalėjime 
laikomą darbininkų vadovą 
Lawson, kuris nekaltai pa
smerktas ligi gyvos galvos 
kalėti.

Savo prielankiu apsiėji
mu, sakoma, Rockefelleris 
dabar ten įgijęs darbininkų 
pasitikėjimą.

DIDELI TALKININKŲ 
NUOSTOLIAI.

Berlynas, rugsėjo 23. — 
Ant Gallipolio pusiausalio 
kiekvienas per mylią pir
myn paėjimas talkininkams 
lėšuoja 10,000 kareivių.

Iš Berlyno pranešama, 
kad vokiečiai veikiai užim
siu ir Lydą.

Austrijos karuomenė. Jg

Vokiečiai fortifi- 
kuoja Liepoją.

Petrogradas, rugs. 23. — 
Sodiečiai, pabėgusieji iš už
imtų vokiečių vietovių Lat
vijoj, pasakoja, kad Liepo
joj vokiečiai išsijuosę dirba 
fortifikacijas. Daug dar
bininkų atgabenta iš Vokie
tijos į Liepoją ir drutinama 
uostas bei pakraščių drut- 
vietės. Taisoma visur kon- 
kretinės platformos del sun
kiųjų kanuolių. Vokiečių o- 
ficieriai gyventojams pasa
koja, jogei rusai jau dau
giau neatgausianti Liepojos.

RUSAI MATĄ SKOBELE- 
VO DVASIĄ.

Petrogradas, nigs. 23. — 
Iš daugelio rusų karo fron
to vietų pareina žinios, kad 
kareiviams apsireiškianti 
didžiojo rusų didvyrio, gen. 
Skobelevo, dvasia. Skobe- 
lev apsireiškiąs kaip ir bu
vęs baltoj savo uniformoj 
ir ant balto žirgo.

Generolas Michail Dimit- 
rievič Skobelev yra labai 
pasižymėjęs rusų turkų ka
re ties Plevna 1877 me
tais. Jis gimęs šalimais 
Maskvos 1841 metais. Mi
ręs Maskvoje 1882 metais.

Rusų kareiviams iš bai
mės jau nežinia kas ims ro- 
dyties.

ja. Čionai apturėta žinia, 
kad Bulgarija ant Serbijos 
rubežiaus sutraukia ketu
rias divizijas infauterijos, 
artilerijos ir kavalerijos, iš
viso 120,000 vyrų. Bet čio- 
nai netikima, kad vokiečiai 
mėgintų persimesti per Du
nojų ir užpulti Serbiją, ka
dangi tuomet prieš vokie
čius sukiltų visos Balkanų 
valstybės. Vokiečiai savo 
pasistatymu serbus tik gąz- 
dina.

Serbijos karuomenė da
bartiniam laike yra kuoge- 
riausiam padėjime ir nelen
gvai vokiečiams ji pasiduo
tų. Serbai savo šalyj turėjo 
pakaktinai laiko prisidirbti 
tvirtovių, apkasų,' fortų, 
mainų ir visokeriopų vieli
nių tvorų su vilkų duobė
mis. Serbai ant žiemos pui
kiai susiorganizavę. Tatai 
Serbija tuo tarpu niekam 
negali būti prieinama.

Taippat serbams žinoma, 
kad bulgarų karuomenė 
menkos šlovės teverta. Su 
ja tegalima atlikinėti tik 
manebrus, bet ne tikruosius 
susirėmimus. Gi serbai yra 
mėtyti ir vėtyti, nes šio ka
ro metu su austrais daug ko 
pasimokino.

Iš Sofijos praneša, kad 
Bulgarija niobi lizuojasi del 
neutralybės palaikymo, kad 
tuo tarpu Serbijos sostinėj 
kitkas tvirtinama. Ir kol- 
kas sunku sužinoti, kame 
yra teisybė. Lyginai kaip 
yra sunku patirti, ar vokie
čiai rusus ties Vilnium ap
supo, ar rusai pabėgo, nors 
tikrai jau rodos tvirtinama, 
kad rusai pabėgo.

Pekinas, rugs. 23. —Chi- 
nijos prezidentas Yuan-Shi- 
Kai sušaukė valstybės tary
bą posėdin, kuriai įsakyta 
apdirbti plonus sušaukti pi
liečių konvenciją šių motų 
pabaigoje ir galutinai nu
tarti, ar toliau Chinija turi 
palikti respublika, ar mo
narchija. Kiek yra žinoma, 
Yuan-Shi-Kai yra užsima
nęs Imtinai palikti chinų 
ciesoriumi. Todėl jam ir 
rupi tą klausimą kuogrei- 
čiausiai išrišti.

Bulgarija stoja 
karau.

Eina talkon teu
tonams.

Londonas, rugsėjo 23. — 
Apturėta žinia, jogei Bulga
rija į 48 valandas stojanti 
karan teutonų pusėn. Ji pa
gelbėsianti teutonams per 
Serbiją, Rumunijos pakraš
čiu, pramušti kelią ir pas
kui per savo teritoriją lei
sianti vokiečiams gabenti 
del turkų amuniciją, be ko 
turkai ilgiau jau negalinti 
kariauti. Spėjama, kad 
priešais Bulgariją pakil
sianti Graikija.

Vokiečiai turi sudarė pui
kius pienus. Jie pirmiau
sia nori nušluoti Serbiją ir 
kitas Balkanų valstybėles, 
jei jos po ranka pasisuktų, 
sumušti talkininkus ant 
Gallipoli, paskui traukti į 
Egiptą ir Suezo kanalą ir 
ten anglus įveikti.

Teutonai bulgarams tur
būt ką gero pažadėjo už 
stojimą jų pusėn.

BULGARIJA STOJA 
TEUTONŲ PUSĖN.

Nish, Serbija, nigs. 23 — 
Bulgarija visu smarkumu 
savo karuomenę mobilizuo-

Kokie vokiečiai 
geruliai!

Rusai su latviais 
esą niekdariai.

Vienas vokiečių karo ra- 
šėjas iš Mintaujos rugp. 12 
d. štai ką rašo:

Per miestą eidamas nuo
lat turėjau atsiminti, kad 
esu rusiškame mieste, ka
dangi šis miestas toli gražu 
nėra panašus į visus kitus 
rusų miestus. Viskas tas 
pat, kaip ir vokiečių mies
te. Ant gatvių visur matė
si kuone vieni vokiečiai. 
Žydai jau buvo pirm kelių 
mėnesių išvaryti, o latviai, 
kurių šiaip pusė visų gy
ventojų, buvo taippat iš di
džiausios dalies pasitraukę, 
nes jie buvo apie vokiečius 
visokius molus išplatinę ir 
dabar bijojo, kad jiems už 
tai nebūtų atkeršyta.

Šičion buvo tas pats, ką 
jau prie inėjimo Liepojon 
patėmijau. Latviai baisiai 
neapkenčia vokiečių. Bet 
jų toji neapykanta visai ne
išmanoma, o tai ir todėl, ka
dangi latviai, būdami po vo
kiečiais ir su jais sugyven
dami, daugiausiai nuo vo
kiečių ir kultūrą paveldėjo. 
Nuo to jų ir patsai pasilai- 
kymas pakilo. Vokiečių 
neužkentimo versmė randa
si mokyklose, kurios pirm 
26 metų pateko į rusų val
džią. Per tąsias mokyklas 
rusai ėmė kurstyti latvius 
prieš vokiečius. T tas mo
kyklas dažniausia buvo ski
riami rusai ir latviai, tam 
tyčia priruošti rusų semina
rijose, kad latvius padary
ti didžiausiais vokiečių prie
šininkais.

Kilus karui, Mintaujos 
vokiečiams prisiartino liūd
niausias laikas. Vokiškoji 
kalba vartoti liko uždraus
ta ir prieš tai prasižengu
sieji gaudavo 3 mėnesius 
kalėjimo, arba 3,000 rublių 
pabaudos užmokėti. Bile 
kokio latvio mokytojėlio ap
kaltinimo pakakdavo, kad 
garbingą miestelėną uždary
ti kalėjimam Kas jį apkal
tino, nebuvo galima sužino
ti. Kalėjime su vokiečiais ap
sieita, kaip su didžiausiais 

BERLYNAS, rugs. 22. — 
Tomis dienomis kaizeris ap
lankė Kauną. Jis sutiktas 
labai iškilmingai. Jam į- 
važiuojant miestan gaudė 
kanuolės, varpais skambin
ta (kur varpai gauta, jei 
rusai išsigabeno? R.), viso
se bažnyčiose atlaikyta pa- 
dėkonės pamaldos. Net 
merginos, baltai apsitaisiu
sios. bėrusios po kaizerio 
automobiliu rožes.

piktadariais. Viena šeimyna 
nuo laukų pirm trijų mė
nesių kalėjimai! įmesta, ka
dangi jos namuose vokiečių 
žvalgai buvo apsilankę ir 
ton pusryčius suvalgę. Tie 
nelaimingieji dar ir dabar

(Seka ant 2 pusk).
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čio svarbiausioji užduotis— 
pirmon vieton statyti vo- 
kiečių didžius nuoveikalius. 
Be to juk negalima ir laik
raščio leisti. Juk ne kitaip 
buvo ir su ėjusiais nesenai 
D. Lietuvoje laikraščiais. 
Tie pirmon vieton visuomet 
statė rusus, apsakinėjo 
bjauriausius vokiečių karei
vių pasielgimus, nors kar
tais rusų pasielgimas kai 
kur pasirodė aršesnis. Mat, 
kieno suole sėdi, to ir dai
ną privalai dainuoti. To
dėl ir “Dabartis” nebus be
šalis laikraštis karo žinių 
žvilgsniu. Bet visgi laik
raštis. Nes toliau gal a- 
part karo žinių bus paduo
dama ir šiaip jau kitokių 
naudingų žmonėms raštų. 
Negi visuomet žmogus tik 
ir skaitys apie karą, tik ir 
aimanuos apie savo vargus. 
“Dabarčiai” todėl linkėtina 
kuogeriausio pasisekimo.

& Vilniaus apylinkė. &

SlUTSK

VON HINDENBURG TRAP FOR RUSSIANS ARCHDUKE LEOPOLD
Parodoma Vilniaus apylinkė, kur von Hindenburg ir princas Leopoldas su savo 

armijomis mėgino pagauti į savo tinklus rusų vyriausias armijas.

Jau beveik visą Didžiąją 
Lietuvą vokiečiai užėmė. 
Kiek žinoma, tenai dabar 
nebeišeina nei vienas lietu
viškas laikraštis. Viskas 
užmesta, iškraustyta Rusi
jos gilumom Kiek palau
kus, gal užimtame Vilniuje 
ir Kaune ir vėl bus išleidi- 
nėjami lietuviški laikraš
čiai. Bet, matyt, tas ne 
veikiai galės įvykti. Gi 
prie laikraščių ten lietuviai 
jau buvo pripratę. Ne ma
ža musų brolių dalis be jų 
negalėjo apsieiti. Ims daug 
laiko, kol ten viskas susi- 
gludens, kai bus prisitaikin
ta prie vokiečių įvedamos 
savotinės tvarkos. Be to 
dar tikrai nėra žinoma, ko
kis tolimesnis likimas D. 
Lietuvą luakia. Rusai nuo 
lat giriasi, kad vokiečius ne 
tik iš D. Lietuvos atgal iš
vysianti, bet dar užimsiant! 
ir Mažąją Lietuvą. Tas tai
gi daugiausia ir pakenks ė- 
jusių laikraščių atgaivini
mui.

Tame pat ‘1 Dabarties ’ ’ 
numeryj skaitome apie Lie
tuvos civilį valdymą štai ką:

Užimtoj Kauno guberni
joj vokiečiai įvedė civilį , 
Lietuvos valdymą sulyg bu
vusių rusiškų apskričių: 
Telšiai, Šiauliai, Raseiniai 
ir Kaunas. Civilis valdy
mas turi tą uždavinį, kad 
sugrąžinti ramybę ir suteik
ti užimtuose kraštuose gy
ventojams sargybą bei pa- 
gelbą, kad patarimu ir da
bar jiems padėti ir karo pa
darytas blėdis kiek galint 
sumažinti.

Civilės valdžios valdinin
kas, Pranas Juozas von I- 
senburg-Birstein, savo sto- 
veinę tuo tarpu turi Tilžė
je. Apskričių valdymas 
laikinai pavestas šiems po
nams: ritmeistras Moli 
Kretingos apskrityj; majo
ras Spielberg Vižaičiuose; 
ritmdistras von Schiersta- 
cat Plungėje; liauptmanas 
Pauly Sėduosc; hauptmanas 
von Rautenberg-Garczy- 
nik Telšiuose; ritinistras 
Lutta Naujamiesty j; haupt
manas von Hake Šileliuose; 
oberleitenantas Dryander 
Varniuose, leitenantas gra
fas Matuschka Kelmėj; as- 
sesorius von Devitz Triš
kiuose; hauptmanas von 
Morcenhoffen Šaukėnuose; 
hauptmanas Voigtel Taura
gėje;- oberleitenantas 
Wakdorf Raseiniuose.

von

lietuvių 
ski- 

žmo- 
“ Da

Po viršininkų seka 
darai, kurie atlieka polici
jos pareigas apskričiuose ir 
vaitų darbus sodžiuose 
(bažnytkiemiuose), kur se
nieji valdininkai yra pabė
gę arba šiaip nebreikalingi. 
Svarbesnių reikalų aptari
mui fmtaisyta asmeniniam 
pasikalbėjimui valandos.

zan-

Tautiniai santikiai 
Belgijoj.

Prieš karą Belgijoje buvo 
tautiniai nesutikimai. ’ Ne
daug buvo žmonių, kurie 
vadindavosi belgais. Viena 
dalis vadinosi flamandais, 
kita valiais. Dar pirm ka
ro daugiau matą žmonės rū
pinosi, rašė brošiūras, taisė 
santikius, kad tik tas dvi 
pusi suvesti i krūvą, tečiau 
žmonių sielos gilumoje glū
dėjo antipatija tarp dvie
jų tautos nuotrupų. Išrodi- 
nėjama buvo, kad abi nuo- 
trupi priklauso prie vieno 
kelmo, bet tas nieko nepa
dėdavo. Gyvas, vikrus, lin
ksmas valias nenorėjo ži
noti bendrystės su nenuta
šytu flamandu.

Nenuostabu, jei prie to
kių santikių iš vienos pusės 
flamandiečiai, gaiviną aklą 
neapykantą link Franci jos, 
noriai laukdavo progos griū
ti vokiečiams i glėbi, o iš 
kitos pusės buvo galimi to
kie faktai, kaip vienas val
ių atstovas diskusuodamas 
temoje apie naujų mokyklų 
taisykles, pagrasino minis- 
teriams, kad valiai nieko 
taip netrokšta, kaip prisi
dėti prie Franci jos, o val
džia savo abelna politika 
mus prie to stumia.

Savitarpiniai santikiai bu
vo labai aitrus. Etnografi
nis rubežius tarp vienos ir 
kitos rasės labai aiškus, o 
kas ypatinga, kad jis nesi
keitė. Ties pat Brukseliu, 
kuris guli ant rubežiaus 
kalbų, galima užeiti flaman
dų kaimus, kurių gyvento
jai nemoka nei žodžio fran- 
cuziškai. Skaitlinė flaman-

Kad nepalikti D. Lietu
vos gyventojų be laikraščių 
ir žinių, kuriomis kiekvie
nas šiandie indomauja la
biau dar, negu kituomet, 
Tilžėje, Mažoje Lietuvoje, 
imta išleidinėti
laikraštis “Dabartis,’ 
riamas D. Lietuvos 
nėins. Pirmą numerį 
barties” jau gavome,
didelis laikraštukas, 4 pus
lapių, išeisiąs dukart savai
tėje. Toliau išeisiąs tris 
kartus savaitėje. Laikinai 
už laikraščio turini atsakąs 
Drs. Steputaitis. Laikraš
čio turinys — vieni valdiški 
vokiečių ir rusų generalių 
štabų pranešimai apie karo 
bėgį. “Dabarties” adresas 
toksai: Tilžė, Vokiečių gat
vė 13.

Geras laikraštis, daug ži
nių iš karo lauko, nors jos 
D. Lietuvos lietuviui ne lui
nai bus suprantamos. Ži
noma, to leidžiamo laikraš-

Ant galo “Dabartis” sa
ko:

“Musų tautiečiams tegali
me del jų pačių labo patar
ti, kad reikalais ir pasiguo
dimais atvirai kreiptųsi į 
vokiečių valdininkus ir 
tiems valdininkams anaip
tol nesipriešintų. Tokiuo 
budu tik tegali įvykti nau
dingas sugyvenimas bei 
darbas. Vokiečiai nori re
gimai Lietuvos gyventojų 
ūkio stovį pažinti ir jiems 
padėti.

į’ilnai tikima, kad vokie
čiai valdininkai ten lietu-

viuose atras palankiausius 
žmones, nes tie žmonės iš 
seno jau įpratę svetimą jun
gą vilkti ir valdininkams 
neprieštarauti. Bet tie pa
tįs palankiausi žmonės esti 
tokiais tik tol, kol mato, 
kad valdininkai su jais pro
tingai ir teisingai apsieina. 
Kiekvienas valdininkų iš
naudojimas ir bereikalingas 
žiaurumas tečiau juose už
kuria neužslopinamą pagie
žą link savo išnaudotojų ir 
skriaudėjų. Todėl išganin
ga butų, kad vokiečiai val
dininkai išmintingai su že
maičiais apsieitų, jei nori 
turėti užtikrintą krašte ra
mybę.

dų darbininkų valių pusė
je, taip nežymi, kad nepri- 
skaitoma į skaitlinę. Nesu
tikimų branduoliu buvo tai, 
kad kokia 600—800,000 fla- 
mandiečių gyventojų, kurie 
nuo amžių pasisavino fran- 
cuzų kalbą ir kultūrą be jo
kio išrokavimo, visiškai lai
svai.

Nepaisant į atkakliausius 
nesutikimus tų dviejų ra
sių kilus dabartiniam karui, 
flamandai ir valiai pasijuto 
esą belgai ir bendrai surė
mė petimis prieš priešą. Pe- 
tįs neatlaikė, sulinko, prie
šai užėmė kraštą. Tas te
čiau nedavė progos flaman- 
diečiui sveikinti vokiečius 
ir glaustis į jų glėbį. Abi 
rasi kenčia vieną vargą ir 
darbuojasi tėvynės labui.

P.

Dabartiniai rusų 
armijų vadai.

Caras iš vardo vyriausias 
visų Rusijos spėkų vadas 
vietoj didkunig. Nikalojaus.

Jo štabo viršininkas, tai
gi faktiškai vyriausias va
das, gen. Aleksiejev.

Visų šiaurinių armijų, 
tai yra veikiančių, pradėjus 
Ryga ir baigiant Bialovies- 
ko miškais, vadas gen. Ruz- 
ski.

Gen. Ruzski pradžioj ka
ro sumušė austrus prie Lvo
vo, paskiau jis buvo nuskir
tas prie Mozurijos ežerų ir 
į Lietuvą. Bet jis nelabai 
sutiko su didkunig. Nikalo- 
jum, todėl kuomet von Hin- 
denburgas rusus smarkiai 
sumušė, didkunig. Nikalo- 
jus jį, ty. Ruzskį, prašalino. 
Dabar caras jį sugrąžino 
prie svarbiausios vietos ir. 
manoma, jis užims viršiau
sio vado vietą vietoj caro.

Visų vidurinių rusų armi
jų, pradėjus nuo Bialovies- 
ko miškų iki Pinsko pelkių, 
vadu yra gen. Evart. Tas 
armijas pirmiau tvarkė ca
ro štabo viršininkas Alek
siejev.

Pietinių rusų armijų va
du, nuo Pinsko pelkių net 
ligi Rumunijai, yra gen. I- 
vanov. Jis nuo tos vietos 
nepasitraukė iš pat karo 
pradžios.

Prieš turkus veikia did
kunig. Nikalojus, kaip vy
riausias vadas, su buvusiu 
savo generalio štabo virši
ninku, gen. Januškevičium.

Kokie vokiečiai 
geruliai.

(Pabaiga nuo 1 pusi.).

kalėjime laikomi. Niekam 
nežinomas jų likimas. Kas 
buvo turtingas, tas galėjo iš 
kalėjimo išsipirkti, užmokė
damas Rygos gencral-gu- 
bernatoriui 10 tūkstančių 
rublių. Ar tuos pinigus gu
bernatorius paimdavo, ar 
jie kam kitam tekdavo, ne
galima žinoti.

Iki musų inėjimo Min
taujon buvo plačiai pasklei
sti latvių kalba raštai, ku
riais negirdėti apie vokie
čius atsitikimai buvo pa
sakojami. Vokiečiai visaip 
šmeižta ir iškoneveikta. Pa
vyzdžiui, buvo pasakojama, 
[kad vokiečiai kareiviai vie
nai moteriškei buvę nuka
poję rankos pirštus ir pačią 
ranką gruzdenę ant ugnies, 
Kadangi buvo paduotas tos 
moteriškės vardas ir gy
venamoji vieta, todėl jos 
paklausta, kodėl ji taip me
luojanti. Ji prisipažinusi, 
jogei rusų valdžia priver- 
čiusi ją panašiai elgties. Ir 
tiesa, moteriškė turėjo nu
trauktus rankos pirštus. 
Bet tas atsitiko, kuomet ji 
į ranką buvo paėmus uždeg
tą granatą. Vokiečių ka
reiviai paskui jai ranką ap- 
rišę.

Mintaujoj be to tarp ka
reivių buvo platinamas 
laikraštukas “Sobaka,” nu
kreiptas prieš vokiečius. 
Tuo laikraštėliu rusai ka
reiviai buvo skatinami su
žeistus vokiečius žudyti, su
gautus mėsinėti, vokietes 
ligonių slaugotojas prie bile 
progos nusmaugti ir t.t.

Kuomet vokiečiai pirmu 
kartu Mintaują buvo už
puolę ir vokiečių kanuolių 
baubimas vis labiau miesto 
link artinosi, tuomet pas 
turtingą vokietį miestelėną 
atėjo aplink 20 latvių ir ė- 
mė jam rankoves bučiuoti, 
prašydami užtarti prieš mo
jusius miestan vokiečius.

ŠELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.
... , ■

Bet kuomet vokiečiai tuo 
kartu nuo Mintaujos atsi
tolino, tie latviai daugiau 
nenorėjo to vokiečio nei pa
žinti, nei jį pasveikinti.

Vokiečių persekiojimas 
pagaliau priėmė ir juokin
gas formas. Antai pasi- 
mankštymams dideli žemės 
plotai buvo suarti, nes ru
sai parokavo, jogei čia vo
kiečiai pirm laiko yra pa
taisę Vokietijos lakūnams 
nusileidimui vietas. Vie
nam name buvo pradėta ma
šina siųti. Tuoj pasklydo 
gandas, kad vokiečiai tą 
siuvamąja mašina pranešan
ti priešininkams žinias. At
silankė keli policiantai, siu
vamąją mašiną peržiurėjo 
po kelis kartus, bet, žinoma, 
nieko ypatingo ten negalė
jo rasti.

Rusai, apleizdami Min
taują, sudegino ten šalę mie
sto didelius malkų sande
lius ir kelis medinius na
mus. Sunaikino fabrikuose 
mašinas ir vandens įvadas. 
Ko tik negalėjo, ar nesu
spėjo su savimi pasiimti, vi
sa tai naikino. Ir ant galo 
rusų kareivių didžiuma už
grobtu vynu iš rusiu .nusi
gėrę.

Šiandie Mintaujoje išnau- 
jo ramybė viešpatauja ir ka
ras, tarytum, jau visai pa
mirštas.

Karo nelaisvių 
teisės.

Seniau su nelaisviais ga
lima buvo elgties sulyg no
ro. Dabai- yra nustatyti 
tam tikri įstatai link nelais
vių užlaikymo. Šiandien 
nelaisviai yra viešpatijos 
globoje, o ne pavienių ka
reivių ir viešpatija .nusta
to taisykles elgimosi su jais.

Pirmiausia Belaisvis skai
tomas uždėjiku laike karo, 
kuris prisiekia ligi karo ga
lo nedalyvauti mūšyje. At
sakomybę turi viešpatija 
prieš nelaisvius, kaip ir ne
laisviai. Negalima jų be 
tam tikrų priežasčių bausti, 
alkinti, raišioti ir uždarinė
ti, jaigu to neišteisina ko
kios nors ypatingos aplin
kybės. Kariniai nelaisviai 
turi teisės reikalauti svei
ko ir patogaus patalpinimo, 
maisto, patenkinančio kūno 
reikalavimus. Negalima jų 
išnaudoti prie sunkių dar
bų, o tuo labiau versti atli
kinėti tokius darbus, kurie 
gali patarnauti jų tėvynės 
dėdžiai.

Viešpatija turi rupinties 
sveikata ir užlaikymu paim
tų nelaisvių. Tiktai atsar
gumo dėlei yra atimama nuo 
kareivio ginklas. Jaigu ne
laisvis apserga liga, jis turi 
;eisę reikalauti daktarinės 
oagelbos.
Išrodytų lyg, kad žmonės, 

paimti iš po ginklo, turi 
daugiau pasigailėjimo, ne
gu kaikurios tautos, saky
sime, gyvenančios Rusijoje. 
Iš pavergtųjų tautų reika
laujama, kad jos išsižadėtų 
savo kalbos, papročių ir ki
rų tautinių ypatybių. Žmo
nių teisės irgi atimtos.

Beje, ne visos viešpatijos 
prisilaiko panašių įstatų su 
nelaisviais. Ramybės me
ni, be abejonės, prižada, bet 
karo laiku tų pasižadėjimų 
nepaiso. Va, Vokietija, sa
koma, išnaudojanti nelais-
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vius sunkiausiais darbais. 
Juos nuvaro kasti karo 
laukan apkasus, daryti 
drutvietes. Aišku, kad ne
laisvis visa tai turi atlikti 
su širdperša, juk jis žino, 
kad jo ranka pridėta prie 
žudymo savo tautiečių.

Naujas Laikraštis.
Gerbiama Redakcija!

Vokiečių karuomenėms 
vis gilyn besiveržiant Did. 
Lietuvon, didesnėji jos da
lis atskirta nuo savo švieti
mo centrų. Idant tokį žy
mų lietuvių skaitlių nepali
kus be žinių apie taip svar
bius šiais metais pasaulyje 
atsitikimus ir, abelnai, be 
dvasios maisto, keli Prūsų 
lietuviai susitarę bei išsirū
pinę valdžios leidimą, nuo 
rugsėjo 1 dienos leis naują 
laikraštį, kuris vadinsis 
“Dabartis.” Laikraštis bus 
bepartijinis. Jo programą 
rasite probos numeryje, ku
rį už keliu dienų ir jums 
pasiųsime. Norėtume ir a- 
pie žymesniuosius Amerikos 
lietuvių gyvenimo apsireiš
kimus pranešti, o ir šiaip 
susirišime stovėti su Ame
rikos lietuvių spauda. Ža
dame taipgi ir jums siunti
nėti po egzempliorių — ar
ba jaigu reikalaujama, po 
kelis — ir prašome taippat 
J ūsų laikraščio siuntinėti 
mums po du egzempliorių, 
kurių vieną vartotume re
dakcijos reikalams, antrąjį 
pasidėtume archivan.

Su tikra pagarba bei tau
tišku sveikinimu už “Da
barties” leidėjus

Dr. Steputaitis.
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Karo aukos.
(Tąsa).

Neramus zuikio miegas, 
visad pilnas baimės už gy
vybę. O tarpe zuikio ir ka
reivio didis panašumas, tik 
ką kareivis, bijodamas už 
savo gyvybę, pats tykoja 
ant gyvybės priešo, ko na
bagas zuikelis nedaro. To
dėl ir kareivio miegas labai 
jautrus. Vokiečią maršo 
atgarsiui praplitus visi pen
ki kazokai šoko ant koją 
ir griebėsi už šaudyklių. E- 
mė jie žvalgytis, kaip čia 
ir per kur raitiems paspru
kus, kuomet pastebėjo, jog 
vokiečią būrys netaip jau 
didelis: pro miegus buvo pa
sirodęs daug didesnis.

*
Teisingai ar neteisingai, 

kazokai skaitomi nepapras
tais drąsuoliais. Bent tas 
aišku, jog jie nėra bailiais. 
Pagalios užpuolimui iš pa
salu kad ir žymiai skaitlin
gesnio priešo daug drąsos 
nė nereikia. Penki kazokai 
akimirksnyj nusprendė, jog 
apie 30 vokiečią prieš juos 
nebus perdaug, o jau pir
mieji netikėtai paleisti šū
viai tą skaitliu galės žymiai 
apmažinti. Todėl tyliai ir 
pasitarę atstatė jie šaudyk
les ir laukė tik kol iškilmin
goji procesija pakankamai 
prisiartins.

*
Keturi patriubočiai, ne

gailėdami savo sveikatos, 
putė triubas, jaunas leite
nantas išdidžiai statė kru
tinę, stengės parodyti rūs
tesnį veidą. Nors gatvės 
buvo tuščios, nors žmonią 
nesimatė niekur, nors visas 
kaimelis atrodė tarsi apmi
ręs ar giliai įmigęs, perge
ltai ulanai žinojo, jog prie 
kiekvieno plyšelio, už kiek
vienu uždaryti! duriu, pro 
kiekvieną menkesni langelį 
žiuri į netikėtus svečius bai
lios, bet žingeidžios lietuviu 
akis. Vieno dalyko vokie
čiai neįspėjo ir įspėti nega
lėjo: tai jog apart lietuviš
ką akiu, juos lydi dar pen
kios poros kazokišką. Nuo
šaliai stovinti Griniaus jau
ja išrodė taippat tuščia, 
kaip ir kitos.

Neteisinga butą vokiečius 
bailiais vadinti. Ant atvi
ro lauko jie gal but nepa
būgtą ir penkiese penkis 
kazokus sutikti. Bet neti
kėtai užpultas kiekvienas į 
bailį pavirsta. Nežino tuo
kart, ar gintis, ar bėgti. Jei 
ginties norėtą, nežino prieš 
ką, nė kaip, jei bėgti ma
nytą, nežino kur, kadangi 
nežino nė kiek priešo už
puola, nė kur jis yra. To
dėl, kuomet penkios kazoką 
šaudyklės sutartinai su
griovusios, visai užglušino 
triubą balsus, tarpe ulaną 
kilo sumišimas. Mažiau bu
tą jie nusistebėję ir mažiau 
nusigandę, jei perkūnas bu
tą trenkęs netikėtai arba 
čia pat prasivėrus žemė. 
Pirmasis patriubočius tar
si pakirstas nusirito nuo ar
klio, jo draugas išleido iš 
ranką vingiuotą instrumen
tą, pasvyravo vaįandėlę ir 
smuko žemyn galva. “At
gal ! ’ ’ suriko leitenantas, 
bet pirm, negu ulanai spė
jo atsukti arklius, kazoką 
šaudyklės atsiliepė išnaujo. 
Dar pora ulaną nuvirto nuo

arkliu, gi išlikusieji susi
kimšo neperplačioje gatvė
je. Vėl ir vėl griovė kazo
ką šūviai, skubiai į buri 
taikomi. Gražus leitenanto 
arklys kaip tai keistai su
kriokė, šoko porą šuoliu pir
myn, pakilo ant paskutinią
ją koją ir griuvo į patvorį. 
Leitenantas tik spėjo surik
ti “donner-blitzer,” mėgino 
ištraukti iš kilpos prislėgtą 
koją, bet čia pajuto tokį 
skausmą, nuo kurio apalpo. 
Tuo tarpu kiti ulanai viesu
lą leidosi gatve, beveik pri
gulę prie arklią kaklo, nė 
neatsižvelgdami atgal.

*

Bėgantį vytis, tur but, vi
sados smagu. Penki kazo
kai iššoko raiti iš jaujos ir 
leidosi paskui ulanus, nė 
nepažiūrėję į arklio prislėg
tą leitenantą. Greitai ją 
klyksmas ir šaudyklią 
griausmas atsitolino visai. 
Tuokart pradrįso iš savo na
meliu pasirodyti sodiečiai. 
Senis Grinius nebuvo tarpe 
pirmąją. Atsargiai iškišęs 
iš prieangio galvą pamatė 
pagal savo tvartą besiren
kantį žmonią būrį. Išėjęs 
į diendaržį pastebėjo sodie
čius, žiūrinčius į kritusius 
ulanus ir besidalijančius li
kusiu nuo ją grobiu. Vieni 
stengėsi iš po arklio ištrauk
ti prislėgtą leitenantą, kur 
manė negyvu esant, kiti 
grobstė sau kas piką, kas 
misingio riestą trubą, kas 
revolverį bei kardą. Ar taip 
valia daryti, niekas nežin- 
geidavo: juk kritusioms tie 
dalykai negi jau buvo rei
kalingi. Senis Grinius te- 
čiaus girdėjęs buvo, jog už 
pasisavinimą kritusią, kač 
ir priešą, kareiviu turto ka
ro įstatai smarkiai baudžia, 
Todėl jis, priėjęs prie kai
miečiu, pertarė visą grobį 
atidėti į šalį, kol negrįš ka
zokai, kad kartais neįkliu- 
vus į bėdą. Tuo tarpu gi 
nė nejudinti kritusią ją, nes 
nežinia, kaip načalstva pri
sakys. Sodiečiai paklausė, 
kadangi ir jie gailėjosi savo 
kailio, atidėjo viską į šalį ir 
jau buvo bemaną išsiskirs
tyti kas sau, kuomet vienas 
iš ją, vos baigęs ištraukti iš 
po arklio blizgantį apsiaus
tu leitenantą, staigiai suri
ko: “Vyručiai, jis dar gy
vas! Tik nusilaužęs sau ko-

(Seka toliau).

Mandžiurija.
Dvieju savaičių pagyve

nimas Charbine gali žmogų 
privesti ligi juodo nusimini
mo; dulkės, smėlis, nešamas 
debesimis iš Gobi tyryną; 
hoteliai, šaukiantis atkerši
jimo dangaus, gyvuoja viš- 
tinyčios ir sienos apaugę 
grybais; stoka abelno kul
tūrinio pulso.

Skubu prasišalinti iš ši
to nemalonaus kampo — iš 
Mandžurijos, iš Chiną, to
liau į Siberiją, į Vladivosto
ką — ant Japoną jurią, kad 
vėliau ilgesniam laikui su
grįsti į Mandžuriją

Stotyje “Senojo Char- 
bin” turėjau progos pama
tyti indomą reginį- prieš 
prekinį traukinį, dalykas 
paprastas, mažas 10 metą 
chinietis šoka tautinį šokį. 
Daug už jį vyresnis chinie
tis jam groja. Instrumen
tas, kuriuo groja, šiduoda

Buvęs Suv. Valstiją sena
torius sunkiai sergąs Cin

cinnati, Ohio.

nepaprastai monotoninius 
akordus, tai populeringiau- 
sias Chinijoj instrumentas. 
Forma jis panašus į mando
liną, bet grojama ne pirš
tais, o smičiolu. Šmičiolas 
ne iš viršaus užgauna sty
gas, bet perkištas tarp sty
gą ir sudaro vieną kūną 
draug su instrumentu. Šo
kis padarė neblogą įspūdį. 
Jis pilnas vikrumo, harmo
nijos.

Po dvieją valandą išva
žiavimo iš Charbino važiuo
jame per A-ze-che. Verta 
čia apsistoti, kad sužinoti, 
kaip pasekminga franeuzą 
kataliką misija. Chinietis, 
būdamas ateistu, mažai pai
so į religijos dalykus. Bet 
kada nekuris chinietis taip 
nusikalsta ,kad jam graso 
mirtis, jis tada skuba apsi
krikštyti, kad apturėti pro
tekciją misijos, ambasado
riaus ir abelnai Europos. 
Tečiaus tokiąią- krikščioni
mis misija negali pasidžiau
gti.

Artinanties link Rusijos 
rubežiaus nusidriekia gra
žiausios Mandžurijos apy
linkės. Vasara užsibaigia 
liepos mėnseyje stambiais 
lietumis, kurie be pertrū
kio tęsiasi ligi rugpjūčio pa
baigos. Šitie lietus paskan
dina laukus, dirvas. Kur 
chinietis kovo mėnesyje 
pjovė javus, liepos mėnesy
je gaudo žuvis, kurios tame 
laike sudaro vieną naudin
giausią produktą. Gausu
mas prilyto vandens dažnai 
lygus pasakos rubežiams.

Smagiausias metą laikas 
esti ruduo. Rudenį sausa 
ir šilta. Drėgnumas iš va
saros ir šiluma atgaivina 
augalus.

Anglą misionorius Ja
mes papasakojo sekančio tu
rinio legendą:

“Kada galingas Budda 
sutvėrė visa, kas gyvuoja, 
pamiršo apie Mandžurijos 
kraštą, o kada jam apie pas
tarąjį užminė, jog tas kraš
tas tyrynu dar tebestovi, 
Budda surinko įvairiausią 
rąšią žvėrių ir augmeną ir 
apdovanojo Mandžuriją, sa
kydamas: “Lai kiekvienas, 
kuris čia apsilankys, randa 
pažįstamus augmenis ir gy
vūnus.”

Ištikrąją, čia šglip ced- 
rą ir pušią auga ąžuolai ir 
ir turką riešutynai, šalip 
beržo — klevas. Miškuose 
meškos ir sloniai kaimynau- 
ja su tigrais ir antilopėmis. 
Žemė tinkama naudingiau- 
siems javams, auga kviečiai, 
cukuruzai, ryžiai ir kiti. 
Kvietis išduoda nuo 20—30 
grūdą. Kaip laukiniai gy

vuliai įvairus, taip ir nami
niai. Žemdirbystė suteikia 
didelę šaką pramonės. Žem
dirbystėje, pramonėje chi- 
niečiai užkopė augščiausio 
laipsnio. Arbata ir šilkas, 
tai du produktu, kurie kelia 
visą ekonominę chiną gero
vę. Chiniečiai moka apver- 
tinti žemės kąsnelį; tą, žino
ma, kuris jiems daugiau at
neša naudos. Darbymetės 
laiku armijos darbininką 
atvažiuoja iš Chinijos į 
Mandžurijos laukus. Chi
nietis, norėdamas daugiau 
pasinaudoti iš žemės, susi
daro savo gyvenimą medyje, 
kad tokiuo budu neužimti 
žemės.

Chinietis nežino, kas tai 
yra duona. Nei žodžio jai 
pavadinti dar savo kalboje 
neturi. Iš javą kepa py
ragaičius, paplotėlius. P.

Visa, ką pasakė vokietis 
korespondentas, turi sutik
ti su teisybe. Juk rusą ka
reivis užaugęs dugiausia ty
rame ore, užgrūdintas var
gą ir priespaudą. Jaigu 
šiandie vokiečiai pergali ru
sus, tai ačią ginklą ir kitą 
aprūpinimą tobulumui. 
Duok gerus ginklus ir ap
rūpink visakuomi rusą ka
reivį, jis prie savo narsumo 
parodys ką gali.

i Atydai Draugysčių ■
■ Pranešame gerb. draugijoms, I
| kad draugysčių parėdų dirbtu- j 
j vę perkėlėme į kitą vietą, tai- s 
f gi norėdamos užsakyti karūnas, ■ 
| vėliavas, kukardas, šarpas, mar- | 
: Saikų parėdus, kepures, guzikė- į 
J liūs ir t.t., teiksitės atsišaukti B 
Ii šiuo adresu: |
z T. ANDRUSEVIGZ & CO. ■
■ 1908 W.Division st., arti Robey Chicago a
iiiillBililllBlimililBillillBIIIIIIBBlIilllBIIIIIIBIIIIIBiillliBiililiBIliliB^

Bell a System

Ar Pasirengei Kraustytis?
Jeigu jau apsirinkai naują rezidencijų arba 
biznio vietą, privalote duoti paliepimą idant 
perkeltų jūsų telefoną,

Trisdešimts dienų laiko , 
reikalinga del perkėlimo, tarpe rugsėjo 15 
ir spalio 15 d.

Nauja Telefono Kninga 
eis spaudon spalių 1 d.

kuri yra paskutine diena "paskirta del įdėji
mo jūsų vardo ir adreso naujoj telefono 
kningoj.
Telefonuok savo permainymo orderį dabar.
Šauk Official 100—nereik mokėt. Neužvilk

Rusų kareivis.
Vienas karinis vokiečią 

korespondentas taip apie 
rusą kareivio narsumą ir 
atkaklumą kalba:

“Rusą kareivis nenusto
jo savo senobinio narsumo. 
Fridrikas Didysis kartą iš- 
istarė, kad rusą grenadierį 
reikia pirma peršauti, o po 
to dar apversti. Musą ka
reiviai turi tą patį įsitikri- 
nimą, kada jie išmušę iš 
vietos priešą, mažai turi 
progos eiti pirmyn, tuojaus 
atsiremia į atkaklius prie
šo pasistatymus ir kova vėl 
išsivysto. Fi'ancuzas eina į 
muši kupinas karščio, ata
kuoja atkakliai, bet sumuš
tas bėga ir ne tuoj atsišie
pia. Rusą kareivis į mūšį 
eina drąsiai ir lygiai ramiai 
sutinka pergalę arba nelai
mę, ]yg Dievo daleidimą. 
Pergalė perdaug jo nenu- 
svaigina, bet ir praliamėji- 
mas neištraukia jo iš lyg
svaros. Ramybės metu jis 
užgrūdintas prie kantrybės, 
yra kantrus ir karo laiku. 
Ačią toms visoms rusą ka
reiviu ypatybėms už kiek
vieną sprindį žemės mužikui 
privalome krauju mokėti.

Manau paminėti 16-ką di
džiausiu karą rusą histori- 
joj ir išimti tuos, kuriuose 
šalip rusu ėmė dalyvumą ją 
talkininkai. Iš privestą 
nuostoliu tuose karuose pa
sirodys, ką gali iškęsti rusą 
kareiviai. Skaitlinė užmuš
tą ir sužeistą, 1758 metais 
laike septynių metą karo 
ties Zorndorfu. rusą pusėje 
išnešė 50 nuoš; 1807 m. mū
šyje ties Frydlandu su Na
poleono kareiviais — 22 n.; 
1812 m. ties Borodino — 
35 nuoš.; 1829 m. ties Ku- 
levičiu su turkais — 9, 1831 
ties Grobovu — 13 nuoš.; 
ties Ostrolenka — 14 nuoš.; 
1854 m., Krymo kare, ties 
Alma — 17 nuoš.; tame pa
čiame kare ties Inkennann 
— 24 nuoš., ties Čiornaja — 
13 nuoš., 1877 ties Plevna 
(antrame mūšyje) — 28 
nuoš., 1904 m. Laloanu — 
11 nuoš., ties Szalhu — 21 
nuoš., ties Mukden — 23 
nuoš., vidurinis skaičius ru
są nuostolią tuose mūšiuo
se išnedavo 18 nuoš. X

Iš tos septyniolikos mu- 
šią su tokiais nepaprastais 
nuostoliais paaiški rusą ka
reivio karžygiškumas. Šian
dien taippat prisieina susi
remti su lygią nervą žmo
nėmis.”

DR.\RICHTER’S 
PA I l\l

EXPELLER
del BEUMATIZ- = 
MO, SKAUSMO, wa 
RAUMENŲ ir vi- fe 
sų SĄNARIŲ. SU
STINGIMO.

Tikras Expeller 
ateina pakeliuose. 
Neimkite tų pa
kelių, kurie yra 
neuipečėtyti su 
Anchor Trade 
Mark.

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

HEW YORK, H. Y.

1
I z Tel. Drover 7042. g

■ Dr. C. Z. Vezelis I
’ tIETUVYS DENTISTAS

L Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. “
1 Nedelioms pagal sutarimą. g

4712 So. Ashland Avė. ■
arti 47-ios gatvės. B

Išrausta.
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1915 by A. Kvasnicka

Ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą, baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, 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 Rock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urnų 
palengvėjimą.

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

Tel. Randolph 5246

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill.
Bes. 3255 So- Halsted St.

Tel. Drover 5323

Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Are.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 6 popiet 6:30 —

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commercial department 
Official 100

GYVULIŲ PROTAS

GYVULIU PROTAS

LAMUI

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 rašomai 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 išalkina
ma, pav., kam šuo prieš atsi- 

“ gulsiant kelis kartus apsisu
ka, kam jis nealkanas būda
mas dantimis žolę skabo, kam 

išpasalų užpuola, kodėl naminiaiyra tokių šunų ir žvėrių, kurie 
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 krasinj 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 z Chicago, III. U. S. A.

| Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
< Durų, lentų, lentelių, r€mų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.
I MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

“Amerikos Lietuvis
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANA VICI A
IS Millbury St, : Worcester, Mass

Apskelbimai "KATALIKE" atneša gera pelną

■
•____ ___
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Chicago^ Žinios
PATRAUKTI ATSAKO
MYBĖN UŽ “EAST-

LANDĄ.”
Vakar Suv. Valstijų dis- 

trikto teisme grand jury pa
skelbė apkaltinimą prieš 8 
asmenis, kurie vra kalti už 
“Eastlando” nelaimę. Kal
tinami už suokalbį ir baus
mės vertą apsileidimą. Ve 
kurie kaltinami:

George T. Arnold, prezi
dentas “St. Joseph-Chica
go Steamship Co.,” kuri yra 
“Eastlando” savininkė.

William TT. Hali, tos kom
panijos vice-prezidentas ir 
generalis manadžierius-ka- 
sininkas.

Walter C. Steele, tos kom
panijos sekretorius-kasinin- 
kas.

Walter K. Grecnbanm, 
manadžierius “Indiana 
Transportation Co.,” kuri 
nusamdė “Eastlandą” ant 
liepos 24 d. 1915 m.

Harry Pederson, garlai
vio “Eastland” kapitonas.

J. M. Erickson, vyriausias 
‘‘Eastlando’’ mašinistas.

Chas. C. Eckliffe ir Ro
bert Reid, federaliai garlai
vių inspektoriai.

Podraug patraukiama at
sakomybėn vįršminėtos 
kompanijos, kaipo korpora
cijos.

galėjo pašaukti ant greitų
jų gydytojo, tai pats tuo- 
jaus nuvežė sužeistąjį ligo
ninėn. Reporteris.

VON PAPEN AMERIKO 
NŪS PAVADINO IDI

OTAIS.

PASIŲS KAREIVIAMS 
OBUOLIŲ.

Obuolių augintojai ir pir
kliai S. Valstijose sutvėrė 
komitetą vardu “Apple 
Shippers Committe,” kurio 
tikslu bus pasiųsti nors 
100,000 statinaičių obuolių 
į Europos karo laukus ka
riaujantiems kareiviams.

Tie obuoliai busią pasių
sti specialiu garlaiviu spa
lių 19 d. Tą dieną šioj ša
lyj pripuola obuolių šven-

Tie obuoliai bus skiria
mi visų kariaujančių vals
tybių kareiviams.

Obuoliai ir jų persiunti
mas atsieisią aplink puse 
milijono dolerių.
dengsianti obuolių 
jai ir pirkliai.

Puiki dovana 
kareiviams, jei
submarinai tų obuolių su 
laivu nepasiųs jūrių dug
nan.

Washington, D. C., rugs. 
22. — Anglijos valdžia va
kar viešai paskelbė atrastus 
pas korespondentą Archi
bald laiškus, sulyg kurių 
S. Valstijos pas Austriją 
pareikalavo atsiimti savo 
ambasadorių Dumba.

Korespondentas Archi
bald tų laiškų išviso gabe
nęs su savimi 34, kurių tri
jų turinys del svarbių prie
žasčių neskelbiamas. Du jų 
von Papeno, rašyti genera- 
liam štabui Berlvne, gi tre- 
čias laiškas tai ambasado
riaus Dumbos.

Viename laiške vokiečių 
kapitonas von Papen, rašy
damas į savo žmoną, ameri
konus išvadina idiotais.

Ambasadorius Dumba ra
šydamas vienam laiške į 
Austrijos premierą Burian 
prezidentą Wilsona pavadi
na atkakliu, kad jis nesutin
ka sulaikyti amunicijos 
siuntin ė j imą tai k ininkam s.

Tie laiškai amerikonus 
labai užgavo, o ypač šios 
valdžią. Bet prezidentas 
Wilson ir šiame atsitikime 
nežino kas veikti. Po ser 
liovei renka faktus.

Tuo tarpu kapitonas von 
Papen išsinėšina iš Suvie
nytų Valstijų. Jis siunčia
mas su kokia tai vokiečių 
valdžios misija į Meksiką.

Iš to korespondento Ar- 
chib. pasirodo tikras kra- 
sauninkas. Ir dar vargšas 
mėgina teisinties, kad jis 
nežinojęs, kokius laiškus 
gabenąs teutonams.

LD. “KATALIKAS,” rugs. 23, 1915.

SUCEDYK PINIGUS 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO 
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos. 
1S iki 40c svaro arbat. 3 iki 6c sv. sviesto.

STANISL. MAŽEIKA

HTri

Šiaur-vakarinė dalis.
1644 W Cnicazo ave
1373 Milwaukee ave 
1045 Milwaukee five 
2054 M Iwankee ave 
2710 W North ave

Vakarine dalia.
15U W Madison st 
2b30 W Modison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dells
3032 WentworthSve 
3+27 S Halsted st 
4729 s Ashland ava

Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras 
Mano 10c vertes kitur pardnodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po 31.00.

Bankes’ Kavos Krautuves

Pranešu visiems drau
gams ir prieteliams, jogei 
mano brolis, a.a. Stanislo
vas Mažeika, mirė Įkritęs i 
šulini 30 pėdų gliumo 
Spring Valley, Ill. Iš ten 
jo kūnas pargabentas į Chi
cago. Laidotuvės atsibus 
rytoj, rugs. 24 d. Atsibus 
pamaldos šv. Jurgio bažny
čioj ir bus palaidotas ant 
šv. Kazimiero kapinių. To- 
del-gi nuoširdžiai kviečiu 
visus draugus ir prietelius Į 
a.a. Stanislovo laidotuves 
atsilankyti. P. Mažeika, 

brolis.

■
I

te.

Lėšas pa- 
auginto-

vokiečių

AŠTRIAI NUBAUDĖ.
Ąsočiu tik iki laikui gali

ma vanduo nešioti. Jack 
Denver, George Esterbrook 
ir Frank Nolan ilgas lai
kas Įvairiuose miestuose a- 
piplėšinėjo kras. bustus, ko] 
Danville, Ilk, nebuvo pa
galiau suimti. Danvillės fe- 
deralis teisėjas visus tris pa
smerkė kalėjimai) po 15-ką 
metų ir po $400 pabaudos. *

Ketvirtas vagilius George 
Oakes pasiųstas 3 metams 
kalėjiman.

LAKŪNAI BOMBARDA
VO STUTTGARTĄ.

Londonas, rugsėjo 23. — 
Francuzų lakūnai pasekmin
gai iš oro bombardavo Wu- 
ertembergijos sostinę Stutt- 
gartą. Numetę aplink šim
tą bombų ant karaliaus rū
mų, geležinkelio stoties ir 
kitų miesto dalių. Turbūt 
dideli nuostoliai padaryti, 
kadangi ir Berlyne pripa
žįstama, jogei nuo to bom
bardavimo 4 asmenis už
mušta ir keliolika kareivių 
ir civilių sužeista. Visi 
francuzų lakūnai sugrįžę.

$13,800,000 PER DIENĄ.

Paryžius, rugsėjo 23. — 
Franci j ai šis karas per die
ną atsieinąs $13,800,000 su- 
lyg oficialio raporto.

SUSIŽEIDĖ LIETUVIS.
Trečiadienyjc, rugsėjo 22 

d., nekoks Pranas Samašas 
tepė p. Stanevičiaus namą 
prie Paulina str., ant Town 
of Lake. Bestovėdamas ant 
kopėčių paslydo ir krito 

nuo antro augšto žemyn. 
Pataikė ant šalitakio. Išli
ko gyvas, bet išsilaužė vie
ną ranką ir smarkiai susi
trenkė. Pr. Stanevičius nc-

ROOSEVELT IŠNAUJO 
KANDIDUOSIĄS.

New York, rugs. 22. — 
Progresistų partijos tauti
nio komiteto pirmininkas 
Victor Murdock tvirtina, 
kad Roosevelt išnaujo kan- 
diduosiąs i prezidentus iš 
progresistų partijos, jei ma
tysiąs bent koki nors pasi
sekimą. Kiek žinoma, atei
nančiais prezidento rinki
mais demokratų partija bus 
nustojus visokio piliečių pa
sitikėjimo, todėl gera pro
ga išeiti progresistų kandi
datui.

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti 

\ 26c
Santos kava 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

REIKALINGI
jauni vyrai mokyties barberysties* Ke
leto savaieziu užtenka del užbaigimo 
kurso- Inrankiai duodami. Vietos lau
kia. Geras mokesnis. Visados gali ti- 
kietis dirbsiąs. Uždarbis yra besimo
kinant.
MOLER BARBER COLLEGE
105 So. Fifth five., Chicago, 111.

NUSKANDINO SUBMA- 
RINĄ.

Odessa, rugs. 21. — Ru
sijos karo laivai nuskandi
no vokiečių submariną, ku
ris ilgas laikas trankėsi ii 
veikė Juodosiose jūrėse.

LIETUVIS GRABORIUS J

Phene Drever 7000

DR. A. J. TANANEVICZE
(įYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Gyd<t ligas vyrų,, moterų ir vaikų 
3249 S. Morgan St., Chicago, Ill. 
ni—iinii—litinniiininiiinniiiiiMiiii^nii—ini—nii—nrM m n i
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Geriausias gra-“ 
borius ant Bri- B 
dgeporto. Atlie- jį 
ka darbą geriau-a 
šiai. |
Prie kiekvieno jį 

pagrabo suteikia | 
geriausius likto- g 
rius ir 12 va- h 
ną palmą. ’ 
Tel. Drover 4139 8

. I
• A. MASALSKIS ■
b3305 Auburn Ave., Chicago!
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MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St.

Turi geriausią pasisekimą, Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kai
nas.

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

Nedaliomis 10c. balkoaas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. ža
rnai.

Prasideda 7 vai. ‘kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai po 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandų liuoso laiko, tai ateik 

MILDOS-TEATRAN

Tananevicz Savings

BANK
JONAS M. TAf •VNEVIČIA, Sav

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO. ILL.
IB □E 3SE 3SI

A. L D. ‘Kataliko’ agentai
F .K. Bataitis, keliaujantis agentas 

ALD. “Kataliko” šiomis dienomis 
lankosi Wisconsin valstijoj. Dabar 
šią savaitę bus Kenoshoj, Slieboyga- 
ne ir apylinkėse. Jaigu kas turėtą 
kokį reikalą, gali kreipties prie jo.

ALD. “Kat.’" Admin.

Geriausia proga del 1 arba 2 vyrą 
pirkti pirmos klesos krautuvę “gro
cery” lietuvią apgyventoj apylinkėj 
už $900. Duos ant išmokėjimo. Ran
da $33 su 5 dol. kambariais ir stai- 
ne. ši vieta pinigu dirbėja, dabarti
nis savininkas jau 7 metai kaip ją 
laiko. Priežastis pardavimo — savi
ninkas nemoka kalbėti lietuviškai.
2901 Emerald ave., Chicago, Ill.

Oleko-Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knlngvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valstijų historijos. abel- 
nos historijos, geografijos, politikinės 
ekonomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

B. PAPLAUSKAS,
10604 So. State str.,

West Pullman, Ill.

LIETUVIAI, PASINAUDOKITE 
PROGA.

Iš priežasti esišvažiavimo savininko 
į kitų miestų, parsiduoda už labai pi
gių kainų naminiai rakandai (furnitu
re), vieni metai tiktai naudoti. Del 
artesnių žinią . kreipkitės antrašu: 
3422 So. Union Ave., Chicago, Ill.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisai

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

Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 687.

iki
Pigiai parsiduoda saliunas labai ge

roje vietoje, tarp lietuvių, ant Brid- 
geporto. Savininkas nori greitai pra- 
duoti iš priežasties ligos. Atsišaukite: 
3301 So. Halsted str., Chicago, Ill.

PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teisinsdaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir farmas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant Imtj morgičių. Kreipki tCs pas

Yra musų agentu Iroselande, Ken- 
singtone, Pullmane, W.est Pullmane 
ir apylinkėse; jis pardavinėja Ameri
kos Lietuvių Dienraštį “Katalikų” 
pavieniais numeriais ir priima už jį 
prenumeratų ilgesniam laikui. Taip
gi galima jam duoti apskelbimus ' ir 
spaudos darbus.

ALD. “Kat.” Administracija.

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., panedelio, seredos ir pUtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
■ ■ II I
I I I■ 
I

Ol-KART NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE

LSBlna Kas utarnlnkas ir petntjGia.

JONAS KŪLIS,
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
mofonų ir t.t. Už jį atsako

“Kataliko” admin.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

- PRENUMERATA KAŠTUOTA*

AME RIKOJ |”'XsJu2s?2sv pusei matų ibi. 25
EUBOPOJ f Rosiį?J ir Lietuvoj $3.50, Anglį.VA Ijoj ir Škotijoj 15 š„ Prusnose 15 m

Rąžyk taojaus, 0 gausi vieną nūmerj dyk™.

W. D. Boczkauskas & Go.
* Mahanoy Pae621-522 Wo South ML

=®fii

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

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

liktus kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniš

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

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

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

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

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

APSAUGOJA (Fire Insurance) nuo ugnies namus, rakan
dus ir t. t.

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

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.

Atsakanti gyduole del Reumatizmo į
Tukstaiįčia tapo sveikais, į 

žmonės Slogiausiame sveika
tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, 
jogei nebegalima 
Vienok gi buvo

r

I 
■

■ I
I
I

tikėjosi 
išsigydyti, 
parodyta 

•Jiems, kad jų 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 

čystam kraujui plaukiant, įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener- 
giškumo. I J f

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

Prekė $1.00 už buteli. Parduodama įvairiose aptiekose. 
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:
Reikalingi vyrai agentavimui. Norėdami plačiau žinoti, rašykite:

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

I aII-a
I
■
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■
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THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St., New V~rk, N. x.

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

(Vertės kupone gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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