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Caras pasiskelbė vyriausiuoju vadu
Didkunig. Nikolai Ni- 

kolajevičiui padėko
ta už tarnybą.

Caras savo rumus pakei
čiąs ligoninėmis.

Petrograde gimus panika 
del Rygos.

Golfo turniejus. <

Ar caras manąs sugriauti karą?
GAPONE.U JL AHCCR5ON 1L ....  S H Et? M AN  J/ MARSTON______

Šitie keturi vyrai stengsis Įgyti čampionatą golfo žaismėje. Turniejus atsibus 
. Detroite, Mich.

CARAS PASISKELBĖ 
VYRIAUSIUOJU RUSŲ 
KARUOMENĖS VADU.

Paryžius, rugs. 7. — Ru
sijos caras Nikalojus II pa
siuntė depešą Francijos pre
zidentui Poincare, praneš
damas, jogei jis pats pai
nias' vadovavimą visų Rusi
jos armijų. Depeša prezi
dentui pasiųsta iš Carskoje 
Selo rugs, G d. Tą dieną 
caras buvo apsilankęs karo 
fronte. Prezidentas Poin
care į caro depešą atsakęs 
pasveikinimu ir palinkėjęs 
rusų narsioms armijoms 
kuogerįausio pasisekimo ka
riauti prieš teutonus.

DIDKUNIG. NIKALOJUS 
PAGIRTAS UŽ TARNA

VIMĄ. 
________________ f

Petrogradas, rugs. 7. — 
Iš pat karo pradžios didku- 
nigaikštis Nikolai Nikolaje- 
vič buvo vyriausiuoju armi
jų vadu. Ir nuo pat karo 
pradžios lig šiam laikui jis 
labai buvo militarinių kri
tikų giriamas už savo pui
kią taktiką karo vedime. 
Tik pastaraisiais laikais 
jam teko patirti nesmagu
mų, kuomet vokiečiai su 
austrais rusų armijas išvijo 
iš Galicijos, ypač kada teu
tonai iš rusų atėmė visas di
džiules tvirtoves Lenkijoj 
ir Lietuvoj. Matyt, carą pa
galiau kas turėjo intikrinti, 
kad didkunig. Nikalojaus 
nesumanumas karo vedime 
galis visą Rusiją įstumti 
prapultim Todėl, caras, ne
norėdamas tiesiog atimti iš 
Nikalojaus vadovavimo ir 
tai pavesti bile kuriam pa

prastam gabiam generolui, 
pats pasiskelbė vyriausiuo
ju armijų vadu, bet faktiš
kuoju vadu nuskirsiąs kitą 
savo kurį generolą. Rusijo
je yra du pasižymėjusiu ge
nerolu: Ruzski ir Aleksic- 
jev. Tečiau juodu nieko ne
galėjo veikti delei Nikalo
jaus stačiokavimo. Dabar 
tuodu generolu atgal karo 
frontan sugrąžintu ir po
draug didžunig. nuo vado
vavimo paliuosuojamas.

Jei didkunig. išpat karo 
pradžios nebūtų maišęsis, 
be abejonės, rusų generolai 
kitaip šį karą butų pasukę. 
Mat„ buvo manoma, kad ca
ro giminaičiai esą visuomet 
išmintingesni už visus ki
tus pavaldinius. Dabar pa
sirodė visa išmintis.

Visgi Nikalojus pagiria
mas už tarnybą ir toli gra
žu nekaltinamas už visus 
rusų armijų nepasisekimus.

Karo vedimas nuo šio lai
ko patenka ne caro, bet pro
fesionalių vyrų rankosna, 
nes caras ne kiek daugiau 
tegali išmanyti už savo dė
dę.

CARAS SAVO RUMUS 
KEIČIA LIGONINĖMIS.

Petrogradas, rugs. 7. — 
Dideli rusų armijų mūšiai 
Lenkijoje, Lietuvoje ir Lat
vijoje paskui save paliko 
tiek rusų sužeistųjų, kad vi
sos Rusijoje viešosios vie
tos, kaip tai mokyklos, te
atrai ir net vienuolynai pa
keista laikinomis ■ ligoninė
mis. Net privatiniai namai 
pavedami karo žinybai ir 
ten sužeistieji kareiviai 
slaugojami ir gydomi. Vi

soj rusų žemėj gyventojų 
patriotizmas pakilęs, kaip 
dar nekados. Visos tautos 
vienijasi prieš išlaukinius 
savo priešininkus.

Caras taippat palikęs pat
riotas ir didis savo tautos 
ir Rusijos mylėtojas. Del 
pavyzdžio kitiems jis ligo
ninėms pavedęs visus savo 
rumus ir rezidencijas, nciš- 
imant rūmų Petcrhofe. 
Palikęs tik sau rumus Car- 
skam Scle. Net imperialiai 
teatrai tam tikslui pavesti. 
Petrogrado žieminiai rūmai 
taippat pavesta sužeistie
siems. Dar sakoma, kad ir 
pačiam Carskam Sole dalis 
rūmų busianti pavesta su
žeistiesiems.

Caras be to darosi palan
kesnis gyventojams, kuomet 
užėjo audra ant šalies. Du
rnoje jau svarstoma panai
kinti ministerių reakciony- 
bę ir užgirti progresivinius 
įstatymus, su kuo caras su
tinkąs. Dūmon įnešta pro
jektas mokesčiams nuo į- 
plaukų, nes valdžia iš deg
tinės monopolių jau nieko 
neturi, todėl ir pinigynas 
tuštėja. Mobilizuojama į- 
staigos amunicijai dirbti.

Tai visa liudija, kad Ru
sijoje virs gerseni laikai. Ir 
už tai reikės padėkoti teuto
nams.

PETROGRADE GIMUS 
PANIKA DEL RYGOS.
Berlynas, rugs. 7.-O- 

verseas News agentūra pra
neša, kad vakar Petrogra
de buvo gimus baisi pani
ka, kuomet pasklydo mela
gingas gandas, kad vokie
čiai Rygos miestą jau užė

mę. Mieste gimę dideli su
mišimai; butą susirėmimų 
su policija; daug žmonių a- 
reštuota. Vakare tik mie
stas nusimalšino, kuomet 
laikraščiai tą gandą atšaukė 
ir pranešė, kad rusai aplink 
Rygą tvirtai laikosi, pasek
mingai vokiečių atakas at
mušinėja.

Savo keliu vokiečiai deda 
visas savo pastangas kuo- 
greičiausia paimti Rygos 
miestą ir uostą, nes ten jie 
mano turėti puikią savo ka
ro laivynui stotį, iš kur len
gva butų pradėti veikimą 
prieš Petrogradą. Kaip 
veikiai Ryga teks vokie
čiams, dar nežinia.

AR CARAS MANĄS SU
GRIAUTI KARĄ?

Washington, rugs. 7. — 
Vietos diplomatų rateliuose 
visaip kalbama apie Rusi
jos caro pasiskelbimą vado
vauti visomis rusų armijo
mis. Didkunig. Nikalojus 
tatai nuo vadovavimo pra
šalintas. Spėjama, tarp ca
ro ir jo dėdės yra gimę di
deli nesutikimai, jei pana
šiai turėjo atsitikti. Ir to
liau gali būti ten kas aršes
nio, kadangi rusų armijos 
didkunig. Nikalojų laiko sa
vo idolu. Visi militariniai 
kritikai nuolankiai atsineša 
Nikalojaus veikimą, nes pa
saulio historija $ar nebuvus 
liudininke tokio didelio ru
sų armijų sumanaus pasi
traukimo, išsisukimo iš teu
tonų spąstų. Caras, pana
šiai pasielgdamas, argi jau 
manąs sugriauti karą ir pa
siduoti teutonams?

POLICIJOS VIRŠININ
KAS NUŽUDYTAS.

Berlynas, rugs. 7. — Atė
nuose apturėta žinia, kad 
Petrogrado rusų policijos 
viršininkas nužudytas. To
ji žinia kol-kas nepatvirtin
ta.

KARO STOVIS MEKSIKO 
PASIENYJ.

Brownsville, Tex., rugs. 
7.— Meksiko pasieniu stovis 
aršėja. Mcksikonai vis daž
niau pereina sieną ir užka
binėja ne tik ramiuosius 
gyventojus, bet ir S. V. ka
reivius. Be to, pasklydęs 
girdas, kad Carranza S. Val
stijoms grasias. įsiveržimu. 
Valdžia todėl į Meksiko pa
sienį pasiuntė karuomenės 
ir nusprendė išilgai upės 
Rio Grando paskelbti karo 
stovį.

BULGARAI NESUTINKA 
SU SERBAIS.

Roma, rugs. 7. — Bulga
rija atsisakė priimti jai 
Serbijos siūlomas teritori
jas. Bulgarija ir be to nu- 
sprendžius stoti talkininkų 
pusėn. Bulgarai fortifikuo- 
janti Varną, ties Juodomis 
jūrėmis.

VĖL UŽPUOLĖ VENE
CIJĄ.

Roma, rugs. 7. — Austri
jos lakūnai vakar jau pen
ktu kartu buvo užpuolę Ve
neciją iš oro. Vienas lak- 
stytuvas pašautas ir du au
stru lakiniu paimta. Italai 
lakūnai miestą Ir fortus ap
gynę.

Teutonai skel
bia apie savo 

pergales.
Berlynas, nigs. 7. — Vo

kiečiu generalis štabas skel
bia, kad von Hindenburgo 
armijos vakar pažangiai 
veikusios i Dandencwad, i 
pietryčius nuo Friedrich
stadt, kur jos paėmusios 790 
rusu nelaisvėn. Į rytus ir 
pietryčius nuo Gardino rusai 
susitvarkę ant linijos Ski- 
del-Vilkoviski, kur smarkiai 
atmušinėja vokiečiu atakas.

Tarp Nemuno ir Vilkovis- 
ki vokiečiai užėmė kelias 
vietas pakraščiuose upės 
Ros. Daugiau 1,000 rusu 
paimta.

Princo Leopoldo armijos 
pasekmingai veikia i piet
ryčius nuo Vilkoviski.

Fieldmaršalo von Mack- 
ensen armijos rusus išmušė 
iš jų pozicijų ties Khoinsk 
ir Drogitchin.

Vakariniam karo fronte 
vokiečiai sakosi pakenkę 
priešininkams po žeme mi
nas padėti ties Dixmude ir 
daug belgu paėmę.

Į žiemius nuo Souchez 
priešininkas be pasekmių 
vokiečius atakavęs rankinė
mis granatomis.

Prancūzų atakas palei 
Sondernach, Vogczuose, pa
sibaigęs nepasisekimu.

Champagne apylinkėse ir 
tarp Meuse ir Moselle ei
nanti smarki artilerijų dvi
kova.

Francuzai oficialiai pra
neša, kad jų artilerija su-x 
sijungusi su D. Britanijos 
karo laivais, bombardavusi 
vokiečių pakraščio batarė- 
jas ties Westende, Belgijoj.

Rusų generalis štabas nie
ko nepraneša apie savo vei
kimą.

FRANCUZAI LAIMĖSIĄ.

Paryžius, nigs. 7. — 
Francijos amunicijos išdir
binio mini stori s Albert Tho
mas šiandien koresponden
tams, aplankiusiems dirbtu
ves, pasakė:

“Matote, kokia atmaina 
pas mumis įvyko nuo praė
jusio jūsų čia atsilankymo. 
Musų laimėjimas šiam kare 
yra tikras.”

— Londonas, nigs. 8. — 
Anglų submarinas Armora 
juroj nuskandinęs turkų lai
vą, kuriuomi buvo gabena
ma sunkios kanuolės iš Kon
stantinopolio į Gallipolį.

Austrijos amba
sadorius turės 
apleisti S. V.

Washington, rugs. 7. — 
Austrijos ambasadorius 
Dumba šiandie turėjo kon
ferenciją su valstybės se
kretoriumi Lansįng ir pas
tarajam prisipažinęs, jogei 
tikrai mėginęs amunicijos 
dirbtuvėse, kur dirba aus
trai ir vengrai darbininkai, 
sukelti straikus. Tai veikęs 
paliepus jam jo valdžiai. 
Tai buvęs daręs ne del ken
ksmo S. V. industrijai, bet 
kad nuo darbo atitraukti 
austrus ir vengrus. “Mano 
buvo pareiga,” pasakė am- 
basasdorius Dumba, “pra
nešti savo tautiečiams, jo
gei jie blogai elgiasi dirb
dami amuniciją, skiriamą 
ni.usų..priešininkams. Aš ne
su neutralia, aš esu austras, 
o talkininkai yra musų prie
šininkai. Jei aš negaliu 
nieko bendro turėti su savo 
tautiečiais, tatai aš nesu 
reikalingas šioj šalyj būti.”

Ambasadorius Dumba to
dėl bus priverstas apleisti 
S. Valstijas.

ATAKAVO ANGLIJĄ IŠ 
ORO.

Londonas, rugs. 7. — O- 
ficialiai skelbiama, kad vo
kiečiai su savo zeppelinais 
ir vėl bombardavo Anglijos 
rytinius pakraščius pereitą 
naktį. Numesta daug bom
bų ir pagimdyta gaisrai.

— Londonas, rugs. 8. — 
Su vokiečių sutoi'peduotu 
laivu, Hesperian nuskendo 
vienas amerikonas, liet jis 
prigulėjo prie laivo įgulos.

— Copenhagen, rugs. 8. 
— Rytiniam karo fronte jau 
prasideda lietus ir išsilieja 
upės, kas vokiečių ėjimą 
sulaikys.

— Washington, rugs. 8.— 
Maskvoj areštuota ameriko
nas John G. Semon iš Bos
tono, Rice and Hutchins 
kompanijos atstovas. Jis 
intariamas teutonų šnipu.

— Londonas, rugs. 8. — 
Vokietijoje oficialiai pas
kelbta netinkami del nesvei
katos piliečiai kareiviauti. 
Tarp tu netinkamų įrašytas 
ir kaizeris.

— La Libertad, Salvador, 
rugs. 8. — Smarkus žemės 
drebėjimas buvo San Sal
vadore ir Guatemala. Su
griauta vienas miestas.
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Iš Dienos LDienon.J
Popežiaus pasiūlymai pre

zidentui Wilsonui, kad šis 
pasistengtu patarpininkauti 
tarp Europos kariaujančiu 
valstybių veikesniam karo 
pabaigimui, sutiko nepasise
kimą, nes talkininkai, ka
riaujanti prieš teutonus, a- 
pie veikesni karo pabaigimą 
nenori nei klausyti. Jie jau 
ne kartą buvo apreiškę, jo- 
gei kariausianti taip ilgai, 
kol teutonai nebus sumuš
ti ir atsižadės pretenzijos 
prie pirmininkaujančios 
valstybes ir tautos Europo
je. Anglijos ministeris ap
reiškė, kad verčiau visiems 
anglams žūti, negu dabarti
niais laikais su teutonais tai- 
kinties priimant jų reika
lavimus. Kaip D. Britanija 
su Francija, taip ir Rusija 
todėl popežiui antmeta blo
guosius jo norus, jei kalbi
na kariaujančias šalis tai- 
kinties. Popežius juk ži
nąs, kad dabartiniais laikais 
teutonai ant visų frontų ge
rai stovinti ir todėl norįs, 
kad taika išeitų jų naudom 
Tečiau Vatikano organas 
“bloguosius norus” užgina 
tvirtindamas, kad popežius 
į visas šalis su vienoda mei
le atsinešąs ir jam nerupis 
bi katros pusės laimėjimas, 
tik rupis, kad žmonių .krau
jo liejimas butų pertrauk
tas.

Tatai vokiečiams su savo 
taikos norais visai nesiseka. 
Rusijos durnos pirmininkas, 
kai]) skelbė vakarykštės te
legramos, durnos atstovams 
pranešęs, kad Rusijos gy
ventojai susivienijanti vie
nai! dideliu kunah ir sto
sianti Rusijos apginime. Pa
sakė, kad Rusija galinti ka
riauti desėtką metų, galin
ti pastatyti karo laukan 12,- 
000,000 karuomenės ir, pri
siėjus rekalui, galinti persi
kraustyti laikinai į anapus 
Uralu kalnų. Žinoma, jo 
tam pasakymui reikėtų 
daug kas užmesti, tečiau 
visvien yra aišku, kad ru
sai, nors turės žūti, nors 
bus priversti netekti dalies

Vokiečių šnipinė
jimas Amerikoje.
Reikia pastebėti, kad vo

kiečiai labai išmintingi mo
kiniai. Kai buvo iškilęs ka
ras tarp Rusijos ir Japoni
jos, Vokietijos oficieriai su 
didžiausia atyda tėmijo ir 
vienos ir kitos pusės veiki
mą. Generalis vokiečių ka
ruomenės štabas po metų, 
kitų išdavė naujus kariavi
mo pienus, kuriuose patė- 
myta daug takto iš japo
nų kariavimo.

Atsargiai vokiečių oficie- 
rių akiai teko patėmyti ja
ponų šnipinėjimo gudrumai. 
Šioje srityje vokiečiai buvo 
vikrus ir seniau, bet po ja
ponų su rusais karo, jie dar 
pasitobulino. Tai aiškiai 
galima persitikrinti iš jų 
darbavimosi šiandien Ame
rikoje, kur šnipinėjimo dar
bas taip sutvarkytas, kad, 
ačiū jam, vokiečiai čia krai
po politiką, viešąją opiniją 
savo naudom Mažas pavyz- 
dis. Nesenai Ilammerling, 
tarptautinės spaudos pirmi
ninkas, išsiuntinėjo į visas 
Amerikos redakcijas, kliuvo 
ir į lietuvių, atsišaukimą, 
maldaudamas ir gausiai at
lygindamas, už ..patalpinimą 
Tikslas minėto atsišaukimo 
buvo, kad užginti Amerikos 
valdžiai siuntinėjimą ginklų 
ir amunicijos talkininkams. 
Kaikurie mūsiškai lakraš- 
čiai ta atsišaukimu garsino 
ir, žinoma, darbavosi kaize
rio naudai. Visgi ta agita
cija neatsiekė savo tikslo. 
Amerikos laikraščiai, vokie
čių papirkimams nepasiduo
dami, iškėlė aikštėn - Ham- 
merlingo politiką. “Provi- 
vidcnce Journal” iškėlė ir 
iškeldinėja kitus vokiečių 
darbus.

Dabar išėjo aikštėn, kad 
vokiečiai sukiršino prieš A- 
ineriką meksikonus, mat, 
jie žinojo, kad susikabinus 
su pastaraisiais Amerika ne
turėtų laiko aprūpinti gin
klais ir amunicija Europos 
valstybių. Toliau, Ameri
kos valdžia butų priversta 
nupirkti keliaunininkų lai
vus, stovinčius jos prieplau
kose ir panaudoti juos tran
sportavimui karuomenės. 
Tada Meksikas negalėtų iš
vežti žibalo Anglijai ir 
Francijai. Gi pati Amerika 
butų užimta meksikonais, o 

tėvynės, bet nepaliaus ka
riavę su viltimi pergalėti 
teutonus. Kadangi ir pas
tarieji ne kitai]) mano, todėl 
karas labai dar. ilgai gali 
prasitęsti ir apie taiką šian
die negalima užsiminti. Į- 
vyks taika tik tuomet, kuo
met kariaujančios šalis iš- 
sems matcrijales ir fiziškas 
jėgas.

Vokiečiai vis dar nepame- 
tę vilties užpulti Angliją iš 
oro ir pridirbti tai salai j ei
bių/ Kuomet jiems nepasi
sekė Angliją užpulti savo 
zeppelinais, nors daug jau 
kartų anglams baimės įvarę, 
jie pagalinus dirbdina mil
žiniškus biplanus ir šituos 
panaudos užpuolimui. Iš 
Copenhagen parėjo žinia, 
kad vokiečiai, dirbanti bi
planus 138 pėdų platus su 
motorais 300 arklių pajė
gos; kiekvienas motoras 
suksiąs tris propelerius. 
Tais biplanais bus galima

nepaisytų į tokius barba
riškus apsireiškimus, kaip 
Lusitanios, Arabic’o ir kitų 
laivų nuskandinimus.

Kad pagimdyti karą, vo
kiečių valdžia papirko Hu
erta laike apsilankymo Bar- 
celone, Hispanijoj. Pažadė
ta jį remti finansiškai ir 
kitokiuose reikaluose. Kada 
Huerta sugrįžo į New Yor- 
ką suokalbis tęsiama toliau. 
Šitame darbe dalyvauja vo
kiečių ambasadorius Wa
shingtone gr. von Berns- 
dorff ir jo pagelbininkai: 
kapitonas Boy Ed, Gusta
vas Sala, Abraham Ratner, 
buvęs valdytojas meksiko- 
ninės “Tampico News Co.,” 
darbavęsis draug su broliu 
išsiuntinėjime ginklų ir a- 
municijos į Meksiką. Už- 
inegsta sutartis ir Huerta 
prirengtas įsikVaustyti į 
Meksiką. Pagelbininku bu
vo Boy Ed., kuris visa vei
kė sulyg Bernsdorfi'o nuro
dymų. Suokalbio siūlės ga
lą pagavo minėtas “Provi
dence Journal” laikraštis 
ir išrišo visą dalyką. Pas 
vokiečių ambasadorių suras
ta keliolika depešų iš užru- 
bežio suokalbio reikaluose.

Wilsonas įsakė laikyti 
Huertą po priežiūra, o bir
želio 27 d. pastarajam nusi
danginus į San Francisco, 
kad iš ten pasprukti į Me
ksiką, jis buvo areštuotas. 
Sužinojęs vokiečių ambasa
dorius ir jo šalininkas Boy 
Ed., dienomis ir naktimis 
dirbo, kad visa padengus.

Dar pasekmingiau pasise
kė išnagrinėti vokiečių šni
pų kilpas New Yorko laik
raščiui “The World.” Su
sekta, kad šnipinėjimo dar
buose susidėjęs pats Beth- 
mann-Holhveg, Vokietijos 
kanclieris. Savo išvedžio
jimams paremti minėtas 
laikraštis pasinaudoja doku
mentais, laiškais vokiečių 
ambasados su žymiausiais 
Amerikos Vokiečiais. Tie 
laiškai paliudija Bernsdor- 
ffo pastangas iššaukti dar
bininkų straiką. Sulyg 
“The World,” ‘ Amerikoj 
veikia vokiečių organizaci
ja, kurios komitetas suside
dąs iš 7 vyrų. Prie jo pri
guli: von Bernsdorf f, vokie
čių ambasadorius Washing
tone, kapitonas Franz von 
Papen, dr. Henry Albert, 
generalis perdėtinis finansi
nių Vokietijos reikalų Su-

skristi be sustojimo per aš- 
tuonias valandas. Turėsian
ti bevielio telegrafo stotis. 
Ant jų busią po 8 dideles 
bombas ir po penkis kul
kosvaidžius. Įgulos busią 
8 vyrai. Per penkias valan
das iš Vokietijos nuskrisiu 
Londonan ir atgal. Gyvi 
busime, žinosime, kai]) jiems 
seksis su tuo nauju išims
iu.

Lenkai labai pasipiktinę 
vokiečių pasielgimu Varšu
voj. Mat, kaizeriui įsakius, 
vokiečiai Berlynan išgabenę 
didelę Varšavos universite
to biblioteką. Žinoma, toji 
biblioteka jau nebuvo per
daug monstrualė, kaip kad 
perstatoma, nes ją rusai jau 
gerokai buvo apkarpę, te
čiau visgi tai buvo hi storine 
lenki; atmintis ir tautos di
džiausias turtas Varšuvoj. 
Už tu i reikia vokiečius ir 
peikti ir jų panašiais pasiel
gimais piktinties.

Amerikietė Mis K. Davis išgelbėta nuo nuskendimo su- 
torpedavus garlaivi “Arabic’ą.”

vienytose Valstijose, Hugo 
Schmidt^ reprezentuoto j as 
berlyninio banko, Hugo 
Schweitzer, vokiečių-ameri- 
konų chemikas, S. Sulzber
ger, bankininkas iš Frank
furto, N. Waetzold, repre
zentantas vokiečių pirkly- 
bos šioje šalyje. Šalip šitų 
septynių, nurodančių veiki
mo pienus, stovi visa eilė 
žymių vokiečių. “The 
World” liudija, kad šitas 
komitetas veikė po Berlyno 
kontrole; iš ten gaudavo nu
rodymus ir paramą. Tas 
veikimas padarė intekmę į 
šios šalies žymiausias orga
nizacijas ir visą opiniją.

Kad turėti intaką val
džioje, tas komitetas papir
ko Amerikos laikraščius. 
Žeminimui Amerikos, kai
po viešpatijos, uždėta “Fa
therland.” Komiteto nu
samdytas papirkėjas, B. 
Claussen, “American Press 
Ass’n” pirmininkui pa
aukojo 900,000 dolerių už 
falsifikavimą karinių tele
gramų, pradedant nuo lie
pos 15 d. Minėtoji agentū
ra suteikia žinias 1,200 laik
raščių. Agentūros pirminin
kui Smith siūlė $15,000 me
tinės algos. Tečiau Smith 
pasiulijimą atmetė. Lyell 
Fox, garsus autorius įvai
rių teniatų, pasirodė silp
nesnis ir priėmė- kyšį 1,000 
markių kas mėnuo.

Taippat pasidavė papirkti 
“American News Agency” 
už 250,000 dol.

Mėginta papirkti vokiečių 
propagandai “Evening 
Mail.” Užmanyta uždėti di
delę spaudos agentūrą,, slap
tai kantroliuojamą vokiečių 
valdžios su 850,000 dol. ka
pitalo. Mėginta patraukti 
Gompersą, “American Fe
deration Labor” pirminin
ką, kad- tokiuo budu palenk-

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

Jaunimas. Blaivy
be. “Socialistai”.
Easton, Pa. Paėmęs ran- 

■kosna katalikų ar tautinin
kų laikraščius, jokios žinu
tės neužeisi apie Kaštono 
jaunimo veikimą. Ištikrų- 
jų, kad vietinis jaunimas 
ligšiol triusėsi vien apie 
bačkutę, kalinėjo “špun
tus” ir juos tuštino. Bet 
dabar atbudo šiek tiek, dau
guma įgijo daugiau apšvie
timo ir griebėsi darbo, kad 
sudarius kokią naują drau
giją ir pripratinus jaunimą 
prie visuomenės darbo.

Žinoma, nemažai reikėjo 
vargo, nemažai agitacijos 
ligi darbas atsistoja ant tik
ros papėdės. Štai rugpjū
čio 8 d., laike SLRKA. kuo
pos susirinkimo, vienas su
sipažinusiųjų su Vyčių or
ganizacija paaiškino jos tik
slus, uždavinius, tada tarpe 
jaunimo blakstelėjo noras 
įstoti vyčių eilėsna. Nors 
kuopa susidarė tik iš 8 na
rių, tečiau su gera inicia- 
tiva, energija. Užmanyta 
uždėti kningyną, kurio rei
kalingumas Eastone labai 
atjaučiamas. Šv. Jono Kr. 
draugija žada paremti Vy
čiu užmanymą ir žada auko- 
ti kningų $100 vertės; rasis 
ir pavieni asmenis, kurie pa
aukos kningų, nes dauguma 
jų turi ir laiko nenaudoja
mas. Tarpe vyčių yra žy
mus muzikas Ad. Marys. 
Jis žada sudaryti Vyčių or
kestrą. Antras vėl darbš
tus ir energingas agitato
rius, p. St. Žausytis, indė
je visus savo gabumus vy
čių organizacijos naudai.

Nesmagu, bet prie progos 
nepraleisiu nepaminėjęs a- 
pie vietinių lietuvių neti
kusius įpročius. Prie svar
biausios miesto gatvės — 
Union — girtuoklybė la
biausiai žydi. Nėra to va
karo, kad neištuštėtų 2— 
3 tuzinai bačkų, nekrioktų 
armonikos; nėra to vakaro, 
kad nebūtų nuo tos gatvės 
belangėje. O šeštadienio 
vakarais čia atsibuna Lote
rijos. Leidžiama išlaimėji- 
mui laikrodėlis ar kitas ko
kis daiktapalaikis. Viskas 
atsibuna girtai. Užsikviesk 
kokį žemaitį, kad rytoj ap
silankytų ant 12-tos ir pen
kis draugus atsivestų, mat, 
5 bačkutes alaus žadu pri
statyti, tai iš visų pajėgų 
stengsis surasti 5 draugus ir 
surinks reikalingus pinigus. 
O naudingiems tikslams ne
panorės nei darbo atlikti, 
nei pinigų. Jau 8 metai kai 
užmanyta organizuoti para
piją, bet tas užmanymas ne
judėdamas ant vietos stovi.

Yra čia nemažas būrelis 
ir “socialistų.” Savo moks
lą beskleizdaini, vikriai su
kasi ir apie bačkutę. Rugpj. 
29 d. teko matyti, kaip 8 
“draugai” nešė vienų bač
kutę. Užklausus, kam vi
siems vargti, paaiškino, gir
di, jaigu bačkutę neštų vie
nas, tai gali policmonas pa
matyti, tada bačkutės ne
tektume ir belangėm patek
tume. Gi šitaip policmonas 
nedasiprotės, ką nešam. La
bai išmintingas būdas te- 
rioti tai, kas yra užginta, 
tik_ menka pastaba musų 
“ Socialistams, ” kad pa na
šiai elgdamiesi neprimestu- 
mete tokio pat darbo ki

ti jį prie iššaukimo straiko 
automobilių ir amunicijos 
dirbtuvėse.

Norėta išpirkti 1,212,000 
svarų sprogstančios me
džiagos (carbolic acid), var
tojamos šrapnelių išdirbi
niai. Už tą medžiagą siū
lyta doleris suvirs už svarą, 
užmokesnį gvarantavo vo
kiečių bankas “Deutsche 
Bank.”

Dėta pastangos nupirkti 
Wright aeroplanų kompani
ją, apie ką nei pats Wright 
nežinojo. Išgirdęs apie tai 
iš “The World” Wright iš
sitarė: ta žinia nustebino 
mane lyg perkūnas iš skais
taus dangaus.”

Rugpjūčio 18 d. “The 
World” patalpino originali 
laišką Wetzaldt’o, rašytą 
vokiečių kanclicriui Beth- 
mann-Hollweg. Laiškas 
taip skamba: “Suturėjimas 
išsiuntinėjimo prekių gali
mas tik sukėlime Amerikos 
fabrikantų prie protesto 
prieš valdžią. Skundas vie
no amerikono fabrikanto 
turi didesnę reikšmę, negu 
ciesoriaus žodžiai, nes jis 
prie progos gali patėmyti, 
kad jo 4,000 darbininkų ga
li darbo netekti.”

Tuo tarpu kai vokiečiai 
visomis pajėgomis kovoja 
prieš gaminimą, Amerikoje 
talkininkams ginklų, jie pa
tįs čia uždeda amunicijos 
fabrikus, Bridgeport ’e,
Conn. Vietiniai vokiečiai 
čia darbuojasi, o juos gau
siai šelpia Berlynas.

Pastaruoju laiku ameri
konai pajuto vokiečių intri
gas, ir, rasite, pasirūpins jas 
sugadinti.

REIKĖJO VEŽIMO PI
NIGAMS.

So. Norwalk, Conn., rug
sėjo 8. — James W. O’Neill 
pardavė lotą, už $1,300 Mrs. 
Mary O’Malley. Kuomet 
moteris jam atskaitė pini
gus, O’Neill buvo priverstas 
pasišaukti vežimo pinigų 
nuvežimui į banką. Mote
ris jam davus 2,600 sidab
rinių pusdolerių. Pinigus 
laikius diedeliam maiše.

"DIDELE DOVANA"
Nebo pakelio priešakys vertas Ję pinigais 

Visas Kuponas vertas te pinigais

ša*

IK

0!
s f?

Visas Kuponas ir pakelio prieSakls turi U 
pačią vertę. Gali būti išmainomi į pinigus 
> arba j vertas dovanas. ’ “

(Šį dovani bus duodama iki Dec. 31, 1615)

tiems. Jus nesenai apšau
kėte, kad vyčiai eina gerti 
prie blaivininkų kuopos pir
mininko, o dabar patįs prie 
tų klaidų glaudžiatės.

Sparkietis.

VIETOS LIETUVIAI. 
REIKALINGAS VAISTI

NINKAS.

Rochester. N. Y. Šiuo tar
pu darbai pas mus eina vi
dutiniškai. Bedarbių ma
žiau, negu pereitais metais, 
ypatingai pasitaiso darbai 
mašinų dirbtuvėse.

Šiame laike Rochesterio 
lietuviai pradėjo apgyventi 
vieną labai puikią vietą! ant 
Hudson avė., arti bažnyčios. 
Keli 'desėtkai jau pasistatė 
nuosavius namus, o pasta
ruoju laiku pasistatydino 4 
puikius muro nanlus su 
krautuvėmis šie lietuviai: J. 
Ragaišis, A. Zimnickas, J, 
Jokšas ir J. Rickis. Kažku
rios krautuvės tinka vaisti- 
nyčioms, tik gaila, kad Ro
che./c: hi ”c;;tvyksta jokis 
lietuvis vaistininkas, o čia 
galėtų gerai užsilaikyti. Ki
tur vaistininkų perdaug, tai 
vienas kitam kenkia, o ga
lėtų pasinaudoti gera viete
le, gi ir lietuviams butų iš 
to nemaža naudos, nes dabar 
ne vieną išnaudoja apgttvin- 
gi žydeliai.

.Gal rasis vaistininkas, no
rįs surasti sau vietos, tai 
tegul atsišaukia tokiuo ad
resu: A. Zimnickas, 577 
Hudson avė., Rochester, N. 
Y.______________________

JONAS KULIS, 
Gcncrališkas agentas ALĮ). “Katali
ko” keliauja po šias valstijas: Illi
nois, Ohio, Michigan. Jis užrašo “Ka
taliką”, renka apgarsinimus ir šiaip 
suteikia informacijas biznio reikaluose, 
ir atsakantis agentas. Per jį galite 
užsisakyti kningas, rekordus del gra
mofoną ir t.t. Už jį atsako 

“Kataliko” admin.

br. S. A. ŠLAKIENE
s> SPECIALISTĖ s
H MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
H 3255 SO. HALSTED ST. I
g Tol. Drover 6326 CHICAGO, ILL. ■

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakls 
ADVOKATAS

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

Res. 3255 So- Halsted St.
Tel. Drover 5326

Tel. Humboldt 87

J. C. WO LON
LIETUVYS ADVOKATAS 

1566 Milwaukee Ave. 
Arti Robey gatves 

Valandos: 3 — 6 popiet 8:30 — 8 V. 
ANT TOWN OF LARE 

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatve*.

Nuo 8 vai. vakare kasdiena

OLEKO MOKYKLA.
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, kuingvcdystčs, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sią, Suv. Valstiją historijos, abelnos 
histori.jos, geografijos, pol įtikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

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

2



A. Vienuoli

PATI

Winston-SaIem*N5Ci'

porele tinis tuoj ausir mane prie P- ge-Supratau,Reikia vežti

gabendavo pie-

fVAN H.MANNINgl 
Mainu Su v. Valstijų biuro 

vyriausias valdininkas.

ką tas peršaliu ant apsi-

R. J. REYNOLDS^OBACCCCZOMPANY, •

IIrinceI Albert
nEi tautiškos linksmybes rūkymasSE Ne daro skirtumo kaip daug ir kaip rūkote, Prince Albert visa- da geras. Šaltas ir kvepiantis du-
įg mas džiugina jus po kiekvieno »: užrukimo, Galite rūkyti kaip no- 
8® rite, o jūsų liežuvio niekados ne- kutens ir nedegins.
Sfc Tas turi rūpėti kiekvienas kas nori gardžiai surūkyti ® cigaretą arba pypkę.
Sr B3>:-

Pirkit Visur Prince Albert raudonose bletinese, 10c., mai- 
Saliuose su raudonais viršais 5c„ ir stiklinėse so svarąW ir po pusę svaro.

r

*

(Iš “Aušr.”).(Tąsa), vandeniu, o man tam tikras žmogus tus net iš už keliolikos verstų. Akmenimis tada lįsdavo man kąsneliai- per gerkle.Be pasibjaurėjimo negalėdavau puotauti, savo komfortui pinigus leisti, juos bereikalo aikvoti. Tuo tarpu mano pati drąsiai, su gryna sąžine kėlė balius, pokylius, vakaruškas; tarnams sakydavo "tu”, bardavo juos, su jais ruščiai šnekėdavo. Čia pat prie tarnaičių užrakinėdavo nuo jtr komodas, stalčius, samdydavo jas už mažą algą ir su savo cukrum, penėdavo vien koše ir barščiais, ir pati rupindovos, kad nei minutės nesėdėtų dykos.Apskritai, ji buvo gan keista žmogysta ir nežiūrint, kad aš su ja išgyvenau ištisus metus, tečiau kaip reikiant jos nepažinau. Kad reikėdavo surengti-suorga- nizuoti mieste kokis labdaringas vakaras, arba liote- rija, visi kreipdavosi prie jos; kad reikdavo greičiau iš gubernatoraus išgauti leidimas, irgi siųsdavo ją ir žiūrėk, būdavo, už kokio trejeto dienų aš jau ir bevažiuojąs pas jo vyresnybę pasiimtų tam tikro popelio.Būtinai ji stengdavos visur įpinti ir manę ir per pus dalindavos garbe.Taip, labdaringose lioterijose ji mane pristatydavo prie kokios nors indomios, gražios damos, išanksto primokinusi, apie ką su ja kalbėti, kokį komplimentą jai pasakyti, nurodydavo visas jos silpnybes ir tobulybes. ..Pagrįžusi nuo gubernatoriaus, ar apskritai išpildžiusi savo misiją, ji linksma ir juokdamos pasakodavo man, kaip ji kalbėjusi su jo viršenybe, kaip gud- driai jam prirodžiusi, apėjusi įstatus, kaip komplimentais papirkusi kanceliarijos valdininkus... Ji savo in tekine ir diplomatija įveikdavo dar gi ten, kur nieko negelbėdavo ir pinigai.Žodžiu, mano vietoj žmogus kitoniškų pažiūrų ir kitokio budo per kokį dešimtį metų butų pasiekęs aug- ščiausį valdininko laipsnį.Kovodama su mano demokratizmu, papročiais ir budu, ji tečiau nekuomet manęs neužgaudavo ir neį- žeisdavo, kuomet aš ne visuomet laiku susigriebdavau, su purvais nesumaišęs jos dievaičių. Ir reikėdavo tik stebėties, kaip ji būdavo atsargi ir jautri, čia tai jau aš nusileizdavau ir nors mintimi iš dalies sutikdavau, Kad "wyksztalccnie bez wycliowania“ diplomatijos srity j “wielki minus”.Ked kartais pastebėdavo, jog aš pradedu pykti ir beeinąs iš krašto, ji puldayo prie manęs ir pabučiavimais užčiaupdavo man lupas.O kad aš badavau be ūpo, arba kuo nepatenkintas, ar bent kiek nesveikas, ji nė minutei nuo manęs neatsitraukdavo. Apsirėdydavo lietuviškai-tautiškais rubais, skambindavo pianinu mano mėgiamuosius romansus, užtraukdavo lietuvišką dainelę ir aš, būdavo, kaip apsvaigęs puldavau prie jos, padėdavau jai ant krutinės galvą ir užmiršdavau ir tėvus, ir brolius ir viską pasaulyj...Paskiau gi, kad ir aš jos nebemylėjau, vienok veidu ir išvaizda ji man tebepatiko.Vieną kartą mano miškų srityj atsitiko menka va- gysta. Vagystes vietą apžiūrėjęs ir suradęs menką blė- dį, aš išreiškiau papeikimą kaikuriems miško konduktoriams, po pusrublį nubaudžiau kelis sargus ir, kaip to reikalauja įstatai, padaviau miškų žinybai tam tikrą raportą. Štai už savaitės gaunu iš miškų žinybos kanceliarijos įsakymą, tuojaus atstatyti nuo vietų miškų konduktorius ir pašaukti teisman sargus.Tokiu įsakymu aš dideliai pasipiktinau ir pasitariau su pačia, kas daryt. Ji pilnai sutiko su miškų žinybos įsakymu ir liepė man greičiau jį išpildyti.Išgirdęs ir jos tokią neteisingą nuomonę, aš pasi- rižau kovoti vienas ir tuojau priėjęs prie telefono pagrasinau kanceliarijos viršininkui, kad jei miškų žinyba paantrįs savo įsakymą, tai aš jį išpildysiu, bet teisme figūruosiu ne kaipo ieškotojas, o kaipo liudininkas.Nespėjau aš paleisti iš rankų telefono triubėlės, kaip čia pat stovėjusi ir viską girdėjusi pati, apsikabino mane už kaklo ir per ašaras ištarė, koksai aš esąs geras žmogus ir kokie jie visi nedori. Paskiau ji visą dieną buvo kaip užgipnotizuota ir, į mane žiūrėdama, tarytum meldėsi.Bet tai buvo tik tai dienai.Kitą gi kartą, atmenu, parėjęs namo nuo tarnystės, radau mano kabinete ant sienos Jono Biliūno (kurį aš gerbiau, kaip didelį Lietuvos veikėją ir talentingą rašytoją) portretą gražiai ir gedulingai aptaisytą žolynais, dailiai apvyniotą juodu kilimu, papuoštą liaunų šakele, o ant stalo gulintį dienraščio numerį, su tam tikru ant pirmojo puslapio didelėmis raidėmis gedulingu pranešimu, apie Jono Biliūno mirtį.Atmenu, gal ne tiek aš tada susigraudinau belai- kine Jono mirtimi, kuri senai jau mane gandino, kiek užsmąsčiau del savo pačios jautrumo.(Seka toliaus.).

Linosnorio 
pasišventimas

__

Nors šių dienų kare pasišventimas vieno ar kito asmens nieko nesveria. tečiau pasišventusių netrūksta. Karo metu kaikurių žmonių žygiai be galo nuostabus. Štai paklausykime, kaip a- pipasakoja savo gyvenimą vienas jaunas vokietis, mylis Įspūdžius ir delei jų pri- sidė j ęs karnom eilėn.“Jau penkta dieno su savo draugu H. gyvenu tarpe dviejų ugnių. Gyvenimą suradome sugriautų namų rūsyje, kurie išrodė tinkami paslėpti savo gyvastį nuo pavojaus. Suradome užtektinai daiktų, iš kurių galėjome pasitiekti neužvydė- tiną guoli. Dienos šviesoje negalima gaminti sau maisto, nes durnai išlindę iš musų “kambario” tuoj užkviestų nepa gedau j amus svečius. Ugnį galime užkurti nuo G valandos vakaro ir tada patenkiname visus kūno reikalavimus. Mat, ir tokiame ypatingame padėjime pilvas neatsisako nuo savo teisių.Dažnai apie 2 valandą nakties nerami franeuzų artilerija pradeda savo kon-Pradeda berti lyg Tečiau pa-

buvau daug kaltas namiškiams už jų gerą širdį, kurią jie parodydavo kuodaž- niausiu atsilankymu per laiškus ir prisiųzdami visokių reikalingų daiktų.Tečiau neilgai turėjau progos darbuoties plunksna. Kulkos smarkumu įvirto perdėtinis su įsakymu, kad vienas iš mudviejų turi stoti prieš kapitoną. Draugas H., kurio buvo eilė, atsisveikina greitai ir prasišalina. Kitas kviečia nerolo. reiškia, dėtinis.pinu k sną, u žsimeči au pečių guminį ploščių, aviau guminius batus, paėmiau revolverį ir kraustausi. Urnai atsistojau prieš generolą.Įsakymas skamba: “Važiuok kuogreičiausiai prie 1 pulko. Ar pataikysi? Turi gerą žeinlapį.”Iškrapščiau savo žeinlapį. Tečiau pasirodė neatsakantis. Tada visa parodo ant savo žemlapio ir nurodęs, kurio kelio turiu laikyties, ragina į kelionę. Viskas eina su nepaprastu greitumu.“Tuojaus važiuoti!” — užbaigė generolas — “juk tamsta surasi?”Sėdu į vežimą ir važiuoju. Granatos ir šrapneliai taukiai krinta. Prancūzai smarkauja. Mūsiškiai atsišiepia labai lėtai. Kulkos ūžia viršuje. Dievo Apvei- zda gina mane nuo pavojaus. Mano vežimas bėga. Išsisukau į vieškelį. Vieškelis tyška, čia krinta granatos ir šrapnelės kai lietus. Lendu per lietų ir vis lai-Gal mano toks gigai aš nepaliečia-Čiaka-vy-

I

Susipažinkite su 
šiuo Rukymu

us įgysite draugą visam gyvenimui nuo pat pirmo susukimo cigareto arba prikimšimo pypkės. Todėl, kad prašalintas yra peršėjimas ir deginimas naujai išrastu budu. Nėra kito tokio tabako kaip

Ė

Tel. Drover 7042.

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedalioms pagal suturima

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvėn.

I
S

I 
i 
I a 
I

Vienatine Chicagos Lietuvių Muzikos įstaiga

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

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

certą.kruša granatas.darę vien betvarkę nurimsta nieko nepešę. Prie silpnutės žvakės šviesos; kurią be galo apkainuojame, klausomės tos pragarinės muzikos skylančių granatų ir šrapnelių. Puodelyje verdame vandenį arbatai, kurs linksmai sau šnypščia ir spraga, tartum, ramybės metu. Na, ir kas jam apeina, jei ten, viršuje, stebuklai darosi. Bet aš esu žingeidus. Pradarau duris iš rūsio, kad dirstelėti, kaip viskas išrodo. Tuo tarpu šrapnelė trenkė į duris ir sprogo. Bet manęs neužgavo. Barškėjimas vis didėja. Kas minutė su didžiausiu trenksmu išplyšta po keletą šrapnelių. Kulkų lietus švilpia, sproginėja iš abiejų pusių. Paremiu stipriau duris, kad giltinė ne- įsikraustytų į musų sodybą, nes gyvastis brangi. Išliekame be nuostolių. Galėjome, nors ir neramiai, visgi aprūpinti savo reikalus. Pasistiprinę imamės už kito darbo. Prisirengiu rašyti laišką. Pastarąjį maniau surašyti labai karštai, nes

mingai. liukas, mas...Artyn prie kaimo, kažko laukia mūsiškiai reiviai. Aš dasisiekiauresniojo ir, išpildydamas generolo įsakymą, pakišau laišką, induotą vyriausiojo generolo. Ten buvo įsakymas, kaip karuomenė privalo veikti. Vyresnysis, gavęs įsakymą, akimirkoj pradėjo tvarkyti savo kareivius. Neužilgo jaū regėjau nepaprastą dalykų stovį. Vokiečių karuomenė, lyg debesys, slinki link franeuzų pusės. Apsiniaukė dangus, oras susidrumstė. Užimąs buvo toks galingas, kad visa susiliejo į vieną trenksmą, kuris tęsėsi tol, ligi musų karuomenė nušlavė priešą iš apkasų. Kada visa nutilo, nusiblaivė durnai, nugaravo kraujo kvapas, aš stumiausi link savo numylėto namelio. Išgirdau, kad vyriausysis generolas užkabino oficieriui atsižymėjimo ženklą, kuriam buvau nuvežęs įsakymą; generolas pageidavo pamatyti ir mane, žinoma, numaniau, kad manęs laukia dovana, čiau, suprazdamas, kad pašvenčiau savo gyvastįvynės labui, atidėjau visas dovanas į šalį, ligi neatlik- siu savo pareigų. Dabar džiaugiuosi gavęs progos išsitiesti savo iiumylėtoj patalinėj, o ryto metą vėl landžiosiu kulipkų lietuje ir atlikinėsiu pareigas, kurios mane pašauks.”

M. J. Wankowski 
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.

Ar esi pilnai sveikas! Gal to ne 
vienas iš musų paklaus., Sunku gauti 
atsakymų. Keikia tčmyti pačiam Į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį — nors 
sunkumų, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikeis! iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašaųksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieki] 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
lauksim tokį, kokio Jus patįs rei
kalausite. Mes išpildomo receptus la
bai atsargiai ir duodam gyduoles kuo- 
geriausias: musų gyduoles yra užti
krintos, Kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musų adreso.

M. J. Mankowski,

4503 S. Wood St., Chicago
Chicago, Illinois.

'JUS GAIEIE IŠAUGU!PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieg gydymą., aukščiau pasakytu li- 

. gu, tai stenkitės apsau-
guoti jos. Užsakykete iluostrota kny-' 
gute jusu prigemtą kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje raudas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—i-Stip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir deka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 Centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. '' 1 ’ ir - knygute- 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išpiaukete že-

Šeštoje savaite. ,miaa atspaustą kuponą _ ir siuskete sianaen.
UNION LABORATORY, Box 644, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 644, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmew 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute- “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu,!

■M
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YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS V 
AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU

ANT NEDĖLIOS

MĮgaggj“Amerikos Lietuvis”
Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei metų 76 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

N. PALTANAVIČIA
15 Millbury St. Worcester, Mass

SDBaaBamxBsaaaAa

I "SAULE
OU-KART NEDELIMS LAIKYTIS

ir teas tė-

i

išeina Kas iitarrilnkas ir per.nucia.

_____

—_ PRENUMERATA KAŠTUOJA: —AMERIKOJ
PITRAPAT f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angliju U AVI V J į joj ir Škotijoj -į5 §. Prūsuose 15_tn.

| . Rašyk iaojans, o gauss vien* uumerį dyk-ji,

W, D. Bofizkauskas & Gfl.
i 8ŽM22 W. South Ml Mahanojf City,

3
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Chicagos Žinios.
BANDITAI APVOGĖ MI
LIJONIERIAUS NAMUS.

Pirmadienio vakare du 
banditu Įsikraustė i milijo
nieriaus J. Ogden Armour 
namus, ties Michigan avė., 
ir išnešė $3,500 vertės bran
genybių ir $75 pinigais. J. 
O. Armour su savo šeimy
na paprastai vasaros metu 
gyvena ant savo didelės 
fanuos Lake Forest. Pir-

riaus Armour namu ties 
Michigan avė.

Koronerio prisiekusieji 
teisėjai vakar kriminaliu 
teisman atidavė Miss Ka- 
iherine Weismuller už ne- 
egales operacijas.

First Regiment Anmory 
nigeriai babtistai šiaidie a- 
tidarė savo konvenciją. Ke-

inga, idant žodžiai kuovei- 
kiausiai butu pakeisti dar
bu, gi tam darbui atlikti bu
dus tuojaus turi suieškoti 
šis kongresas.

“Visos rusu tautos sluog- 
snįs sudėjo jūsų rankosna 
savo pasitikėjimą ir jums 
nepaprastą valdžią pavedė.

“Priešais save turime di
dele užduoti, o todėl tuo tik- 
siu turime sujungti visas 
savo pastangas Padėkime 
tad šalin visus kitus reika
lus, kadir pačios valstybės 
svarbiausias reikmenes ir

* ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO į 
y Aš suččdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos I 

1S i ki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto. ,

Geriausia kava 
kokią pinigai

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c 

19c

madienio vakare milijonie
riaus žmona, Mrs. J. O. Ar
mour, iš Lake Forest be 
savo vyro parvažiavo i mie
stą, i savo namus. Pusantros 
valandos palaukus ji vienam 
kambaryj išgirdo bildesį. 
Manydama, kad ten ką vei
kianti jos viena tarnaičių, 
ji pravėrusi duris. Pasiro
dė, ten esama Įsikrausčiusiu 
poros banditu. Tuomet vie
nas banditu ją su revolve
riu sulaikė, o kitas suvarė 
vienan kambarin atėjusias 
namu tarnaites. Mrs. Ar- 
muor dar mėginus pasiprie
šinti, bet jai smogta galvon 
kokiuo tai kietu Įnagiu. 
Tai]) apvaldė ir uždarę Į 
kamaraites visas moteris, 
banditai pasiėmę pinigu ir 
brangenybių ir išdūmę sa
vais keliais. Kol motelis 
pasiliuosavusios, kol atvy
kus policija, nedorėliai kas- 
žinkur galėjo atsikliuti.

Kilus liarmui, visa Chi- 
cagos policija pastatyta ant 
koją. Milijonierė susirgus 
nuo išgąsčio ir nuo apdau- 
žymo.

Banditai vis dažniau ima 
lankyties i turčių namus. 
Mat, tokiuose namuose daug 
daugiau visko sau gali pel
nyti. Nors panašiu turčių 
rezidencijos saugiai ir da
bojamos ir ten nuolat suki
nėjasi policiantai, tečiau 
pro f esiona 1 i ains va gil iams 
tai visa nekenkia. Jie mo
ka visur Įsigauti ir savo tik
slą atsiekti. Bet tai pavo
jinga profesija. Ir tokie 
piktadariai visgi ar anks
čiau ar vėliau suklumpa, 
patekdami policijos rankos
na.

30 detektivu darbuojasi 
tuos nenaudėlius susekti.

Ii tūkstančiai delegatu su
važiavę.

Automobiliu, kuri valdė 
A. J. Siek, ties 43 gatve ir 
Indiana avė., sužeista Miss 
Mary Komakovsky, 4449 So. 
Marshfield avė.

z--------------
West Chicago avė. polici

jos nuovados policiantai va
kar sumetė kelis dolerius 
auką išalkusiai Mrs. Auna 
Rybka, kurios vyras negalįs 
gauti darbo.

Chicago viešąsias mokyk
las vakar pradėjo lankyti 
355,000 vaiku, 10,000 vaiku 
'daugiau už pernai metus. 
Mieste išviso yra 275 ele
mentarinės mokyklos ir 22 
high schoolės.

Russel Patrick, kurs nu
žudęs Mrs. Ella Copper
smith su vaiku, kalėjime 
apankąs. Tai susekęs akiu 
gydytojas. Jis laukia bylos.

darbuokimes tik aplink ka
rą ir karui atsiduokime. 
Niekas neprivalo musu ati
traukti nuo užbrėžto tikslo. 
Turi visur ir visuomet rūpė
ti savo armijas pilnai aprū
pinti ginklais ir amunici
ja.”

Phone Drover 7800

ML A. J. TANAJfEVICZE
gydytojas ir chirurgas

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

KxiMiMWHgMmausiMoannniBmuinai'm'ri.

Reikalinga daug goru kriaučių. Ge
riems kriaušiams geras užmokesnis ir 
darbas ant visados. Atsišaukite pas

, L. Kasper,
3129 Wenthworth avė., Chicago. Ill.

Paieškau draugo Valerijono Jablons
kio, paeina iš Kauno gub., Telšių p., 
Tirkšlių volosties, Peivėnų sodžiaus. 
Jaigu kas žinot, malonėkit pranešti 
šiuo adresu:

Frank čiesnauskis,
Baltic Midi., P. O. Box 162.

Parsiduoda puikus vargonai vertės 
$60 Dabar galima gauti daug pi
giau, nes savininkas nori pirkti kito
kį instrumentų. Savininkų galima 
rasti kas vakaras namie, subatomis ir 
nedėliomis po pietų.

Kaz. Vrnezis.
3429 Wallace str., Chicago, III.

Puikiausia arbata nuo 25c iki SOc svaras
Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 

sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakąrinė dalic.l Vakarine dalie.
1644 W Cnicaco ave -1510 W Madison st
1373 Milwaukee ave
1045 Milwaukee ave
2054 Milwaukee ave
2710 W North ave

2830 W Madison st
1836 Blue Xslaud avė
1217 S Ha L-ted St
1832 S Halstod st

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

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentworth ave 
3427 S Halsled st 
4729 a Ashland ave

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUSĘ 
KAINOS.

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

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasiltz.4 vakarėli iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėlioję iki 6 valandai va 
kare.

Telephone Yards 668S 0 

| Lietuviška Drapanų Krautuve | 
Užlaikau didžiausiame pasirin- ! 

t kime vyriškų aprčdalų. skrybėlių, J 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir f 
a vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- & 
| kotų. į
i JONAS BUDRIAS. savininkas | 
f 3252-54 S. Morgan St i 

CHICAGO, ILL.□ I

Kninga Mokykloms.
Kaina 25 c.

Tananevicz Savings!1

BANK
JONAS Mn TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 So. Morgan Street, CHICAGO, ILL.
10 c 30C 30E 301

IŠKILMINGAS APVAIK 
ŠČIOJIMAS.

Pereitą antradieni W. 
Ilainmonde I). L. K. Vytau 
to dr-ja buvo parengusi iš
kilmingą apvaikščiojimą pa 
minėj imu i 505 metu sukak
tuvių, kuomet musu didysis 
Vytautas Įveikė kryžiuočius 
ties Žalgiriu. Miestelio gat
vėmis atsibuvo paroda vi
lnas, paskui prakalbos. Bu 
vo pakviesti keli kalbėtojai. 
Kalbėta daugiausiai apie 
apšvietą. Muzika buvo p. E 
žerskio.

Ten tmręs.

Policija jau suėmus ke 
lis banditus, kurie intaria- 
mi užpuolime ant milijonie

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie nepastovus oras, 
gali būti lietaus. Bytoj iš 
dalies debesuota ir vėsiau.

Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 79, žemiausia
— 63 laipsniai.

Saulė teka 5:23, leidžia
si 6:12.

Kriminaliu teisman ati
duotas Joseph Opolski, 2657 
W. 25 gat. Jis kaltinamas 
už nužudymą burdingie- 

’riaus Joseph Stanczak.

CARAS ATSILIEPIA Į 
RUSŲ TAUTĄ.

Petroi/radas, rugs. 7. — 
Pereitą šeštadieni caro rū
muose atsibuvo pirmutinis 
posėdis caro sušaukto tau
tinio kongreso, kuriu pa
kviesta įžymiausieji asme
nis iš visu rusu tautos sluo
ksniu. Tasai kongresas ap
galvos ir apkalbės, kokiuo 
bildu Rusijai suvienyti vi
sas jėgas ir pastangas, i- 
dant tuo budu pagaliau įvei
kti savo išlaukinius prieši
ninkus. Kongreso pitman 
posėdin atsilankęs ir patsai 
caras.

Jis pirmiausiai susirinku
siems apreiškęs, kad Rusi
ja ir toliau vesianti karą, 
nežiūrint paskutiniais lai
kais nepasisekimu. Vesianti 
karą taip ilgai, kol apgalė
sianti visus savo priešinin
kus.

“Klausimas, kurį turi ap
svarstyti”, kalbėjo caras, 
“yra didelės reikšmės. Jis 
atsineša i greitą aprūpini
mą armiją amunicija, ku
rios stoka yra vienatine 
priežastim rausą narsios ka- 
ruomenės nepasisekimu. Da
bar musu karuomenė neturi 
pakaktinai amunicijos, per 
dienas turi jos lukerioti ir 
todėl visur mūšius pralaimi. 
Reikia tatai daugiau amu
nicijos, o musu armijos su
traškins priešininkus.

“Antai durna man ir visai 
Rusijai davė tinkamą atsa
kymą, kokio tik ir reikėjo 
laukti: “Karas ligi galuti
nam išlaimėjimui.”

“Neabejoju, jog tai yra vi
sos rusą tautos balsas, bet 
tam pdsirįžimui yra reika-

Paieškau gero vyro, kuris apsiimtų 
prisidėti dalį prie mano judančių pa
veikslų biznio, ir keliauti su manim 
po .lietuvių kolionijas. Gera proga, 
geras biznis. Atsišaukite greitai šiuo 
adresu:

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

Reikalinga pardavėja (saleslady), 
turi kalbėti lietuviškai. Atsišaukite 
tuojaus.

J. Oppenheimer and Co., 
4737 So. Ashland avė., Chicago, Ill.

Parsiduoda pigiai furnišiai; viskas 
geram padėjime ir su randa. Prie
žastis pardavimo — savininkas aplei
džia miestą. Atsišaukit po nume
riu 929 33rd street, ant antrų lubų 
nuo alley, Chicago, III.

Dr. G. Glaser
Gyvenimas Ir Ofisas 

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

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų

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

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

Telefonas Yards 687.

DR. RICHTER’S 
PA i N

EXPELLER
del REUMATIZ
MO, SKAUSMO, 
RAUMENŲ ir vi
sų SĄNARIŲ SU
STINGIMO.

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

25 ir 50 centų 
visose aptiekose 
arba tiesiai

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

NEW YORK, H. Y.

AMERIKOS
GERIAUSI 

CIGARETAI.

Dirbėjai geriausių Turkisz 
kų ir Egiptiszku Cigaretų'

| Atsakanti gyduole deLReumatizmo
i
i

Tuksiančia tapo sveikais, 
žmonės blogiausiame . sveika- 

■> tos padėjime, kentėdami ru- 
matizmo skausmais, tikėjosi 
jogei nebegalima išsigydyti, 

parodyta
jogei nebegalima
Vienok gi buvo 
Jiems. kad jų kentėjimai bu
vo nuo kraujo sugedimo. Nuo
dai kraujų išmirkė stiprumų. 
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 

įgyjo sveikatos, tvirtumo ir ener-eystam kraujui plaukiant, 
giškumo.

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

Prekė $1.00 už buteli. Parduodama įvairiose aptiekose.
Galima pinigus siųsti tiesiog pa:

DR. S. A. RICHMOND CO. *
■ 3245 So. Morgan St.. Chicago, III. ■

£

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 S 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 Dovierennastis, Afiidavitus ir visokius kitus 

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

PARŠAMDO 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 instituciią. Todėl, turinti koiaus nors bankinius 
reikalus, kreipkitės 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.

Rodą Dykai Visokiuose Teismuose
PRIIMU visokias provas kaip civilnas taip ir kriminalnas, 
Tarpininkauju teismuose kogeriausiai ir teismaiaus ai Ap
saugoja namus, biznius ir rakandus nuo ugnies geriausiose 
kompanijose. Parduodu namus, lotus ir Lu mas visose dalyse 
Suv. Vai. ir skolinu pinigus ant linų morgieių. Kreipkite-: pas

K. J. Fillipavičių
—Offisas —

Tananevicz Savings Banke
3249-53 South Morgan Street

Tris vakarai savaiiO.e po num. 8Š0 W. 33čia gatv., ant antrų lubų iš frunto, 
nuo 7 iki 9 vai , panedGlio, seredos ir pCtnyčios vakarais. Telefonas Yards 6870

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio |

I
 Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros. K

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS. |
CARR BROS. WRECKING CO. I
3003-3039 8. HALSTED ST. CHICAGO, ILL Į

■ nwnwi.iwmunwi W.I ri i, f fremiti in IT yrn HTTTT .UlTXTiirrt, TinTTTlITTTIinin II r nrTlTmill -TIT trrriiri T t Bi IIX rrTtPxpi irrtT mBnnni. ,, .I

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

THE AMERICAN TOBACCO CO.
Premium Dept. 490 Broome St, Now V-rk, N.
(Vertis kupo»s gere iki 31 d. Gruodam, 1915.)
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