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VOKIEČIAI VISUR VIRŠŲ IMA
Vokiečiai stip
rėja Žemaitijoj
Berlynas, geg. 5. — Vo

kiečiu laikraščiai paduoda 
smulkmenų apie kaizerio 
raitarijos įsibriovimą į Že
maitiją. ir Kuršą. Vokiečiai 
padarė tuos prisirengimus 
patylomis ir rusai visai ne
pajuto, kaip vokiečiai ėmė 
virsti i Žemaitiją. Vokie
čiai taip smarkiai lėkė per 
žemaičiu kraštą, jog antrą 
dieną jau buvo už 62 myliu 
nuo paprusio. Rusų karuo- 
menė galvatrūkčiais bėgo 
atgal ir todėl nedaug jų pa
teko nelaisvėn.

Smarkiai ėjo ir vokiečių 
pėstininkai. Ėjo 36 valan
das, nuėjo 50 mylių ir pas
kui sutikę rusus grūmėsi as
tuonias valandas be atsilsio.
Šiauliai išdeginta.

Rusai nebandė niekur pa-r 
prusyje pastoti kelią vokie
čiams. Lėkė atgal, apleido 
Raseinius. Tik ties Šiau
liais rusai bandė sulaikyti 
vokiečius. To padaryti ne
galėjo ir už 12 myl. pasida vė 
už Šiaulių. Vokiečiai tuoj 
išardė geležinkeli, kurs iš 
Liepojos veda i Kauną ir ki
ta šaka i Dinaburgą. Vokie
čiai užėmė Šiaulius taip ne
tikėtai, jog rusų krasos 
traukinys intarškėjo nieko 
nežinodamas, kad Šiauliuo
se jau vokiečiai šeiminin
kauja.

Vokiečiai praneša, jog vi
su keliu sodžiai visai mažai 
arba nei kiek nenukentėję. 
Bet Šiauliai esą visai išde
ginti. Rusai patįs pasi
traukdami padegę miestą. 
Rusai padegę grudų sande
lius, kad tie nepatektų vo
kiečiams; bet bedegant san
deliams, ugnis prasiplatino 
po miestą ir veik visi namai 
išdegė. Vokiečiai tuoj šokę 
gesinti ugnį ir privertę gy
ventojus, kurie sudėję ran
kas stovėjo, nešti vandenį.

Vokiečiai giriasi, kad ties 
Mintauja paėmę išviso 4,- 
000 rusų nelaisvėn.

Rusai praneša, jog ties 
Raseiniais buvo smulkių su
sirėmimų. Ties Liepoja ir 
Mintauja vokiečiai neparo
do veikimo, nebando tų mie
stų užimti.

Vokiečiai skelbia, jog Su
valkijoj ties Kalvarija ru
sai darė užpuolimus ant vo
kiečių, bet buvo atmušti; 
priegtam 170 rusų patekę 
nelaisvėn.- Į pietų rytus nuo 
Augustavo rusų užpuolimai 
pasibaigė nepasisekimu. Čia 
krito keturi rusų oficieriai 
Nelaisvėn pateko 420 rusų 
kareivių.

Teutonylaimajl- 
raai Galicijoje
Berlynas, geg. 5. — Vo

kiečiai skelbia apie savo di
džius pasisekimus vakarinėj 
.Galicijoj. Mūšyje palei 
Dunajcc upę, kuri teka nuo 
Karpatų kalnų, ir inteka į 
Vislą, rusai visa linija su
mušti ir bėgo į rytus linkui 
sekančių drutviečių linijos 
palei Vistoka upę. Vokie
čiai giriasi, jog tame mūšyje 
paėmę 30,000 rusų nelais
vėn, paėmę 22 kanuoles, 64 
kulkosvaidžius ir besivejant 
vis dar daugiai! paima.

Tokiu budu vokiečiai, 
pradėdami dešimtą karo 
mėnesį, visomis pusėmis už
drožė savo priešams smū
gius. : .

Rusai pripažįsta, jog teu
tonai perėjo vienoj vietoj 
per Dunajec, bet mušis toj 
vietoj dar tebeinąs.

Ghiniečiai gin
kluojasi.

Pekinas, geg. 5. — Chini- 
jos valdžia nepatenkina vi
sų Japonijos reikalavimų ir 
.dabar Chinija laukia Japo
nijos ultimatumo.

Dabar paliepimu prezi
dento Yuan-Shi-Kai mobili
zuojama didžiulė armija iš 
100,000 kareivių. Tie karei
viai po kelių dienų bus su
traukti į Pekino apylinkes. 
Japonai nori šeimininkauti 
Chinijoj taip, kaip Korėjoj. 
Chinijos valdžia vis purto
si nuo jos.

VOKIEČIŲ LAIVAI VEI
KIA BALTIKOJ.

Kopenhagen, gegužio 5.— 
Iš Stockholmo atėjo žinių, 
jog Vokietijos eskadra ėmė 
veikti Baltikoj. Ant Alau 
salų vokiečių laivai sudaužė 
švyturius. Prie Aland sa
lų yra Rusijos karinio lai
vyno uostai. Spėjama, jog 
vokiečiai rengiasi tuos uos
tus atakuoti.

— Trinidad, Colo, geg. 5. 
— J. Lawson, narys pildo
mojo komiteto organizacijos 
United Mine Workers’ of 
America, rasta kaltu nu
žudyme deputy šerifo Nim- 
mo.

Iš Petrogrado atėjo Lon
donan žinia, jog Kurse trįs 
vokiečių brigados pakliuvo 
į spąstus ir neištruksiančios, 
nebent pasieksiančios Balti- 
ką ir pasiims jas vokiečių 
laivai.

VON HWEH&URGJWCATcD SY ARROW, ArPgiP/fosP/rAUN Poland

Vokiečių armijos vadas, Lietuvos ir Lenkijos nuniokotojas, von Hindenburg, su 
daktarais ir slaugotojomis stovi ties karo ligonine Lenkijoje.

Serbija pavo
joje.

Atėnai geg. 5. — Serbijai 
grasia pavojus iš trijų pu
sių. Pirmiausia austrai su
taisė 4 korpusus, kurie, 
persikėlę per Dvinos upę, 
užpuls serbus. Paskui ser
bams grasia pavojus iš Al
banijos pusės. Austrai ne-- 
sigailėjo nei ginklų, nei pi
nigų, kad sukurstyti alba
nus prieš serbus. Apie 40,- 
000 albanų gali užpulti Ser
biją iš piet-vakarinio kraš
to. Toliau vokiečiai dar
bavosi Bulgarijoj, rinko ir 
ginklavo visokius banditus, 
vagilius ir sudarė apie 20,- 
000 kareivių. Taigi Serbi
ja bus užpulta iš trijų pu
sių.

PASIDAVĖ BE MŪŠIO.
Geneva, geg. 5. — Austro- 
Vengrijos oficieriai nemėg
sta mušties. Tas matyti iš 
to, jog jų daug tyčia pasi
duoda nelaisvėn. Vienas 
Šveicarijos laikraštis susekė 
ir paskelbė, jog 82,000 Aus
tro-Vengrijos oficierių ir 
kareivių pasidavė rusams 
jr serbams nei vieno šūvio 
neiššovę.

k

Smirna pasi- 
duoslantj.

Londonas, geg. 5. — Smir
nos miestas, kurs guli ant 
vakarinio kranto M. Azijos, 
pateksiąs į talkininkų ran
kas. To miesto fortifikaci
jos buvo bombarduojamos 
jau nuo kovo mėnesio. Už 
35 mylių nuo Smirnos išlai
pinta talkininkų karuome- 
nės. Šitoji karuomenė ne
gaišuodama eis paimti mies
tą, kurio pasipriešinimai vi
sai nusilpo.

Tuo tarpu ant Gallipolio 
pusiausalio talkininkai va
rosi pirmyn. Turkai dieną 
ir naktį užpuldinėja ant tal
kininkų. Bet ne vien tur
kai atmušami, bet esti vis 
iškrapštomi iš jų pačių drut
viečių. Ir tokiuo tai budu 
pasivaro talkininkai pir
myn.

— Berlynas, geg. 5. — 
Vokietijos lakūnas Šiauri
nėj jure j iš padangių metęs 
bombų į Anglijos povande
ninį laivą. Viena bomba 
pataikius ir nuskandinus 
laivą.

Sumušė Tur
kus.

Petrogradas, geg. 5. — 
Khori-Dalmon apygardoj 
rusai ėmėsi dvi dieni su tur
kais. Turkų buvo vienas 
korpusas ir jam vadovavo 
Khali-Bey. Galop /turkai 
neatsilaikė ir bėgo. Ant 
mūšio lauko rusai rado dau
giau, kaip 3,500 turkų lavo
nų. Bėgantieji turkai yra 
vejami.

SUŽEIDĖ VYSKUPĄ. 
PĄ.

Peoria, geg. 5. — Vakar 
po pietų vyskupas Spal
ding važiavo vežimėlyje per 
miestą. Prie gatvių susi- 
kryžiavojimo automobilius 
drožė į vyskupo vežimė
lį. Vyskupas vos tik ant 
vietos nebuvo užmuštas, nes 
vežimėlis į šipulius buvo su
daužytas. Vyskupas bu
vo labai sutrenktas ir kaip 
del 75 metų senelio sutren
kimas gali būti pavojingas.

— Londonas, geg. 5. — 
Londoniečiai jau neabejo
ja, kad Italija kariaus prieš 
teutonus. Italija turi ap
ginklavus 1,100,000 vyrų.

Kas girdėt 
Londone.

Vienas Paryžiaus laikraš
čio korespondentas štai kaip 
aprašo Anglijos sostinę Lon
doną:

Vos tik perkeliavau kana
lą ir Folkstone įlipau į trali
niu, kuris turėjo mane nu
vežti į Londoną. Pakeliui 
nematau nieko tokio, kas 
liudytų apie siaučiantį ka
rą. Gal truputį daugiau 
matosi uniformų “khaki,” 
bet kad dabartiniais laikais 
tos uniformos inėjo madon 
ir Francijoje, nes visur su
tinkama anglai kareiviai, 
todėl neatjaučiama joks in- 
domumas.

Londone ant Victoria Sta
tion niekas neatsimainė. 
Nei didelė stiklinė salė, nei 
raudoni automobiliai. Ly
giai ir gatvės pirmu akies 
žvilgsniu turi tą patį mil
žinišką judėjimą, koks vi
suomet ateivį nustebina. Po 
užkandžiui viešbutyj išeinu 
miestan. Žengiu linkui Tot
tenham Court Road, o iš ten 
žut-but Londono gatvių tan
kumynam

Tuomi kartu temstant, 
prie susikamuoliavusių mig
lų, Londonas išrodo man 
dar labiau suniurusiu, negu 
paprastai. Tasai įspūdis, 
mano manymu, apsireiškė 
todėl, kad š’ais laikais visi 
gatvių žiburiai aprūpinti 
juodais šalmais, idant visą 
šviesą sukoncentruoti ant 
gatvių. Ar tai prisibijoji- 
mas zeppelinų, ar gal la
binus atkreipta doma į gat
vių dumblą — gana to, kad 
didis žmonių skruzdynas ir 
bustai nuo tų žiburių su juo
dais šalmais išrodo kaipir 
paskendę goduly beje ir tok
sai keistas upas didinasi su 
kiekvienu žingsniu einant 
Londono gilumom Kad tą 
apsireiškimą nusikračius, 
incinu vienon valgyklon Ox
ford Street.

Gerai pataikiau. Tenai 
atradau gyvenimo vaizdą vi
sam savo pilnume. Milži
niška salė tirštai apšviesta 
elektros žiburiais ir pilna 
publikos. Svečių upas link
smas, visi linksmai šneku
čiuojasi. Toli gražu nesu
lyginsi su gatvių išvaizda. 
Tėmijuosi į publiką. Ma
tau, kad geron vieton pa
kliuvau, kuone vienų anglų 
tarpam Visupirmu man 
puola akiu faktas, kad kaip 
vyrai, taip ir moterįs nieku 
nesusirupinę, visi tikrai se
noviškai atsipenėję. Juose 
matosi savimi pasitikėjimas, 
neramybės, susijaudinimo 
juose nėra jokio. Iš valgyk

los surašo tenka sužinoti, 
kad normalis anglo “menu” 
sudaro mėsą net penkis kar
tus dienoje. Tatai ir ne
stebėtina, kad anglai pui
kiai persistato.

Ant rytojaus, aplink 9 vai. 
ryte, žinoma Londono mig
la nėra mažiau tiršta kai]) 
vakare ir nakčia, tečiau ją 
visvien praskiedžia labiau 
dienos šviesa. Nors dienos 
šviesa nėra gausi kaip ki
tur Europoje, visgi tą juo
dą miestą padaro daug gy
vesniu, tarsi, atgaivina, gy
ventojams suteikia daugiau 
gyvybės, negu nakties me
tu. Karo motu, kuomet Eu
ropoje siaiičia vėsula, žino
ma, tas ir ant Anglijos sos
tinės padarė ne menką žy
mę. Karo įspūdis čionai la
biau metasi į akis, negu kur 
kitur. Visur, art namų sie
nų, ant tvorų, ant bėgiojan
čių gatvėmis automobilių iš
kabinėta mirganti dideli pa
skelbimai. Tai vis kariniai 
paskoll^maL- Štai ant vieno 
tokio afišo didis Robertso 
portretas su parašu:

“Atlikau savo pareigas, 
atlik taippat ir tu jas.”

Kitas afišas-paskelbiinas:
“Buk tikras gentlema- 

nas, buk atsidavęs sports- 
manas ir įsirašyk į kareivių 
eiles!”

Dar kitas:
“Kareivių ir tiktai karei

vių — štai ko mums rei
kia!”

Kitas:
“Turime turėti dar mili

joną kareivių!”
Ir taip toliau be galo. 

Dar labinus agitacijin’ai-iš- 
kalbingas yra stilius tų pa- 
skelbimų-afišų, kurie iška
binti ant sunkiųjų automo
bilių, nardančių po visas 
Londono arterijas.

“Ką ligšiol gera atlikai 
del tėvynės?” — ant vieno 
jų klausimas.

Toliau ant gatvekario:
“Nei vienas anglas neturi 

teisės būti ramybėje, kuo
met kareiviniai trimitai gau
džia.”

Nueinu į Trafalgar Sana
vę, kur renkami ir priima
mi rekrutai. Neapmatomos 
minios žmonių visus aplin
kui bustus apgulusios. Vi
sur muzikos groja. Joms 
nutilus, kalbėtojai-agitato- 
riai sako prakalbas mi
nioms. Jie karštais žodžiais 
skatina jaunuolius įstoti ar- 
mijon, kur jų laukia didvy
ryje ir pagarsėjimas. Ap
linkui judėjimas neišpasa
kytas. Toliaus ant pleciaus 
matosi laisvam.viii būriai, 
kuriuos kareiviai sustato į 
eiles ir nusiveda savais ke
liais.

(Seka ant 3 pusk). ,
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Iš Dienos 
L=Dienon.=^

Iš Berlyno apturima žinia, 
kad vokiečių laikina admi
nistracija užimtose jų ka- 
ruomenės vietose Lenkijoje 
ir Suvalkijoje paskelbusi 
gyventojams, kad jie visus 
javus, kokius tik pas save 
turinti, privalanti atiduoti 
vokiečių valdžiai. Vokiečiai 
todėl paimsiu kviečius, ru
gius, miežius ir avižas, pa
liksią del kiekvieno asmens 
po 55 svarus javų ligi se
kančių užderėjimų. Tasai 
nuo javų atsavinimas turis 
įvykti kuoveikiausiai, nes, 
matyt, vokiečiams patiems 
trūksta duonos. Tokiu bil
du Lenkijos ir Suvalkijos 
gyventojams prisieis badmi- 
riauti.

*
Tuo tarpu iš kitos pusės 

vokiečių administraci j a
Lenkijoj (taigi, matyt, ir 
Suvalkijoj) paskelbusi, kad 
lenkai galinti paimti nuosa
vybėn visus dvarus, kokie 
ligšiol buvo laikomi pačios 
valdžios ar rusų rankose, 
kaipo valdiškieji dovanoji
mai. Tie dvarai seniau pri
gulėjo lenkams, bet po žino
mų lenkų maištų ir visokių 
sukilimų Rusijos valdžia 
juos konfiskavo ir arba sau 
pasilaikė, arba pavedė kuo
mi mors ten pasįžymėju-

Padėkime 
Suvalkiečiams!

Tokiuo antgalviu “Vil- 
tyj” P- Plunksnius štai ką 
rašo:

Paskutinuoju du karo mė
nesiu padarė Lietuvai mir
tinų žaizdų. Paskutinis vo
kiečių atėjimas į Suvalkiją 
daro plėšikų gaujos užpuo
limo įspūdi. Vokiečiai ati
ma viską: valgomus daiktus, 
galvijus, pakinkymus, veži
mus ne tiktai nieko nemo
kėdami, bet ir rašto neiš
duodami. Išgyvenau apie 
du mėnesiu po vokiečiais. 
Gyvai man stovi akyse nu
stojusių žmogaus jausmų 
per 7 karo mėnesius vokie
čių kareivių darbai. Pas
kutinę bulvę, paskutinį duo
nos kąsnį ėmė iš vargin
giausių žmonių. Ašaros mo
tinų, apsunkintų mažų vai
kelių krūva, meldimai-pra- 
šymai nieko negelbėjo. Vie
tose, kur ėjo vokiečiai, nie
ko neliko. Negu tik žemė
je kas turėjo užsikasęs ja
vų arba nuvaręs gyvulius 
toli į mišką. Bet ir čia 
gudrus, dalimis išbadėję, 
vokiečių kareiviai mokėjo 
susirasti.

Toliau nuo kelių, kur ka
reiviai negalėjo prieiti, ten 
buvo padaryta formulė re
kvizicija. Paskirstyti so
džiai į rajonus. Ėjo per 
juos kareiviai, surašinėjo ir 
atiminėjo viską, tik palik
dami kelioms savaitėms 
maisto. Sėklai javų visai 
nepaliko. Vistiek esą nebu
sią galima sėti. Kadangi 
dabar Suvalkija virto nuo
latinių mušiu ir kareivi jos 
žygių vieta, tai ir tuos li
kučius maisto neužilgo at
ims, nes darant didelius 
maršus vokiečiai nesuskum
ba savo kare įvijai pristaty
ti maisto ir kiekvienas turi 
savimi rupinties.

Išgązdinti varymu žmo
nių, ypatingai vyrų, į Vo
kietijos gilumą, nuvarginti 
vokiečių žiaurumu, nuola
tiniu anuotų griausmu, pa
meta kuone visi savo gyve
namas vietas ir bėga už Ne
muno, jei tik Rusijos karei- 
vija kiek atstumia vokiečius 
tolyn. Ne šimtai, bet tūk
stančiai karo pabėgėlių su 
mažais vaikais,'su šeimyno
mis savo traukia per Nemu

to Right MR^COLT,■ SENATOR O’GORMAW W MR5. B0155EWN \ 
LOWER -CROWD OUTSIDEASENATOR WALL STREET OFFICE

Viršuje parodoma sufragietės ir senatorius O’Gorman, kurs sufragiečių deputacijai 
pasakė, jog nebalsuos už sufragiečių bilių. Apačioj parodoma sufragiečių deputa- 

, cija prie senatoriaus O’Gorman ofiso New Yorke.

sie rusams. Ir tų dvarų 
T b’joje yra daugybė. Vo
ki: ■■ai tuo budu keršija ru
sų valdžiai už rusų karuo- 
menės didelius išteriojimus
Prūsijoje, kuomet jinai ten 
buvo įsiveržusi.

*
“Vokiečiai žada lietu

viams karalių kataliką” — 
tokiuo antgalviu padavęs ži
nutę franeuzų dienraštis 
paryžiškis “Le Matin” ko
vo 13 d. š. m. No. 11337, pas
kui rašo štai ką:

“Tik ką vokiečiai užplūdo 
antru kartu Nemuno apy
linkes (Suvalkų, Kauno ir 
Gardino gub.) ir paleido į 
lietuvius prokltmaciją, su
statytą vokiškai ir lietuviš
kai, kurioje jie kursto su
kilti prieš rusų vyriausybę 
ir padėti vokiečių karuome-

nės atliuosuo j autiems žy
giams. Atlyginimui vokie
čiai prižada atliuosuoti Lie
tuvą nuo rusų jungo ir at
statydinti Lietuvą ir jai 
duoti karalių kataliką. Vie-
nok lietuvių liaudis nesida
vė suvedžioti šiais gražiais 
prižadais ir paliko ištikima 
rusų vyriausybei. Dar dau
giau tylos pasipriešinimu
ji labai apsunkino užpludė- 
jains darbą. Pavyzdžiui, 
Veisėjuose (Seinų apskr., 
Su v. gub.) vienas vokiečių 
būrys paėmė piemenį Kat
kų nuvesti juos per girią į 
Seinus, kad ten užklupti ru
sus. Šis šaunus vaikinas 
juos nuvedė tyčiomis i balas 
ir pasakė, kad toliaus jų ne
vešias. Jį rado negyvą, pa
kartą ant medžio žemyn gal
va.”

Kaip vakar telcgramuose 
buvo paskelbta, Suvienytu 
Valstijų gyventojai ligšiol 
suaukoję šelpti nukentėju
sius del karo Europoje arti

na, vien Dievo apveizda pa
sitikėdami. Nors nieko ne
betekę, nors viską apleidę, 
jie dar jaučiasi laimingi, nes 
tikisi bent gyvybę išgelbė
sią.

Dar baisesnis padėjimas 
esančių vokiečių valdžioje, 
kuriems nukirsti visi keliai 
šaukties kieno nors pagel
bės. Jaigu mes juos užmir
šime, tai badas ir sujungtos 
su juo ligos pavers didelę 
Lietuvos dalį į tyrlaukius.

Vokiečiai - negelbės lietu- 
vių nuo bado. Jiems rupi, 
kad patiems apsigynus nuo 
jo. Kuomet Anglijos laivai 
užkirto Vokietijai visus 
kelius ii^ neleidžia parsiga
benti maisto iš Amerikos, 
pačiai Vokietijai pradėjo 
žiūrėti į akis badas. Visus 
rugius, kviečius, avižas,

80 milijonų dolerių. Iš tos 
milžiniškos sumos 70 milijo
nų dolerių paliko šioj šalyj, 
nes už tai buvo supirkta val
gomų produktų, drabužių, 
vaistų ir kitokių reikalin
gų daiktų. Tokiuo tai bu
du gailestingumo aukos at
nešė dvejopą naudą — pa
gelbėjo europiečiams, gi A- 
merikoje padidino pinigų a- 
pyvartą ir pramoninį judėji
mą.

*
Londonan pranešta, kad 

Vokietijos karo ministerija 
pašaukus kariauti visus vy
riškius, galinčius vartoti 
ginklus, gimusius 1879,1878, 
1877 ir 1876 metais. Žino
ma, tai tokie, kurie vos tik 
tarnybai tinkanti. Paskiau 
busią šaukiami ligi 49 metų 
amžiaus visi vyriškiai. Iš 
to paaiški, kad vokiečiams 
ima jau pritrukti žmonių. 
Bet, kas tiesa, valdžiai jų 
daug ir reikia, nes visomis 
pusėmis priversti su keliais 
priešininkais grumties.

miežius ir t.t. sekvestravo 
valdžia. Stropiausiai dabo
jama, kad niekas perdaug 
duonos nevalgytų. Duonos 
gaunama pirkti tik turint 
tam tikrą vyriausybės iš
duodamą ženklelį. Suaugu
sieji gauna dienai apie pu
sę svaro duonos — po 200 
gramų miltų arba po 250 
gramų iškeptos duonos. Ir 
taip taupiai gyvenant, ma
tyt, sunku bus ištekti mai- 
sto, nes laikraščiai ir mies
tų valdybos nuolatos ragina 
turtingesnius, galinčius mis
ti mėsa ir vaisiais, kad ne
vartotų visai duonos nei 
bulvių, palikdami tai bėdi- 
nesniesiems. Užtatai ir į- 
sakyta valdžios imti be ato
dairą viską iš užimtų šalių 
ir gabenti į Vokietiją. Pa
tįs atviresni vokiečių karei
viai bazininkai prisipažino, 
kad valdžios esą įsakyta 
tuščiomis negrįžti namo, 
kaip atveža kareiviams mai
sto.

Esant šitokiam dalykų 
stoviui, argi galima laukti, 
kad Vokietija gintų užim
tąją Lietuvos dalį nuo ba
do? Teko skaityti Hanove- 
ro miesto valdybos atsaky
mą lenkų komitetui, kurisai 
kreipėsi į. Vokietijos mie
stus, prašydamas aukų už
imta j ai Lenkijos daliai. 
Valdyba griežtai atsisakė 
šelpti, nes užimtieji karo 
metu lenkai esą Rusijos val
diniai ir valstija savo ne
prietelių negalinti šelpti. 
Jei esą norinti, tai galinti

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

juos šelpti Rusija per kurią
nors neutralę valstiją. Ne 
kitaip elgsis vokiečiai ir su 
užimtąja Lietuvos dalimi.

Iš vienos pusės matome 
diena dienon didėjančias ka
ro pabėgėlių minias, iš ant
ros liūdną, tiesiog tragingą 
padėjimą tų, kurie yra po 
vokiečiais, kurie negalėjo 
pabėgti, kuriems užimtos 
burnos, užkirsti keliai, ku
rių ašarų, pasiskundimų ir 
vaitojimų mes nė negalime 
išgirsti. Ir vieni ir kiti rei- 
kalaus kuoveikiausiai pagel- 
bos.

Lietuvos visuomenė, ypač 
dabar, turės įsitempus dirb
ti, kad išgelbėjus didelę sa
vo brolių dalį nuo bado. Rei
kia tikėties, kad musų drau
gijos, šelpiančios nukentė
jusius del karo, supras šios 
valandos svarbumą, mokės 
prisitaikyti prie dabartinių 
aplinkybių, suras kelius ir 
budus, kad Išėjus iš tikrai 
kritiško padėjimo. Gal rei
kės ir mums ieškoti tarp
tautinės pagelbos, ypač vo
kiečių užimtajai Suvalkijos 
daliai. Belgijai duoda 
Rockefclleris po 4 milijo
nus frankų kas mėnuo. Nu
kentėjusią Lenkiją jisai 
taippat šelpia savo auko
mis. Dirbdami gal rasime 
būdą ir Lietuvai sušelpti. 
Svarbu tiktai, kad būtumėm 
atkreipę akį į skaudžiausią 
tautos žaizdą.

Ypatingai skubinamės pa
duoti pagelbos ranką liku
siems po vokiečiais musų 
broliams. Pabėgėliai yra 
tarp savųjų. Jie badu ne
numirs. Bet išgirskime gi
liausius skausmo vaitojimus 
tų savo brolių, kurie liko 
nesuprantančių juos neprie
telių tarpe, kurie stovi bai
saus bado akyveizdoje ir 
šaukia be vilties “Gelbėki
te!”

MaruHiaučiant.
Rytinėse šalyse laikas nuo 

laiko apsireiškia baisi li
ga,-vadinama maras. Ta li
ga panaši į karštligę, tik ji 
daug smarkesnė ir ja apsir- 

( ges paprastai miršta po di- 
; tižių kankinimų ir skausmų. 
; Retas, labai retas tepagįja.

Dabar Europos žmonėms 
į vaidenasi šmėklos baisiausių 
’ ligų. Nors ligos siaučia tik 
i ten, kur nešvaru ir nors 

šiais laikais Europos žmo
nės jau gan švariai gyvena,

■ bet puvant neapsakomai
■ daugybei žmonių ir gyvu- 
‘ lių lavonų ant mušiu laukų, 
i galima laukti smarkiausių

ligų, kurios praretįs žmones 
labiau, negu kulipkos. Ta
tai neįstabu, jog europie
čiai su baime laukia pavasa
rio išauštant.

Maras, ta baisioji liga, pa
prastai apsireiškia rytinėse 
šalyse — Turkijoj, Egipte. 
Kaip sykis dabar ten eina 
karas, žmonės suvargę, 
Priegtam turkai ir šiaip jau 
nėra švarus, tai visos aplin
kybės susidarusios taip, kad 
marui lengva isisiubuoti.

Ar bus šiuo tarpu Euro
pa nuplakta baisia rykšte— 
maru, cholera ir kitomis li
gomis,* tai dar nežinia, bet 
nenoromis prisimena tie lai
kai, kuomet tos ligos plakė 
žmoniją.

Pora šimtų metų atgal 
žmonės Europoje blogiau 
užsilaikydavo, daugiau bu
vo nešvarumo ir todėl ge
resnė dirva buvo visokioms 
ligoms. O ypač kuomet kil
davo karas, tai vis kokia 
smarki limpamoji liga sek
davo karą. Seniau žmo
nėms dažniau ir baisiau 
šmėkšojo baisių ligų šmėk
los.

Tokių nelaimių metu pasi
rodydavo, ar kunigai yra 
tikri savo žmonių ganytojai, 
ar paprasti kokie pasamdy
ti bernai. Tas pasirodė 1576 
metais, kuomet Milano ar- 
civyskupu buvo kardinolas 
Carlo Borromeo. Jisai, bū
damas mieste Lodi, išgirdo, 
jog jo mieste apsireiškė ma
ras. Pastebėtinas daiktas, 
kad tuomet tie miesto gy
ventojai vedė ypač nedorą 
gyvenimą. Arcivyskupas 
dirbo daug, kad pakelti do
rą tarp žmonių. Arcivysku- 
pui buvo patariama neva
žiuoti į maro apimtą miestą, 
patariama buvo nepulti tie
siog giltinei po dalgiu. Ne
norėjo nei klausyti arcivys
kupas tokių žodžių ir tie
siog sugrįžo į savo miestą, 
kur maras siautė. Šaukė 
žmones prie metavonės, guo
dė ir ramino bjaurios ligos 
apimtuosius ir savo pavyz
džiu drąsino kitus kunigus 
tarnauti žmonėms. Maras 
siautė keturis mėnesius. 
Arcivyskupo rūmuose tik du 
temirė nuo maro. Didžtur- 
čiai-gi, kurie išlakstė po sa
vo vasarnamius ir tęsė savo 
lėbavimus, lygiai buvo ligos 
skerdžiami, kaip ir bėdinie
ji. Arcivyskupas kartą 
puošnioj katedroj, prieš al
torių, kaip kitados Mozė, 
siūlė save patį už žmones. 
Bet kaip Mozė, taip ir Carlo 
Borromeo nebuvo liesti ma
ro. Lygiai nebuvo liesti nei 
vienas iš 28 kunigų, kurie 
kartu su arcivyskupu lankė 
ligonius, dalijo žmonėms 
maistą, teikė paskutinius 
patarnavimus.

Giliai atjautė žmonės ar
civyskupo pasišventimą ir 
patarnavimą. Miestelyje A- 
rona, ties puikiu ežeru Mag
giore, 1697 m. tam šlovin
gam arei vyskupui pastatyta, 
viena didžiausių stovylų pa
saulyje. Ta stovyla yra 
112 pėdų augščio. Stovy
la yra tuščia ir žmonės gali 
lipti jos vidurin ir įlipti į 
galvą.

Jei šiuo baisaus karo me
tu ištiks panašios nelaimės, 
tai be abejonės ir dabar at
siras tokių Borromeų.

* DIDELE AUKA^
Prleiakls ar t pakelio ZIRA, be jokio apgarsinimo lalkra*

žiluose. jau dabar turi vertę jum Jc. ▲ 

piningais: prieš t«nw raalt kotnam w 

ZIRA A 

clgarctų kuponą 
ant j cento (Ja- A 

II rinkti prkia- 

klus pakelių Ir V 

kuponus, nes už 
juos kožnas. kas " 

tik nori, gall A 
gauti gralius^ 

pretentus. Pa* A 

klausk apie juos 

savo Stornlnko. 1 

o jis tau papaw 

k»a apie juos.

b .CIGARETTES

Extra! Naujiena!
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geriausios fanuos
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farinas su budinkais, sodnais ir užsė. 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. žemė: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduoda 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionija Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietui 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiolinkėje,' kuris yra turi 
itngiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lui 
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javų malūnai, bankus, bažnyčios, moki 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lietu v, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vyi
lioja žmones pirkti smeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manės į Scotville, Mich. ir ai 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuokus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogų. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mieli.

Reikalaujama vaikų dfel par
davinėjimo Amerikos Lietuvių 
Dienraščio “KATALIKO”. Atsi
šaukite į

“KATALIKO” Redak.
3249 S. Morgan St., Chicago^
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POLITIKA.
STATISTIKOS RINKI

MAS.
Statistika, ty. skaitlinės, 

yra labai svarbus ir žudo
mus daiktas. Statistika 
renkama kiekvienoje kultū
ringoj e šalyj e. 3 Suvienytose 
Valstijose statistika vedama 
kas dešimti metai. Pasku- 
tinoji statistika Suvienytose 
Valstijose atsibuvo 1910 m. 
Valdžia turi Įsteigusi taip 
vadinamą cenzo biurą, kurio 
rupesniu yra rinkti statis
tiką. ’vOil!

Po kiekvienos statistikos 
kongresas nusprendžia po 
kiek atstovu i žemesnįjį rū
mą gali kiekviena valstija 
siųsti.

Kas dešimti metai cenzo 
ofisas iš Wasliingtono pa
leidžia 75,000 asmenų sta
tistikai rinkti. Rinkiniams 
pasibaigus, ta armija yra 
paleidžiama ir palieka 3,- 
000 asmenų del sutvarkymo 
surinktų skaitlinių. Tas a- 
tima du metu laiko. Po to 
cenzo ofisas laiko dar apie 
800 darbininkų del skelbimų 
tų surinktų skaitlinių ir rin
kimų šiaip papildančių 
skaitlinių.

Skaitlinių rinkėjams iš
duodama pamokymai, ko- 
kiuo budu rinkti statistiką. 
Yra atspaustos tam tikros 
Liaukos su klausimais. Svar
biausia statistikos dalis, tai 
gyventojų skaičiaus surašąs. 
Tame reikale per pereitą 
cenzą buvo turėta 33 klausi
mai. Paskui svarbiausiu 
dalyku buvo farinų statisti
ka. Tame reikale turėta 600 
klausimų. Statistika veda
ma tam, kad surasti, kiek 
gyventojų, ir jų turtą.

Pastarasai cenzas atsiėjo 
Dėdei Šamui $14,000,000.

Įstatymai reikalauja, kad 
statistikos rinkėjams butų 
duodami teisingi atsakymai. 
Už klaidingus atsakymus 
baudžiama kalėjimu arba pi
nigais. , Priegtam valdžia 
prižada, jog asmeniniai da
lykai bus laikomi paslapty j. 
Jei-gi koks statistikų rinkė
jas ką nors asmenį kompro
mituojančio išduos, tai jo 
ateitis bus kalėjime. Jei 
statistikų rinkėjas susektų 
ir kriminalistą, tai ir tuo
met jisai turi tylėti. Yra 
žinoma, jog mokesčiai mo
kama nuo turto. Taigi kai- 
kurie didžturčiai ir slepia 
savo turtą, kad išvengti 
augštų mokesčių. Jei sta
tistikų rinkėjas susektų ir 
tokių turto slėpė jų, tai ir 
tuomet jisai privalo laikyti 
burną uždaręs.

Pirmas cenzas Suvieny
tose Valstijose buvo pada
rytas 1790 m., paskutinis 
buvo padarytas 120 metų 
po pirmojo, 1910 m. Pirma
sis cenzas parodė, jog Ame
rikoje gyventojų tuomet 
(1790 m.) butą 4,000,000, o 
1910 m. pačiose Suvienyto
se Valstijose butą 91,972,- 
266 gyventojai, o pridedant 
Alaską padaro 101,000,000.

New Yorko valstija turė
jo didžiausią gyventojų 
skaičių, būtent 9,113,614, o 
Pennsylvania užėmė antrą 
vietą su 7,665,111 gyvento
jų. Nevados valstija tetu
rėjo 81,875 gyv., o New Yor
ko miestas 4,800,000.

Prieš pastarąjį cenzą A- 
merikos lietuviai pasirūpi

no, kad musų tautiečiams 
butų užvesta atskira rubri
ka ir kad jie nebūtų užra
šomi rusais vien del to, kad 
jie po Rusijos valdžia yra 
gimę ir kad musų kraštas 
yra po Rusija. Šituo reika
lu iš Chicagos tam tikra de
legacija buvo išvažiavus į 
Washin gtoną.

Lietuviai ir latviai gavo 
atskirą rubriką krūvoj. 
Cenzo rinkėjai lietuvių ir 
latvių ateivių surado 211,- 
235, o čia gimusių lietuvių 
ir latvių surado 140,963. 
Bet mes teisingai galime 
spėti, jog musų tautiečių 
šioje šalyje yra daug dau
giau, negu kad cenzo rinkė
jai surado. Žinome gerai, 
jog daugybes musų tautiečių 
pasidavė lenkais, rusais, vo
kiečiais.

Amerikos lietuvių statis
tikos rinkėjas V. K. Rač
kauskas. išrodinėja, jog su
augusių ir priaugančių lie
tuvių Amerikoje yra 689,- 
786. . Lietuviškų šeimynų, 
anot Račkausko, galį būti 
120,000.

Statistika parodo ir labai 
indomių dalykų. Statisti
ka parodo, jog New Yorko 
valstija išdirba 99% visų iš
dirbamų šioje šalyje kaime
lių ir mankietų. Connecti
cut valstija išdirba 65% vi
sų šioje šalyje išdirbamų 
laikrodžių ir didesnę pusę 
visų išdirbamų misinginių 
daiktų.

Statistika kas kartas ren
kama vis pilnesnė. Pirmoji 
statistika Suvienytose Val
stijose turėjo tikslą surašy
ti tik gyventojus ir testato 
žmonėms tik keturis klausi
mus. O 1890 m. jau ne vien 
apie gyventojų surašą rū
pintasi, bet turėta tikslu iš
tirti išviso 31 dalykas, o 
klausimų tais metais turėta 
net 13,000.

Pirmąją statistiką Ame
rikoje atliko 217 asmenų ir 
tasai darbas ' valdžiai atsiė
jo $44,000. Dabar sekanti 
statistika bus daroma 1920 
metais. Aprokuota, jog to
ji statistika valdžiai atsieis 
$20,000,000.

Kaip tik statistika kas 
link gyventojų skaičiaus y- 
ra surinkta, tai tas tuoj yra 
reiškiama kongresui. Kon
gresas tuomet nusprendžia, 
po kiek atstovų turi teisę 
atskiros valstijos siųsti į 
kongresą. Paprastai kon
gresas rūpinasi, kad nei vie
nos valstijos atstoviu skai
čius nesumažėtų. Po pas
kutiniojo cenzo kongresas 
nutarė, kad šios šalies gy
ventojai išviso atstovų gali 
išrinkti 435. Kiekviena gru- 
pa iš 211,877 renka vieną 
atstovą. Valstijos yra išda
linamos į distriktus su- tam 
tikru gyventojų skaičium 
ir tasai distriktas renka at
stovą.

E!
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Švedijos karalius Gustavas, 
sakoma, sunkiai susirgęs. 
Tečiau vakar telegramuose 
buvo skelbta, kad jis ėmęs 
dalyvumą karo laivo įleidi
mo į vendenį iškilmėje.

Anglijos karaliaus portre
tai ir grojama tautinis him
nas.

Ant gatvių matosi daug 
aptaisytų uniformose vaikų. 
Tas taipgi veikiama propa
gandai, kad pasekmingiau 
pritraukus armijon laisva- 
norius. Retkarčiais tų vai
kų susirenka tikra galybė ir 
jie kareiviškai maršuoja 
gatvėmis. Policija juos lai
ko didžiausioj globoj ir tai 
vaikų “gvardijai” visur pa
daro kelią.

TAUPYKI! PINIGUS ■

Wl es visuomet laikome geriausius daiktus; jei jtjs pirksite Banke 
io štore, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas gėrės- 

m...........................................................................................................niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banke’io 

kainos yra žemesnės, negu jus galite gauti bile kur kitur paprasto 
gerumo daiktus. Bet privalai ateiti dažnai, imti dalykus ir mokėti 
grynais pinigais. Išrodo negalimu daiktu sučėdyti 54c. Ir išleisti tik 
$1.16, bet tai tikras faktas. Prisižiūrėk į žemiau paduodamas kainas:

Kitur
70c
20c
20c
60c

Banke’io Kaina
2 sv. geriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52e 
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės .......... 12c
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12e 
1 sv. puikiausios arbatos ................................. 40e

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rūšies grietinės sviestas yra geriausias ką uz 

pinigus gali pirkti. Ir sučėdysi nuo 3 iki 5e.

Bankes Kavos Sztorai
šiaur-vakarinės dalis Vakarinė dalis. Pietinė dalis. 1818 W. 12th St. 
1644 W. Chicago A406 W. Division St 1510 W. Madison st 3102 W. 22 St.
1373 Milw. Ave. 720 W. North Ave 2830 W. Madison st šiaurinė dalis.
1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av 
2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St3437 S. Halsted St
2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St4729 S A.shland A

■
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Persitikrinimas jus užganė
dins.

Šią savaitę Wieholdt’s ap
vaikščios savo trisdešimts 
antrą didelį išpardavimą. 
Taigi neužmirškite ir ateiki
te persitikrinti, o busite už
ganėdinti musų patarnavi
mu. Galite pašaukti telefo
nu: Monroe 6543, o mes pri
statome jūsų orderius į na
mus. (Advt.).

Krautuve atdara Ketverge vakare iki 9 valandai.
Dvigubos 

r s. & h. 
IĮ Pirk, s temp.

iki piet. Po- 
v tam pavienes 

MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

WlEBOLDTS
Didelis Išpardavimas

Šilko ir Dresems Materijolo
Szilkinis Poplin

Labai puikus materijolas, visokiose 
spalvose, vertės $l.oo už jardą, o da
bar šiame išpardavime w
jardas parsiduos tiktai už

Szilkinis Pongee
* Šilkinis Pongee, 36 colių pločio, tin

kamas del vasarinių drošiu, visokiose 
spalvose, dabar parsi- A A
duos jardas tiktai už ■

Cre de Chine
Į Crepe de chine 42 colių pločio, viso-
I kiose spalvose, ^speciale AA 

kaina pop šitą išpardavimą $|bU0 
jardas tik už....................... “

Sheperd marginta materija
Puiki kletkuota materija, 50 colių 
pločio, gerai nešiojasi ir plaunasi, 
tinkama del šlebių, A Al/ ~ 
per šitą išpardavimą X # "y 9. 
jardas po......................■■■■ ' ** W

KAS GIRDĖT LONDONE.
(Pabaiga nuo 1 pusk).

Ir vėl prisiartina miglota 
naktis. Judėjimas visur ap- 
tilsta, šaltis kiekvieną pra
eivį perima. Vakarais daug 
žmonių susirenka į krato
mųjų paveikslų teatrėlius. 
Rodoma daugiausia iš karo 
lauko atsitikimai, dažniau
sia agitacijiniai. Protar
piais publikai perstatoma

KIEKVIENAM ŽMOGUI, 
KURIS NORI SUTAUPY

TI PINIGŲ.

Pirma lekcija “Asmeni
nėj Ekonomijoj” yra “Ne 
kokią didelę algą imi, bet 
kaip toli ištesėsi.”

Nei vienas žmogus neat
sisakytų nuo padidinimo sa
vo algos. Taigi reikia pirk
ti tokį tavorą, kuris nekai
nuoja daug, o nešiojasi ge
rai.

Toji krautuvė yra Wie- 
boldt’s, Milwaukee Ave. ir 
Paulina st.
• Ji ne garsina koki us ten 
niekam nevertus daiktus, 
bet tokius, iš kurių žmonės 
gali pasinaudoti; materijo- 
las ir visi daiktai yra čysti 
ir labai puikus.

Ši yra viena iš didžiausių 
krautuvių Chicagoj; čia nė
ra nei jokis pasigirimas, bet 
tikra tiesa. Jaigu netikite, 
ateikite ir persitikrinkite.

Musų tavoras nėra sukim
štas į skiepus, ar ant vieno 
augščio, bet sudėtas ant ke
lių augščių, kur šviesu ir 
kur kiekvienas žmogus gali 
matyti, ką perka. Krautu
vė užima pilnai keturis blo
kus, turi 76 departamentus, 
kur kiekvienas gali gauti ge
rą, puikų tavorą ir už ma
žą kainą.

Šioje krautuvėje randasi 
tavoro, kokio kitose krau
tuvėse negalima gauti už to
kią kainą. Musų tikslas y- 
ra užganėdinti savo pirkė
jus. Kad davus progą sa
vo pirkėjams sutaupyti 
daugiaus pinigų, ji už kiek
vieną pirkinį duoda žalias 
S & II štampas.

Kiekvieną utarninką duo
dame dvigubas štampas iki 
pietų, o po pietų vieneres.

Kad patarnavus savo pir
kėjams, krautuvė atidaroma 
nuo 9 vai. š ryto iki 10 vai. 
vakare. '

Iš visų dalių miesto gali
ma atvažiuoti labai lengvai.

Ant parandavojimo puikus Storas 
su gyvenimo kambariais, šalę bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonių praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapanų, Aprčda- 
lų arba Čeverykų sankrovai, Barbe
rini, Laikrodininkui ir kitokiam biz
niui. Randa pigi ir garu apšildoma, 
elektriką, gazas ir maudynė. Jeigu 
ieškai geros vietos bizniui, tai čia 
rasi. Atsišauk po numeriu 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Parsiduoda saliunas labai geroj vie
toj, kampas 33-čios ir Ilalsted gatvių. 
Saliunininkas turi kitą užsiėmimų ir
todėl nori parduoti. Parduoda pi
giai. Atsišaukite šiuo adresu:

3301 So. Ilalsted str., Chicago, Ill.

Saugokitės 
pamėgdžiojimu ii 
norėdami gauti 
tikimą Richter ’io 
Pain Erpellerį, 
visados reikalau
kite au in ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pa# iidirbėjui.

F.Ad.Bichter&Co 
74-80 Washington St 

NEW YORK, N. Y.

KUPONAS
Vilnone materija, juoda ir mėlyna, vertės 69c 
E jardas, speciale kaina su šiuo

1 kuponu, jardas tik už....................

Broadcloth Charmeuse
Kvietkuotas charmeuse, tinkamas 
visur, kvietkos labai puikiai išdirb
tos. Vertės $1.50 už jardą fį 
dabar parsiduos jardas tik fB Jjfi

Dresems materija
Vilnone dresOms materija, gabardine, 
franeuziško seržo, San Toys ir Poplin 
parsiduodavo po $1.50 ja f- ftlįį 
das, o dabar tiktai po A

Margintas Taffeta
Šilkinis Taffeta, su kvietkomis ir 
marginiais, 36 colių pločio, del jekių 
ir dresių, vertos $1.00 už 
jardą, o dabar jardas par- 
siduos už ...............................WV

Vilnone Crepe Materija
Vilnone Crepe materija 44 colių plo
čio, juodoj, gelsvoj ir kitose spalvose, 
Dabar šiame išpardavimo A A 
jardas eis tiktai už J Jjg"

$10 $15, $25
Auotmobiliū pataisymas 

ir važuojimas.
DYKAI

Mokiname diena ir vakare.
Del vyru kurie nori gauti darbą.

HANNAS SCHOOL OF MOTORING.
3626-3628 S. Halsted St. Chicago.

2 Dar galima gauti musu Kningyne

I ODELL TYPEWRITER
SS

® ODELL TYPEWRITER mašina yra viena iš 
§ geriausių pigiųjų drukuojamų mašinų. Su ja galima 
v drukuoti po kelias dešimts laiškų ant dienos. Ji grei
ti tai ir gražiai drukuoja. Ji yra visa padirbta iš plieno. 
" Šitų mašinų kaina buvo $20.00 dabar parduodame 
■ su prisuntimu jas už - - - - $10.00

Užsisakant mašiną ir siunčiant pinigus visados 
<■ adresuokite šitaip:

| TAMEVICZ PUBLISHING COMPANY
k 3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.
■MHaaMHBV.

“Amerikos LietuvisNaujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo ir dailės savaitinis laikraštis. Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
I Kaina metams tik $1.SO, pusei metų 75 centai.

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

!|ii

H

H

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St, : Worcester, Mass

REAL ESTATE
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37tfcPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.

Taipgi parsiduoda daugybė’ visokiu namų kuriuos 
galima pigiai pirkti. Norinti pirkti namą ar lotą kreip
kitės į

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J. F1LLIP0V1CH, paid.

jį. Phone Drover 7800 $

t DR. A. J. TANANEVICZE <
i Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas
\ Ofisas Ir Gyvenimo vieta Valandos P

1 3249 S. Morgan St., Chicago. I

Račiūno nauju paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

Bus parodyti pirmu kartu ant judamųjų pavei
kslų čikagiečiai.

Taippat iliustruotos dainos ,

atsibus

Seredos vakare, gegužio 5 dieną, 1915.
Meldažio Salėje, 2242 W. 23rd PI., West Side, Chicago

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kuponą).

Šitas specialis KUPONAS vertas lt 
ET Hassan Cigaretu kuponų, kada yra priduo- 
fe damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan į 
H Cigaretu kuponų. Dovanų Stotyje arba pas(

THE AMERICAN TOBACCO CO. J

Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y. 
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)
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KATALIKAS

Iš Chicago.
NUŠAUTA BANKININ

KAS.
Vakar aplink 12 vai. die

ną penki plėšikai su revol
veriais užpuolė banką po 
numeriu 2159 West 18 gat. 
ir nušovė banke buvusį patį 
banko savininką John J. 
Slomskį. Slomskis tuoj aus 
nugabentas ligoninėn St. 
Anthony de Padua ir ten 
mirė. Plėšikai-žmogžudžiai 
pabėgo. Nušovus Slomskį 
plėšikams nebuvo laiko ban
ką kraustyti, tik atėmę $83 
nuo vieno lenko saliuninin- 
ko, kuris tuo metu buvo 
banke, pabėgo.

Vakare gi plėšikai užpuo
lė H. B. Silvermano likieriu 
krautuvę po num. 3322 So. 
Halsted gat. Silverman 
buvo manęs dar ginties, bet 
plėšikai jam atšovę, kad jis 
nemėgintu taip daryti, nes 
su juo busią taip, kaip su 
nušautu bankininku. Paė
mę Silvermano iš kišeniaus 
$16, nutraukę nuo piršto 
žiedą vertės $115 ir išėmę 
iš dvieju registeriu $129, 
išėję sėdo automobiliun ir 
nuvažiavo.

Po pusvalandžiui plėšikai 
vėl užpuolė saliuną po nu
meriu 1075 W. Harrison gat. 
Ten paėmę iš registerio $35.

EXTRA!
— Tokyo, geg. 5. — Ja

ponija inteikė Chinijai ulti
matumą, į kurį turi atsaky
ti į 48 valandas.

Hankowe, Chinijoj, vi
siems Japonijos konsulams 
įsakyta pasiusti savo mote
ris ir vaikus namo.

Advokatas A. A. Šlakis 
savo ofisą vidurmiestyj per
kėlė naujon vieton. Vakar 
buvo klaidingai šioj vietoj 
pagarsinta jo ofiso- gatvė. 
Turi būti toks ofiso naujas 
adresas: Room 815 Associ
ation Building, 19 So. La 
Salle st., Chicago. Telefo
nas — Randolph 5246.

SIUVĖJAI kruta.
Chicago, rasit, susilauks 

naujo straiko. Andai mote
rių drabužių siuvėjų uni
jos generalis išpildomasis 
komitetas atlaikęs posėdį ir 
nutaręs darbdaviams induo- 
ti svarbius reikalavimus, 
palytinčias siuvėjų darbo 
sąlygas. Jei tie reikalavi
mai nebusią išpildyti, gali 
gimti straikas. Moterių 
drabužių siuvėjų unija tu
rinti aplink 5,000 narių.

Žinai

tabakas pypkei ir cigaretui. Už
miršk griaužimą liežuvio, deginimą
gerkles ir pamėgink saitą rūkymą.
Tai yra

inai kaip geras yra Prince Albert

prince Albert
tautiškos linksmybes rukmymas

Galite rūkyti kiek ir kaip ilgai norite, nuo gaigystės iki vidurnak
čiai ir Jusi} liežuvio ne žnybčios, nes Prince Albert tabakas pada
rytas naujai išrastu budu kuris prašalina pervėjimą ir svilinimą. 
Tas išradimas yra tiktai musų. Nėra kito tabako kaip Prince Albert.
Nupirkite rudoną blėtinę, prisikimškite pypkę arba susukti ciga
retę. ir dažinosite kas tai yra tikrasis rūkymas.

Pirkite virus Prince Albert raudonuose 
bletinese 19c, raudonu viršų maišeliuo
se 5c ir stiklinėse po svarą ir puse svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.

Tananevicz Savingsi

BANK
JONAS PI. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Horgan Street, « Chicago, Ill.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su
mą ir moka už juos 3 procentą metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metą, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namą Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chicagoje ir kitose mies

tuose. >
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chieagon iškolektuoja ją pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikonišką ir amerikoniškus ant 

rusku.
BIZNIERIAMS duoda Čekiu knygeles, su kuriais tai , čekiais jie 

apmoka algas, bilas ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra 
Jokis biznierius be bankos čekiu negali šiądien atsakančiai 
savo biznį vesti.
praktiškiausias ir lengviausias būdas vedimo rokundą biznyje.

PADARO Doviernastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios nū vagis, nė ugnis negali prieiti.

Kas norite turėti savo pinigus saugioje vietoje, tai kreipki
tės Į šią Banką.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietą.

LIETUVIS LIETUVĘ 
PAŠOVĖ.

Vakar vietinėse žiniose 
trumpai paminėjome, kad 
po numeriu 1358 No. Ash
land avė. namuose atrasta 
pašauta Mrs.. Viskis. Da
bar paaiškėjo, kad pašauta 
Ona Veskis, lietuvė. Ją 
mirtinai pašovęs siuvėjas 
Ch. Vanagas, kuris tą pačią 
naktį, sakoma, nusinuodijęs 
ir jo lavonas vakar ryte at
rastas vienoj gatvaitėj. O- 
na Veskis buvus našlė ir 
Vanagas tankiai ją lankyda
vęs.

Ant kampo Milton avė. 
ir Locust gat., italų apgy
ventame distrikte, pašautas 
detektivas Joseph McGuire. 
Detektivas buvo suėmęs i- 
talą Tatcola, pas kurį rado 
prilioduotą revolverį. Jį 
nusivedė prie policijinio te
lefono šaukti patrolvagono. 
Tuomet ant detektivo už
puolė piktadariai ir bešaų- 
dant viena kulipka teko de- 
tektivui.

ORAS. •
Chicagoj ir apylinkėse:— 

Šiandie debesiuota; rytoj 
pramatom a graži diena: 
temperatūroje maža atmai
na. Vakar augščiausia tem
peratūra buvo 49 laipsniai, 
žemiausia — 46 laips.

Po num. 5030 So. State g. 
susirgo Mrs. Eliza Gardner 
ir ties jos lova atsigulė bull- 
dogas. Nieko prie sergan
čios neprileido. Reikėjo šu
nį kokino nors budu praša
linti. Detektivai taip va
dinamu lassa nutvėrė jį už 
kaklo, bet šuo išsiveržė ir 
metėsi ant jų. Už tai ant 
vietos nušautas.

jungtuvės Zygmunto J. Ta- 
nanevičiaus su Helena Lu- 
kaite. P-nas Z. J. Tanane- 
vičius yra Tananevicz Sa
vings Bank savininko, p. 
Jono M. Tananevičiaus jau
niausias brolis. Jis dirba 
Tananevicz Savings Banke.

LABDARYBĖS SUSI
RINKIMAS.

Rytoj vakare Dievo Ap- 
veizdos parapijinėj salėj at
sibus Labdarybės kuopų at
stovų susirinkimas. Visi 
atstovai teiksis pribūti 7:30 
vai. vakare.

Reikalaujama vyrų pardavėjų. Ge
ra proga. Gera užmokestis. Darbas 
ant visados. Atsišaukite sekančiu ad
resu.

Manager, 
KLEIN BROS.,

Halsted, 20tb and Canalport avė.

Tel. Humboldt 97
J. C. WO LON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave.

Arti Robey gatves 
Valandos: 3 — 5 popiet 6:30 — 8 v.

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

t Tol Dsovar 7042 Ž

Dr. 6.1, Vežei (Važelis)
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Ave.
arti 47tos gatvė,.

Telefonas Canal 638

Dr. H. Krasnow
Rusiškas Daktaras
Speci.ialistas Surgery ir 
Genito urinary Ligose.

ofiso valandos: 8—10 iš ryto 
1—2 po pietų 6—8 vakare.

Chicago, Ill.C 1346 S. Halsted St.

į

Tel CsMfl 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 So. Leavitt St. 

Chicago, Ill.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
■ B Durų, lentų, lentelių, rėmų, svinakalvių daigtų ir stogo popieros. 
t MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

Šiandie 7:30 vakare šv.
Jurgio K. bažnyčioj atsibus

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrų inokynlų prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktų prašyti. Tokia amatų išmokęs 
nebijosi bedarbes. Mes dabar išmo
kiname labai pigiai $15 00 kurso $25. 
visas kursas. Vėliaus bus $50. Moki
name dienomis ir vakarais iš ryto nuo 
9 vai. vakare nuo 7 vai. Atsilankyki
te ir pasižiūrėkite. Kreipdames laiš
ku įdėkit už 2 centu krasos ženkle
li del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave., Chicago.

Telephone Yards 668S ?

Lietuviška Drapanų Krautuve

i
i

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

i 
i

M. J. Wankowski
APTIEKA

ANT TOWN OF LAKE.

Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 
vienas iš musų paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tčmyti pačiam į sa
vų, gal jauti ant savęs kokį . — nors 
sunkumą, gal begali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebcpasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musų lankosi į Aptieką 
geriausi gydytojai. Pagalios mes pa
šauksim 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. .

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

F

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

SAULE
IHJ-KART NEDELIN1S LAIKRAŠTIS

YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 
AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 

ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnbiKas Ir petnučla

---------- .------ PRENUMERATA KAŠTUOJA: -- -------------
AMERIKOJ ('metams $2.50

ą pusei matų $1.25EUROPOJ rRosįjoj ir Lietuvoj $3.50, Angli-
AJ U MVi VeP Įjoj ir §kotijoj 15 § prusuose 15 m.

Rašyk inoja®ss o gausi vieną numerį dykai

W. D. Boczkauskas & Go.
S2G-522 W. South 11L . Muaoy City, K>

1741 W. 47th Street, : : Chicago, III.

Lotai parsiduoda nuo $110.00 ir augščiau. Šie lotai randasi ir tarpe pietines dalies dirbtuvių 
kaipo West Pullman o, Kensingtono, Pullmano, Washington Heights ir Blue Island. Lotai tarpe 
111 gat. ir Morgan avė. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 

«kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
vreipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT. K. J. FILLIPOVICH nardavėias.
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