
Pavienis numeris 2 Centu.

Single Copy 2 Cents. KATALIKAS EXTRA
“'VoV>307 \v- 30U Bt

AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.
No. 112 (236) (Lithuanian Daily), Chicago, Ill., Trečiadienis, Gegužio (May) 12 d., 1915.

Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879 Metai XVII

.<■
•»TEUTONAI pliekiami ŽEMAITIJOJ£

Wilson rašo 
Kaizeriui.

Washington, D. C., geg. 
12. — Atsibuvo prezidento 
sušauktas sekretorių posė
dis. Tarėsi, kokio atlygini
mo pareikalauti iš Vokieti
jos už amerikonu nužudy
mą. Nutarta, kad pareika
lauti iš vokiečiu valdžios 
atlyginimo už nuskandintus 
su Lusitania, Palaka ir 
Gulflight. Prezidentui pa
vesta sustatyti pareikalavi
mą ir negaišuojant pasiusti 
kaizerio valdžiai. Šį vaka
rą jau turbut kabeliu bus 
išpyškinti Dėdės Šamo rei
kalavimai Į Berlyną. Bus 
pareikalauta, kad kaizerio 
valdžia negaišuodama pasi
žadėtų atlyginti už visus a- 
merikonų nuostolius ir kad 
pasižadėtų toliau gvaran- 
tuoti amerikonų saugumą.

Jei Berlyno valdžia reika
lavimų neišpildys, tai dip
lomatiniai susinėsimai bus 
pertraukti. Amerikos am
basadorius bus atšauktas iš 
Berlyno, o kaizerio ambasa
doriui bus liepta išsinešti iš 
šios šalies.

Paryžius, geg. 12. — Vo
kietijos orlaivis buvo at- 
skrydęs į Paryžiaus padan
ges. Lakūnas metė dvi 
bombas. Viena bomba su
žeidė penkis asmenis, an
troji krito ant namų, bet 
nepadarė blėdies.

Veja Vokiečius 
iš Žemaitijos.

PETROGRADAS, gegu
žio 12. — Rusijos oficialiai 
skelbiama, jog vokiečiai ve
jami iš Žemaitijos. Skel
biama:

“Po kelių pasisekmingų 
susirėmimų musų kareiviai 
prisiartino prie Šiaulių, 
Kauno gub.; tas miestas y- 
ra vokiečių rankose. Iš 
Šiaulių pavieto musų kava
lerija gena vokiečius rube- 
žiaus link.”

VOKIEČIAI APSIKASĖ 
TIES DUBISA.

PETROGRADAS, gegu
žio 12. — Nors pagal Rusi
jos oficialius pranešimus 
vokiečiai vejami iš Šiaulių 
pavieto, bet Raseinių pavie
te jie laikosi. Paoubisyje 
vokiečiai yra apsikasę. Sun
kiau juos bus iš čia iškrap
štyti.

Kurše vokiečiai nepasiva
ro pirmyn. Urnai jiems ten 
bus ankšta ir tik Liepojoj 
jie galės ramiai laikytis po 
priedanga karinių laivų.

Sutorpeduotas laivas “Lusitania”.
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Sutorpeduotas laivas Lusitania, laivo kapitonas Turner ir tris žymesni nuskendę amerikonai.

Laivyno pa- 
rodavimas.

New York, geg. 12. — Į 
New Yorko uostą pribuvo 
šarvuotis Rhode Island ir
prisijungė prie kitų Suvie
nytų Valstijų šarvuočių. 
Dabar visas Atlantiko lai
vynas jau randasi New 
Yorko uoste ir gatavas pa- 
rodavimui, kurs atsibus ge
gužio 17 d. Parodavime 
dalyvaus prez. Wilson. Bu
vo pasklydęs gandas, jog 
del dabartinių paaštrėjusių 
diplomatinių šantikių nebus 
parudavimo, bet gandai ne
buvo patvirtinti.

Cornelius Vanderbilt bu
vo pirmininku komiteto, 
kurs rengia didi pokili del 
prezidento ir laivyno vir
šininkų. Bot kadangi jo 
brolis Alfred žuvo su Lusi
tania, tai jis iš tos priežas
ties atsisakė nuo savo pa
reigų.

VEDA “ŠVENTĄ 
KARĄ.”

Los Angeles, Gal., geg.
12. — Dr. John Mott ap
važiavo visą Europą ir pa
buvojo visose kariaujančio
se valstybėse. Visose ka
riaujančiose valstybėse šne
kama, jog vedamas “šven
tas karas.” Ypač rusai e- 
są įsitikinę, jog vedą “šven
tą karą.”

Smarkiausias Gall būti Anglai duktė 
mušis prasidėjo išvytas.: : dūksta.

Londonas, geg. 12.—Vie
nas korespondentas iš Bel
gijos pranešė, jog “didžiau
sias, pats didžiausias iš vi
sų mušis jau prasidėjo.”

To didžiausiojo mūšio li
nija tęsiasi nuo Dunesa, 
Belgijoj, iki Arras, Franci- 
joj, ir yra 70 mylių ilgumo. 
Abi pusi įnirtusiai imasi. 
Viršus krypsta į talkininkų 
pusę.

Vokiečiai ties Ypres ap
vertė anglus troškinančiais 
gazais. Anglai užsidėjo 
tam tikrus šalmus ir sukri
to ant žemės. Vėjas pra
sklaidė smirdančius durnus 
ir tuomet vokiečiai, many
dami, jog anglai pritroško, 
darė ataką. Bet buvo pasi
tikti švino lietumi. Nedaug 
vokiečių tespėjo nubėgti at
gal.

Šen ir ten ant mūšio lini
jos talkininkai paėmė prie
šo pozicijas.

VĖL PERSERGĖJO 
AMERIKONUS.

Londonas, geg. 12. — A- 
merikonams Berlyne, keti
nantiems važiuoti į Londo
ną, pranešta, kad ton neva
žiuotų, nes vokiečiai ketina 
umu laiku padaryti ant 
Londono didžią ataką iš o- 
ro.

Washington, D. C., geg.
12. — Dr. B. Dernbury, di- 
džiausiąs kaizerio reikalų 
ginpjas šioje šalyje, gali 
gauti nuo Dėdės Šamo sag
tį, ty. gali būti išvytas iš 
šios šalies. Tasai kaizerio 
bernas veda smarkią propa
gandą už vokiečių pusę ir 
Washington© valdžia labai 
kreivai į jį žiuri. Ketina
ma Vokietijos ambasado
riaus paklausti, ar tasai B. 
Dernburg yra čia oficialis 
asmuo, ar privatinis kaize
rio pa valdinis. Jei privati
nis, tai jis butų pirmas atei
vis išvytas iš laisvų Suvie
nytų Valstijų.

PREZIDENTAS “DEBE
SYSE.”

Lodonas, geg. 12. — Lon
dono laikraštis Daily Mail 
kritikuoja • prez. Wilsono 
prakalbą, laikytą Philadel- 
phioj. Prezidentas yra pa
sakęs: “Gali atsitikti, jog 
valstybė esti taip įsitikinus 
savo teisingume, jog jai ne
reikia panaudoti spėkos pa
rodymui savo teisingumo.” 
Minėtas laikraštis pastebė
jo: “Yra svarbus laikas ir 
prezidentas turėtų nulipti 
nuo debesų ir atsistoti ant 
žemės.”

Baisus padėji
mas Lenkijuj

ir Lietuvoj.
Londonas, geg. 10—Vie

nas korespondentas apkelia
vo didesnę dalį Lenkijos ir 
Galicijos. Rado žmones ne
išpasakytai baisiame padė
jime. Sako, jog dabar gali
ma tikrai pritaikyti Kos
ciuškos žodžius Finis Polo- 
niae — Galas Lenkijai.

Anot ano korespondento, 
nei viena tauta Europoje 
tiek nekenčia, kiek kenčia 
lenkai. Korespondentas ap
važiavo svarbseniuosius 
Lenkijos miestus ir sodžius. 
Sako:

“Šalis pavirto į pusčias, 
laukinių, klajoklinių gyven
tojų vietovėmis. Baisaus 
padėjimo ženklus pamačiau 
ties Bzura, į vakarus nuo 
Varšuvos, kur po keturių 
mėnesių artilerijų kriokimo 
visokis bustas, visokia lūš
nelė išdegė. Iš augšto bok
što aš galėjau apmatyti a- 
pygardą už kelių mylių. 
Matėsi nupleškėjusio miš
ko tyrynai ir' bent tuzinas 
išdegintų sodžių. Tokie 
vaizdai randami po visą 
Lenkiją.

Visur, išskiriant pakelį 
nuo Varšuvos į Sandomirą, 
juodos plytos kaminų ir pe
čių nurodo lenkų buvusius 
namus. Į rytus nuo kelio 
blėdies nedaug tepadaryta. 
Atskiros dirbtuvės buvo iš
degintos vokiečių lakūnų 
mestomis bombomis.

Nuo Radome į vakarus 
išnaikinimo pėdsakai didi
nasi. O palei upes Bzura, 
Ravką ir Nidą, tai tiesiog 
nei vėzdo negalima rasti. 
Mano vadovas sakė, jog 
Varšavos ir Kielco guber
nijose nei trečios dalies na
mų neliko.

Palei upę Nida užtikau 
18 išdegintų ir išgriautų še
rdžių. Tą padarė austrai, 
kad išvalyti sau kelią del 
atakos rusų drutviečių. Gy
ventojams buvo duota 10 
miliutų pa sitra uk t i.

Londonas, geg. 12. — Be 
galo įsiutino anglus Lusita- 
nios nuskandinimas. Visa 
Anglija dreba iš piktumo. 
Visuose didesniuose mies
tuose atsibuna prieš vokie
čius demonstracijos. Už
puolama vokiečiai, jų krau
tuvės daužoma, atimama 
gėrybės. Įnirtusių minių 
policija negali suvaldyti.

Anglijoj yra apie 25,000 
vokiečių.

Darbininkai atsisakinėja 
grota su vokiečiais dirbti.

Užsipliekė pasaulis prie
šais vokiečius, kaip viduri
niuose amžiuose prieš žy
dus.

KAIZERIS GIRIASI.
Paryžius, geg. 12. — Vo

kietijos kaizeris pasiuntė 
savo seserei, Graikijos ka
ralienei, šitokį pranešimą:

“Ant rytinio karo lauko 
nuo karo pradžios paėmėme 
700,000 rusų, tarp jų 70,000 
oficierių. Ant vakarinio ka
ro lauko franeuzai turėjo 
keliatą lokalių pasisekimų, 
bet jų nuostoliai buvo tokie, 
jog mums labai tiktų, kad 
jie daugiau turėtų tokių pa
sisekimų.

Galutina pergalė mums 
užtikrinta. Vargas tiems, 
kurie išdrįs pakelti prieš 
mus ginklą.”

PykstaantAme- 
kony.

New York, geg. 12. — A- 
merika vokiečiams yra kau
lu gerklėj. Amerikonas Nel
son, pribuvęs iš Vokietijos, 
pasakoja, jog po anglų vo
kiečiai labiausiai keikią a- 
merikonus. Vokiečiai sa
ko, jog jei ne amunicija iš 
Amerikos, tai vokiečiai šį 
pavasarį jau butų paėmę 
Paryžių.

Radomo gubernatorius 
pasakė, jog jo nedidelėj gu
bernijoj išdeginta 500 so
džių ir miestelių.

Baisiame stovyje randa
si Juodžio apygarda. Ap
linkui Lodz už 30 mylių tik 
penki sodžiai beliko.

Po miestus pabėgėlių 
daugybės. Varšavoj yra 
60,000, Radome 15,000, 
Kielce 20,000. Žydų pabė
gėlių yra 100,000; visi jie 
yra benamiai.

Aš sutikau daug pabėgė
lių. Jie buvo be duonos, 
be pinigų ir blogai apsirė
dę. Ties Ostrovec su
tikau ypatingą procesiją. 
Vyrai ėjo apsisiautę vien 
skrandomis ir be jokio kito 
drabužio. Moterįs buvo ap- 
sivilkusios vyru kelinėmis, 
o vaikai aprišti tik šalkė- 
mis. Jie naktį turėjo pa
bėgti, kuomet austrai ata
kavo keturis sodžius.

’Radomo gubernijoj ra
dau urvuose 30 badmiriau- 
jančių šeimynų. Kitoj-vie- 
toj radau 10,000 žmonių ap
leistoj rusų drutvietėj.

Baisus dabartinis Lenki
jos padėjimas. Bet atei
tyje dar labiau paaršės. Ša
lis virsta tyrynais. Išnyko 
keliai, miškai ir net laukai. 
Rugiai nebuvo iš rudens pa
sėti; sėklų nėra vasarojui, 
laukai pilni griovių, grabių, 
vilko duobių. Dirva sumai
šyta, suriausta. Blogiau
sias daiktas, tai miškų nute- 
riojimas. Miškai buvo ker
tami dei padarymo kelių 
per pelkes. Kiti miškai bu
vo kertami ir deginami be 
pasigailėjimo, kad nuvalyti 
kelią artilerijos veikimui. 
Miškuose buvo pilama ži
balo ir paskui padegama.

Galicijoj padėjimas bent 
kiek geresnis. Bet dabar
tiniai mūšiai pabaigs viską, 
kas ten buvo likę.”

Taip korespondentas ap
rašo Lenkijos stovį. Suval
kijos stovis turbut nėra ge
resnis už Lenkijos. Dabar
tinės terionės Lietuvai yra 
pragaištingesnės, negu kry
žiuočiu, totorių laikais.

Ant bedugnės, ant pra
pulties kranto atsirado mu
sų tėvynė.

SUV. V. LAIVYNAS 
STIPRUS.

New York, gegužio 12. — 
Amerikos laivyno admirolui 
Fletcehr ir oficieriams bu
vo iškeltas pokylis. Šitame 
pokylyje laikyta prakalbos. 
Admirolas Fletcher pasakė, 
jog Suvienytų Vai rijų lai
vynas yra gerame stovyje, 
jog jis yra galingas ir gerai 
galėtų reikale ginti šlovę ir 
reikalus didžios respubli
kos.
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Iš Dienos L])ienon.=J
Vargas Chinijai. Nes Ja

pe: i ja nuo šio laiko ten pil
imi pradės šeimininkauti ir 
jausis kaip namie pas save. 
Kuomet Japonija pagrasė 
karu ir pasiuntė tuo tikslu 
ultimatumų, Chinija, iš nie
kur neprisišaukusi sau pa
geliuos ir užtarimo, sutiko 
pagaliau priimti ir išpildy
ti visus'"Japonijos reikala
vimus. Chinijos valdžia su
prato, kad neišpildymas tų 
reikalavimų galėjo jai at
vilkti dar skaudesnes pa
sekmes. Verčiau nusiže
minti, negu likties visai pa
niekintai ir nuskriaustai. 
Japonija senai tykojo ant 
Chinijo^ ir tik laukė progos 
ton šalin isikraustyti su sa
vo hegemonija. Ir štai da
bartinis karas jai suteikė 
tų proga.

Gi Japonijos reikalavi
mai ne bi kokie. Štai jie: 
Suteikti japonams visas 
privilegijas provincijoje 
Shantung; nei joks Chini
jos pakraštis arba sala ne
gali būti pavedami kitai ko
kiai valstybei be Japonijos 
sutikimo; Chinija turi ati
daryti visų eile savo uostų 
Japonijos pirklybai, turi 
pratiesti visų eilę geležinke-

Jau rašėme, ko pikniip 
kuose nereikia daryti. Nu
rodėme, kad nereikia juose 
vartoti svaigalų. Musų pik- 
ninkai, kad kam jie butų 
verti, tai privalo būti vi- 
sųpirmiausia, visųsvarbiau- 
sia blaivus. Nežmogiškas 
žmogus turi būti tas, kurs 
negali atrasti džiaugsmo 
gamtos prieglobstyje, kurs 
turi ieškoti priemoningų 
padilgiiiimų. Išt’iesų, tasai 
turi būti be jausmų, kurs, 
būdamas žaliuojančiame 
miškelyj, kvepiančiose pie
vose, griebiasi svaigalų, kad 
pakelti savo ūpų. Pirmas 
tad gero piknmko reikala
vimas yra jo blaivinimas.

Tai kas daryti išvažiavi
muose, pikninkuose? Gal 
tarp kito ko butų gera turė
ti prakalbų, lošimų? Kaip 
prakalbų, taip ir lošimų per 
žiemų lietuviai turi įvalias. 
O lošimų, tai gal net ir per
daug pas mus rengiama. 
Kad žmonėms lošimai ne 
kiek apeina, galima iš da
lies spręsti jau iš to, jog 
publika labai vėlinusi į va
karus. Daug kalti taigi 
ir vaidintojai, nes labai daž
nai vėlinusi, nėra gerai pri
sirengę, nėra susitvarkę. 
Bet dažnai girdisi, jog žmo
nės lošimų ne kiek tepaiso, 
tyčia vėdinasi, eina tik pa
sišokti, pasilinksminti, pa
sižmonėti. Todėl lošimai 
pikninkuose neturėtų popu- 
leriškumo, o priegtam to at
likimas butų be galo kebel- 
dus. Apie lošimus piknin
kuose berods vargu bau kas 
pienuoja; tik štai “Jaunoji 
Lietuva” proponavo ta da- 
Ivka. v c

Geriausia pikninkams tin
ka žaismės, tiek ir tiek yra 
žaismių žaisti tyrame ore.

Klaidingai kai kurių ma
noma, jog žaismės, tai vai
kų, jaunimo darbas; suau
gusiems netinka žaisti. Bet 
visiems darbas ir žaismės 
turi kaitaliuotis.

Žaismė nėra tai tuščias 
laiko praleidimas. Žaismė
mis ne mažai lavinamos. 
Laviname ne vien kūno jė
gas, bet dažnai žaismėse 
reikia ir proto pavartoti; 
teikia parodyti sumanumo, 
apsukrumo, išmishnno, mit
rumo.

NOTICE!
TRAVELLERS intending to 

embark on the Atlantic voyage 
are reminded that a state of 
‘war exists between Germany 
and her allies andĮGreat Britain', 
and her allies: that the lone of 
war includes the waters adja
cent to the British Isles: that, 
in accordance with formal no-

■ tice given by the Imperial Ger
man Government, vessels fly
ing the flag of Great Britain, or 
of any of her allies, are liable to 
destruction in those waters and 
that travellers sailing in the 
war. zone on ships .of Great 
Britaih or her alhes.do so at 
their own risk.

IMPERIAL GERMAN EMBASSY. 
WASKINOTOH. D. C.. APRIL «. Hf!
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Čia parodoma žymus amerikonai, nuskendę su Lusitania. Viduryje matosi vo
kiečių ambasados persergėjimas, kad garlaiviai, plaukiantieji i Angliją, bus tor- 

peduojami. 
/
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Todėl tai ir labai tinka 
pikninkuose žaisti įvairiau
sių tokioms aplinkybėms 
geriausia tinkamų žaismių. 
Gražios dainos, daili muzi
ka, 'be abejo, pritinka p.ik- 
niukams. ' O grynasis švie
timosi ir švietimo darbas 
yra apleistinas pikninkuo
se. Gi uolieji veikėjai, be- 
simendzeliuodaini miniose, 
pašnekose nejaučiamai gali 
tiek ir tiek žmonėse sukelti 
minčių ir išgirsti jų nuo
mones.

lių; duoti Japonijai pilnas 
p r i v i i eg i j a s Mandž ur i j o j e, 
kur japonai galėtų pirkties 
ir nuomuoti žemes, tiesti ge
ležinkelius ir laikyti juos
savo globoje; Japonija turi 
turėti pirmenybę geležinke
lių tiesime Chinijoj; Chini
jos valdžia privalanti turėti 
sau patarėjais japonus val
dininkus; Chinija sau gink

Ar su Lusitania žuvo lie
tuviu ir ar tuo nelaimin
guoju laivu lietuviai kelia
vo, sunku kol kas patirti. 
Tarp išgelbėtu sutinkama 
pavardės: Griškievič, Sobo- 
levski, Taraševič ir kitos. 
Vis tai gali būti lenkai. Bet 
gali būti ir lietuviai, nes 
musu broliai dažniausia my
li puošties svetimomis 
plunksnomis. Bet kartais 
toksai -besipuošimas juos 
pačius ir namiškius nu
skriaudžia pasitaikius ko
kiai nors nelaimei.

lus ir amunicijų privalanti 
pirkti Japonijoje; Chinijos 
valdžia turi pirmiau pasi
klausti Japonijos patarimo, 
jei nori užsitraukti pasko
las. Tai svarbiausi reikala-
v: ai. Ir tai visa Japoni- 
j..i • : isekė atsiekti. Vadi
nasi. Chinijos neprigulmy- 
bė pranykus. Ir nelaimė 
bus Europai, kuomet japo
nai atnaujinę Chinija pa
stos galingi.

Nuo karo pradžios visos 
kariaujančios valstybės su
mobilizavo mažiausia 30 mi
lijonu žmonių ir 8 milijonus 
arkliu. Žmonių žuvo už
muštais, sužeistais ir nelais
vėn paimtais mažiausia 10 
milijonu, arkliu gi aplink 
keturi milijonai. Karas per 
aštuonis mėnesius visoms 
valstybėms atsiėjo aplink 
10,000 milijonu doleriu.

Tautiečiai!
Labdarvbc be sutvarkv- 

1110, (be organizacijos), ku
ri apsireiškia vien iš pasi
gailėjimo, ar jausmų suža
dinimo, dažniausiai pada
ro draugijai daugiau blė- 
dies, negu gero, nes dvasio
je nupuldo žemiausius drau
gijos sluogsnius (luomus) 
ir padaugina elgetavimų. 
Arba, jaigu labdarybė be
tvarkiai vedama, tai vienos 
veiklesnės draugijos page
rina savo bėdinųjų būvį, 
vienkart apleizdamos daug
iai) i au pašelpos vertus, ne
laiminguosius ir vien todpl, 
kad tie nelaimingieji pri- 
sk’aitomi kitokai (gal ne
veikliai) labdaringai drau
gijai šelpti.

Mes, lietuviai, turėdami 
kitų tautų išdirbtus labda
rybės pavyzdžius, imkimės 
prie įvykinimo tokių įstai
gų, kurios musų tautoje 
daugins skaitlių prakilnių 
lietuvių, bet neves musų 
vargdienius į elgetas.

Turime žydų tautų už pa
vyzdį: ji neturi savo tėvy
nės, nei svietiškos valdžios 
užtarimo, o josios tarpe yra 
mažai elgetų. Žydai sa
vuosius nelaimingus pasta
to ant kojų, parūpindami 
saviems elgetoms ‘ ‘krome- 
lius,” arba leizdami į apmo
kamas mokyklas ir išmoki
na vaizbos ir amatų ir pa
galinus pastato kiekvienų 
nugybėlį žydelį į jam tin
kama užsiėmimų, kad pats 
užsidirbtų pragyvenimui ir 
galėtų su aukomis prisidėti 
į abelnų žydų labdarybės iš- 
dų. Žydai žino, kad jie vie
ni turi savus reikalus ap
rūpinti, o lietuviai dar ne 
visi numano, kad jiems pa
tiems pridera aprūpinti sa
vus reikalus. Kaikurie lie
tuviai mano, kad ne jų dar
bas našlaičius, senelius ir 
paliegėlius aprūpinti. Ne- 
kurie mano, kad tai turi

padaryti kitataučiai, arba 
kapitalistai, o jie patįs pri
valų tiktai saumylybę auk
lėti, ar smaguriauti. Lie
tuvi s-pavargėl is, keldamas 
krikštynas, vestuves ar šer
menis, delei dvasiško susi
raminimo, sukviečia gimines 
ir pažįstamus, bet kad tie 
sukviestieji ateitų ir jį pa
linksmintų, tam tikslui pra
leidžiama svaigalams dešim
tis arba net šimtai dolerių. 
Mat, tokia “mada.” Yra 
šimtai nenaudingų, dar-gi 
blėdiiigų ydų lietuvių pa
pročiuose. Tie Medingi pa
pročiai privalėtų būti pa
keisti naujais, naudingais, 
pasišventimo darbais. Per 
pasišventimų išsitobulina 
žmogaus būdąs ir valia. Pa
sišventimų: pildytojas leng
vai pergali klystančiųjų gi
minių ir pažįstamų pagun- 
dinimus. Visi tėvinainiai į- 
sitaisykime savuose namuo
se aukų rinkimui skryneles 
ir dėkime į jas smulkius pi
nigėlius, kuriuos dabar pra
leidžiame betiksliai, arba 
menkos vertės . “draugų” 
pasmaginimui. Su blogai
siais draugavimas ir patį 
nužemina. Ieškoti saumy- 
liu malonumu, arba uola- 
buosius linksminti tuomet, 
kuomet musų visa tauta ka
ro baisybes kenčia, yra nuo
dėmė! Tikras Lietuvos su
nns ir duktė negalės sma
guriavimų priimti nepasida
lindamas tųjų su Lietuvos 
viengenčiais. Kas stengia

Japonijos Imperatorius.

Japonijos imperatorius Yo- 
shihito. Girdima, kad Chi
nija Japonijai visame nusi- 
leidžius ir tokiuo budu iš

vengtas karas.

si mums intikti, tas paklau
sys musų nurodymų, kad 
dalį viso musų smagumo 
duotumėm Lietuvos vargų 
sumažinimui. Lai visi lie
tuviai ima jausties galinti 
Lietuvos vargus sumažinti, 
vien primenant tiems, kurie 
mus godoja, kad didžiausia 
godonė rodoma tuomet, kuo
met asmeniniai smagumai 
pašvenčiami Lietuvos labui. 
Tiktai pabandykime skirti 
pusę visų linksmybėms pra
leidžiamųjų pinigų Lietuvos 
sušelpimui per Tautos Fon
dą, o veikiai atjausime lab
daringo darbo pasekmes ir 
visi busime šimtų kartų 
prakilnesniais.’ Kiek mano
me praleisti pinigų vestu
vėms, krikštynoms ar var
duvėms, bent pusę tų pini
gų paaukokime Tautos Fon
dui, o už likusius atlikime 
savus reikalus ir visiems 
paaiškinkime, kad taip da
roma del karo Lietuvoje. 
Užtai visi garbingieji lietu
viai mus pagirs. Nebijoki
me dabar pasirodyti tau
piais esanti viešuose reika
luose, nes sutaupinti pini
gai pašvenčiami Lietuvos 
reikalams, o ne smaguriavi
mams. Eikime bažnyčion 
su senais rubais ir sutaisy
tais avalais; valgykime pi
gius, bet sveikus valgius; 
apsieikime be “pamylėji
mų” su giminėmis susiėję. 
Dvasioje padėkime Lietu
vos varguoliams . vargelį 
vargti. Dalykimės su Lie
tuvos nuskriaustaisiais vi- 
sakuom! Žinokime, kad vi
sų sutartinas veikimas — 
visų vienodas noras — pa
gamina visagalingą jėgų!

Musų pavyzdį seka visi 
tie, kurie šiandien dar iš 
pasišventusiųjų lietuvių ty
čiojasi! Senovės lietuviai 
savo prakilnybe švieste- 
švietė! Ir musų dienų lie
tuviai nuveiks didžius pasi
šventimo darbus! Tik, vy
rai ir moterįs, jaunikaičiai 
ir merginos, visi pasiūdy
kime pavyzdingiausioje ar
timo meilės šviesoje.

Bukime pavyzdingais vi
siems tiems, kurie dvasioje 
nualinti, saumylybėje už
kietėję snaudžia, arba nei šį, 
nei tų burnoja. Dabar ne 
laikas būti paslaptingais su 
labdarybės darbais. Dabar 
laikas statyti aikštėn vien 
labdaringuosius darbus, kad 
musų labdarybėje paskęstų 
visi saumylių burnojimai be 
jokio atbalsio! Dabar laikas 
tapti visiems labdaringais

dvasioje. Kurie neturime 
turto, ar pinigų aukoti, au
kokime savo dvasios jėgas 
Lietuvos vargų sumažini
mui.

Aukokime, kaip Jobąs^Jš. 
savu užančių kirmėles, o 
bus gerau Menkiausios au- 
kos, bi tik bus aukojamos 
su tyra sąžine, atneš ste
buklingas pasekmes. Lai 
visi lietuviai aukoja, auko
ja! aukoja, kas gali!! Lai a- 
pie aukojimą sapnuoja, gal
voja ir galiausiai — vieno
je mintyje — visi veikia 
dieną-naktį, darbe, namie, 
ar viešoje sueigoje — vis 
apie aukojimų Tautos Fon
dui.. Visur lai būva pirmu
tinis ir paskutinis žodis: ar 
daug Lietuvai aukojai? Gal 
nežinai, kur aukas siųsti? 
Ugi siųskite “Money orde
rį” B. Vaišnoro vardu adv. 
A. A. Šlakiui, 3255 So. Ilal- 
sted st., Chicago, Ill., Tau
tos Fondo raštininkui, o tik
rai pasieksit labiausiai pa
šelpos reikalaujančius niu-. 
su viengenčius. Barbarų 
žiaurumai iššaukia kiltadva- 
sių pasišventimus. Mes ge
rais darbais užsipelnykime 
būti priskaitytais prie pra
kilnių žmonijos narių. Lai 
geri darbai už irius kalba. 
Lietuviai! siųskite gausias 
aukas Tautos Fondui!

Dr. A. K. Rutkauskas, 
T. Fondo pirm.

M. J. Wankowski
APflEKA

ANT TOWN OF LAKE.
Ar esi pilnai sveikas? Gal to ne 

vienas iš musą paklaus. Sunku gauti 
atsakymą. Reikia tėmyti pačiam į sa- 
vę, gal jauti ant savęs koki — nors 
sunkumą, gal negali valgyti negali 
miegoti ir t t. tas reiškia, kad jau 
ligos prasideda, taigi nelauk, kada 
jau nebepasikelsi iš lovos, bet tuo
jau kreipkis prie savo gydytojaus. 
Mes visuomet pašauksim gera gydyto
ja, nes prie musą 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; musu gyduoles yra užti
krintos, kad Jums pagelbės. Nepa
mirškite musą adreso.

M. J. Mankowski, 

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

DIDELE AUKA į
Prlclakls ant pagelto ’ NEBO, be jokio apgarsinimo lalkra- 

kluose. Jau dabar turi vertę Jum J c. 

piningais; prleg tame rasit koinam _• 
pakellje NEBO J“ 

eiga retų kuponą

EBO
(Įgarettes

II rinkti prlefia- • 
klus pakelių Ir į 

kuponus, nes ui gfj 

juos kožnas. kas 

tik nori, gali \ 

gauti gralius jB 

prezentus. Va- g,* 

klausk apie juos . t 

savo itornlnko, 

o jis tau papasa- ji 

kos apie juoa.

P.Lorillard Co., New York City «J
VV.WAVAW.W.’.V.V.VC

Extra! Naujiena!
šiuomi pranešu gerbiamai publikai, 

jog aš įtaisiau savo studijoj naujau
sias mados galeriją. Taigi trauksiu 
puikiausius paveikslus, ypač esu prisi
rengęs traukti vestuves ir dideles gru- 
pas, meldžiu atsilankyti ir persitikrin
ti-

P. CONRAD 3130 S.Halsted St
■inniHuiiMiiiiMiiinaiiiiiHiiiiMiiaiaiiiiMiiiiiiaiwMiiiiiML’iinHiiini

LIETUVIS I
GRABORIUS !
------------ ■

Geriausias grabo- ■ 
rius ant Bridgepor- _ 
to. Atlieka darbą į 
kuogeriausia. i

Prie kiekvieno B 
pagrabo suteikia 
geriausius liktorius g 
ir 12 vazonų paimu. I

Tel. Drover 4139 B

"a. MASALSKIS, 330S Auburn Avė. ’
u ■n.OiillUWW wm

LAIVAKORTES | KRAJŲ
Russian American Line lai
vas “Caritza”, išplauks iš 
New Yorko tiesiu keliu be 
jokio persikėlimo i Archan
gelską (Rusijoj) gegužio 
(May) 22 d., 1915. Iš Chi- 
cagos reikia iškeliauti gegu
žio (May) 20. Pašportus ir 
kitus reikalingus dokumen
tus parūpiname ant vietos. 
Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

Tananevicz Savings Bank
3253 S. Morgan Street, Chicago. III.

TeL Canal 4052

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

Chicago, Ill.

Tel. Randolph 5240 gi 

| A. A. Slakis | 
I ADVOKATAS 
| 19 SO. LaSALLE ST.

(Room 815) Chicago, Ill. W 
B Res. 3255 So. Halsted St. k 

I Tel. Drover 5326 B

•5‘*W»*5*>J»*5**2*»£«»$*«£,*2**i'*I**J*4**i**W>
X Tel. Drover 7042 Ž

s Dr. fi. Z. Vezal (Važelis) t
* LIETUVIS DENTISTAS į

t 4712 So. Ashland Ave. X
arti 47tos gatvės. T

REIKALAUJAME
Reikalaujame vyrą inokynlą prie 

automobiliu. Mes išmokiname kaip 
važiuoti ir pasitaisyti, kad kito ne
reiktą prašyti. Tokia amatą 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. Kreipdamos laiš
ku įdėkit už, 2 centu krasos ženkle
lį del atsakymo. Visokiais reikalais 
kreipkities prie.

J. ZICKUS,
Automobilų mokyklą ir Repair Shop. 

2835 Cottage Grove Ave.. Chicago.
.....i.:.. . ■. ..i ■ . ...

Ant pt.raadavojimo puikus storas 
su gyvenimo kambariais, šalo bankos 
ir prie pat lietuviškos bažnyčios — 
yra didelis žmonią praėjimas. Vieta 
tinkama Kriaučiui, Drapaną, Aprčda- 
lą arba Ceveryką 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.

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 klesosc dienomis ir vakarais.
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School Languages

Chicago, III.

FARMOS
geriausios farmos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budiukais, sodnais ir uisėi 
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmą. žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derliui 
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmą 
neišdirbtą ir labai pigiai parduodu 
ant lengvą išmokėjimą. Didžiausia 
iietuvią koliomja Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmą lietu, 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apielinkėje, kuris yra turi 
itngiausiu farmerią miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upes ir ežerai pilni žuvią. Lietuvią 
kolionijos centras randasi arti Mich. 
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgai, 
javą malūnai, bankos, bažnyčios, mok. 
slainčs ir visi kiti parankumai. Bro
li lietuv, neklausyki kompaniją ir 
ją agentą apgarsinimu kurie vyt 
lioja žmones pirkti emeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausią žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grel 
tai tapsi turtingu farmieriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvią kolonijos ir farmą 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Mich.
1741 W. 47th Street,

2
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<aip malonus gyvenimas!.. 
Tą dieną (kai atsitiko nelai- 1 
mė su šuniuku) aš buvau 
aimingas. Aš ėjau pasi

tenkinimo apsuptas ir bu- . 
vo kuo. Jus, atsiminimai, 
nekankykit manęs, palikit 
mane! Buvusi laimė, tik
ros kančios... tegul liktų vie
nos kančios, tegul tik ne
kankina atsiminimai, kurie 
nejučiomis verčia sulyginė
ti... Ak, nuobodume, nuobo
dume!... Tu blogesnis už žai
zdas.

Vienok daros karšta. Sau
lė kepina. Atmerkiu akis, 
matau tuos pat krumus, tą 
pat dangų, tiktai dienos 
šviesoje. O štai ir mano 
kaimynas. Tai tikras lavo
nas. Koks didelis! Aš pa
žįstu jį, tai tas pats...

Prieš mane guli mano už
muštas žmogus. Už ką aš 
jį užmušiau'?...

Jis guli čion numiręs, su
kruvintas. Kam jį likimas 
atvijo čionai'? Kas jis? Gal 
but, ir jis, kaip ir aš, turi 
seną motiną. Ilgai ji vaka
rais sėdės pas žemos pirke
lės duris ir žvalgysis toll
men šiaurėn, ar tik neparei
na jos numylėtasai sūnelis, 
jos darbininkas, jos mai
tintojas?...

O aš? Aš taippat... Aš 
dar net pasimainyčiau su 
juo. Kaip jis laimingas: 
jis nieko negirdi, nejaučia 
nei skaudžių žaizdų, nei 
mirtinojo liūdėjimo, nei 
troškulio... Durtuvas tiesiog 
perdūrė širdį... Štai mandie- 
roje didelė juoda skylė; 

, aplinkui jos kraujas. Tai
• padariau — aš!

Aš nenorėjau to. Aš ne
norėjau bloga niekam, kuo
met ėjau mušties. Mintis

■ apie tai, kad man atsieis už-
• mušinėt žmones, kaž-kaip
■ lenkėsi manęs. Aš tiktai į- 

sivaizdinau sau, kaip aš pa-
; statysiu savo krutinę prieš 

kulipkas. Ir ėjau ir pasta
čiau.

Na, ir ką-gi? Žioplys, 
1 žioplys! O tas nelaimingas 

felachas (jis Egipto man- 
dieroj) — jis dar mažiau 
kaltas. Pirmiaus, negu juos 
susodino, it silkes statinėj,

Kon- 
negir- 

Jam 
Jaigu

Atsirasiančius mašinos, į 
kurias iš vienos pusės bus 
indedama gabalai plieno ar
ba medžio, o iš kitos pusės 
išeisią gatavi daiktai, kaip 
tai stalai, kėdės ir visokie 
kiti reikalingi rakandai.

Žodžiu tariant, trumpoj 
ateityj mašinoms nereiksią 
dirbti atskirų daiktų dalių, 
kad paskui žmonių ranko
mis jas sudėstyti.

Dclei to gelumbė taip 
daug atpigsianti, kad kiek
vienas galėsiąs įsigyti pa
kaktinai visokių drabužių. 
Šių dienų žemdirbio vietą 
užimsiant! pasilaikanti pir
kliai, kurie podraug busian
ti chemikais, žemdirbiais, 
botanikais ir ekonomistais.

Visokios rūšies ginklų 
ištobulinimas karus visai 
panaikįsiąs, kadangi tais 
ginklais ant kart bus gali
ma žmones žudyti milijo
nais. Tokiuo budu karas 
vesti nebusią galima.

Pagaliau Edison užbai
gęs:

— Apreškiu tamstai, kad 
nuo šios dienos už šimto me
tų ant žemes nebus nei 
skurdo, nei pavargėlių. 
Technikos mokslas ir išra
dimai mašinų . ir chemiški 
išnaikys nuo žemės pavir
šiaus didžiausią žmonijos 
priešininką, kokiuo yra 
skurdas.

KATALIKAS

V. Garšin. Ateities stebuklai I
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F.Ad.Richter&Co
74-80 Washington St 

HEW YORK, N. Y.

I
I 
I

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

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

CHICAGO. ILL.

Baltytos paklo
des 2^2 jar- plo

čio, vert. 30c 
19c

Paicškau savo pusbrolio Jooo Gard- 
vaino. Jis gyvena apie Chieagą. Jis 
pats, arba kas kittas apie jį žinotu, 
meldžiu duoti žinią šiuo adresu:

Antanas Dangveckis,
21 Lafayette str., New Britain, Conn.

Tel. Humboldt 97

J. C. WOLON
LIETU VYS advokatas

1566 Milwaukee Ave.
Arti Bobey gatves 

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

4559 S. Hermitage Ave., 
Kampas 46 gatves.

Nuo 8 vaL vakare kasdiena

REIKALINGI AGENTAI.
Pardavinėti Grafofonus. Ge

ras uždarbis. Norintieji platesnių 
informacijų, meldžiami kreipties i

Amer. Liet. Dienraščio “KA
TALIKO ’ ’ Kningyno.

LEONA GAIZAITE
Baigianti advokato mokslus. 

Tarpininkauja su 
DANIEL BELASCO 

Attorney at Law
Room 1000 79 W. Monroe St., Chicago 

Svarbiame reikale suteikiame veltui 
patarimus.

Paicškau savo pusbrolio Patluno, 
paeina iš Suvaiko gub., Seinų pav.. 
Šventežerio miestelio. Taipgi savo 
draugo, Petro Mažeikio, iš Suvalkų 
gub., Marijampolės pav., Balbieriškio 
gm., Medviškiu kaimo. Jie patįs, al
kas žniotų apiį> juosius, teiksis duoti 
žinių antrašu:

M. Matulevičius,
H. 3, Box 21, Centerlville, Iowa.

MES DUODAME S. & H. ŽALIAS PIRKLYBOS MARKES. 

.Krautuvė at- 
' dara Ket
verge vakare 
iki 9 valan. 

' dai.
MILWAUKEE AVENUE AT PAULINA STREET

Gegužinis Pardavimas 
Baltos Drobes.

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio 
IDurų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

(RMN-EXPELIE
R«tUS P#t OH

1*9% ALCOHOL
EAlBICHTERSCo.

ypatai,
Vakaras susidės iš 1) Akto užbaigimo mokyklos; 

Baliaus su visokiais paskučiausios mados pamarginimais. 
sus pasilinksminti,

Gegužes 17 d., 1915 m, prasidės “Aušros” vakarinė

3) Aritmetikos ir augštesnės aritmetikos; 4) Braižymo;

THE AMERICAN TOBACCO CO.

KeturiosDienos.
(Tąsa). 1

nesuprantu to skausmo del- 
• ] to, kad mano galvoje uka- 

nos, švinas. Geriaus vėl at
sigult, miegot... Tiktai ar aš 
pabusiu kada nors? Nors tai 
vis viena...

Tą valandėlę, kaip aš ruo 
šiauši jau atsigulti, plati, 
nublankus mėnulio šviesos 
juosta aiškiai nušvietė vie
tą, kur aš guliu, ir aš ma
to kaž-ką tamsų ir didelį, 
gulintį per kokius penkis 
žingsnius nuo manęs. Kat
kui1 ant jo matyti mėnulio 
šviesos sklypeliai. Gal sa
gutės ir amunicija. Tai ar 
lavonas, ar sužeistasis.

Vis viena, aš gulsiu...
Ne, negali būti; mūsiškiai 

nenuėjo. Jie čion, jie iš
mušė turkus ir pasiliko šioj 
pozicijoj. Delko-gi negirdė
ti nė klegesio, nė ugnių tar
škėjimo? Juk aš tik iš silp
numo negirdžiu. Jie tikrai 
čionai.

— Pagelbėkit!... Pagelbė- 
kit!...

Dyki, beprotiški, užkimę 
šauksmai lekia iš mano kru
tinės, ir jiems nėra atsaky
mo. Visa kita tyli. Tiktai 
svirpliai po senovės be pa
liovos čirpia. Mėnulis grau
džiai žiuri į mane apvaliu 
veidu.

Jaigu jis butų sužeistas, 
jis atsipeikėtų. Dieve ma
no! Tarsi ne visviena?... Ir 
miegas apima mano perš
tinčias akis.

Aš guliu užmerktam a- 
kiin, nors jau senai pabu
dau. Man nesinori jų at
merkti, dėlto, kad aš jau 
per uždarytas blakstienas 
jaučiu saulės šviesą: jaigu 
atmerksiu akis, tai saulės 
šviesa jas degins. Bet ge
riaus nesikrutint... Vakar 
(rodos, tai buvo vakar) ma
ne sužeidė, praėjo para, 
praeis kita, aš numirsiu. 
Vis viena. Geriaus nesikru- 
tinti. Tegul kūnas bent pa
guli ramiai. Kaip geriau 
butų sustabdyti smegenų 
veikimą! Bet jo niekuo ne
sulaikysi. Mintis, atsimini- 
mai telkiasi galvon. Vienok 
tai neilgam, tuoj galas. Tik
tai laikraščiai padės keliatą 
eilučių, kad, girdi, musu 
nuostoliai nedideli: sužeista 
tiek tai, užmušta savanoris 
N. ĮJ. Ne, ir pavardės ne
parašys; tiesiog pasakys: 
užmušta vienas. Vienas pa
prastas kareivis, kaip tas 
vienas šunelis.

Vienas paveikslas aiškiai 
atsikartojo mano vaidentu
vėje. Tai buvo senai; vie
nok visas mano gyvenimas, 
kuomet aš dar negulėjau čia 
peršautom kojom, buvo taip 
senai... Aš ėjau gatve, bū
rys susigrudusiu kareivių 
mane sulaikė. Jie stovėjo 
ir žiurėjo į kaž-ką baltą, 
sukruvintą, gailiai cypian
tį. Tai buvo mažas, dailus 
šuniukas: mat, tramvajus jį 
pervažiavo. Jis baigėsi ly
giai taip, kaip aš. Kaž-koks 
kiemsargis išskirstė būrį, 
paėmė šuniuką už sprando 
ir nusinešė. Žmonės išsi
skirstė.

O mane ar nuneš kas- 
nors? Ne, gulėk ir mirk. O,

Amerikonas laikraštinin
kas Allen Berson turėjęs 
pasikalbėjimą su garsiuoju 
Amerikos išradėju Edisonu.

Edison laikraštininkui a- 
pipasakojęs daug įvairių iš
radimų, kurie žmoniją pa
darysianti tikrai laiminga.

Visupirmu Edison pasisa
kė, jogci jau gal trumpu 
laiku pasiseksią išrasti re
ceptą daryti dirbtiną auk
są. Tasai auksas neturė
siąs jokio skirtumo nuo tik
rojo aukso, bet busiąs labai 
pigus. Ko viduriniais am
žiais negalėjo atsiekti al
chemikai, tai greitu laiku 
atsieksiąs Edison. Žinoma, 
kad toksai išradimas pa
gimdys pasaulyj negirdėtą 
ekonominę perversmę.

Didis išradėjas pasirupį- 
siąs patobulinti ir skrajoji
mą oru. Jis apreiškė, kad 
dabartinis oru skraidymas 
nesąs tikras, kadangi neap
saugoja nuo nukritimo pa
vojaus. Ir skrajojimas oru 
tol neišsivystysiąs, kol la
kūnai nebus apsaugoti nuo 
minėto pavojaus.

Vienatinis būdas apšisau- 
goti nuo nukritimo, Ediso- 
no nuomone — tai skrajo
jimas sparvų pavyzdžiu. 
Sparvos sparnai, sulyginus 
su jos didumu ir sunkumu, 
nepaprastai maži. Nežiū
rint to, sparva labai gerai 

. skraido. Gi skraido gerai 
’ todėl, nes moka puikiai val- 
. dyti 1 savo sparnus. Tais 

sparnais plaka orą tokiuo 
negirdėtu greitumu, kad 
aplink save orą padaro kie
tu kaip plieną. Jei kuomet 

, nors norėsime atlikti oru 
greitą ir tolimą kelionę, tai 

, skrajojimo .turėsime inokin- 
ties nuo sparvos.

Įvairių mašinų išsivysty- 
, mas nesąs apribotas. Ateis 

tokie laikai, kuomet bus iš
rasta mašina, kurion iš vie
no galo bus indedama ge- 
lumbė, siūlai, sagučiai ir 
kitkas, gi iš kito mašinos 
galo išeisią Tie tik pasiūtos 
drapanos, bet ir į pakus dai
liai sudėtos ir surištos.

Spauzdiniino mašina su
teiksianti kningas ne tiktai 
atspauzdintas ir sudėstytas, 
bet dar apdarytas ir sunu
meruotas.

garlaiviu ir nuvežė 
stantinopolin, jis ir 
dėjo, kas ta Rusija, 
liepė eiti dr jis ėjo. 
jis but nėjęs,, tai but gavęs
lazdų, arba dar koks-nors 
paša but tiesiog peršovęs iš 
revolverio. Jis ėjo ilgą, 
sunkią kelionę nuo Stambu
lo iki Ruščuko. Mes užpuo
lėm, jis gynėsi. Bet maty
damas, kad mes baisus žmo
nės, nebijantieji nė jų pa
tentuotojo angliško šautuvo 
Pidobi ir Martini, vis len
dam ir lendam pirmyn, jis 
nusigando. Kai jis norėjo 
nubėgt, kaž-koks mažiukas 
žmogus, kurį jis galėjo-už
mušti vienu ypu savo juo
da kumščiu, prišoko ir į- 
smeigė jam širdin durtu
vą.

Kuo gi jis kaltas?
Ir kuo kaltas aš, nors ir 

užmušiau jį? Kuo aš kaltas? 
Už ką mane kankina troš
kulys? Troškulys! Kasžin, 
ką reiškia šis žodis? Nes 
tuomet, kai mes čia ėjom, 
pereidami baisiais keturias
dešimties laipsnių karščio 
po penkiasdešimts verstų, 
tada aš jo nejaučiau, to, ką 
jaučiu dabar. Ak, kad nors 
ateitų!

(Seka toliau).

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

LOXOL

NEWYORK

pamėgdžiojimu ir 
norėdami gauti 
tikrą Richter ’io 
Pain Erpellerį, 
visados reikalau
kite su su ka 
ro ženklu kaip 
čia parodyta kai 
na 25c. ir 50c 
Aptiekuose arba 
pas iidirbėjus.

Balta Drobe, 
labai puiki, už 

10 jardų 

55c
Balta francuz. 
Pique, vertes 

25c, dabar 

12c
Balta Chiffon 

drobe 40 col. 
pi., vert. 25c 

12/20
Balta Flanelė, 
20 jar. kožnam 

vert, 10c j d.

5c
Balta lininė 

drobė jekėms 
ir sijon. ver. 25c

15c

Baltas Voile, 
40 col. pi., jard. 
vert. 39c, dabar

25c
Baltas Flaxon, 
jekems, visokių 

spal. ver. 25c

I5c
Drobe abru- 
sams su r. kraš
tais, ver. 12/įc

7/2 c ’
Baltyta dro

be 36 col. pi.
vert. 9c

Baltos staltie
sės, su kviet- 

komis, tik 

98c
Baltos staltie

sės su kviet- 
komis, tik 

19c
Balti turkiški 
abrusai mėly

nais kr. ver.25c

17c
Baltyta dro
bė 36 col., vert. 

12^c 
7/2 C

Paklodės be 
siūlės, vertės 
75c, dabar 

49c

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” 8ENTVIE-N0S 
DIENOS UŽDARBI.

$15
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

$10

DYKAI
10 HASSAN kuponų

(iškirpk šitą Kuponą).

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

Premium Dept. 490 Broouio St., Nev York, N. x.
(Vertės kuponą gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

GOD. DARBININKE
Ar tu gali sutaupyti bent kiek pinigų iš savo algos užmokėjus 
didžias kainas už kiaušinius, pieną, sviestą, mėsą ir RANDĄ.

Daleiskim, kad tu sutaupysi truputį pinigų — kaip ilgai jų tau 
pakaks, jei tu neteksi darbo per straiką — arba užsidarius

Puiki Proga Pasilinksminimui
“Aušros'’ dr-ja užbaigimui žiemos sezono savo mokyklos parengė pa

silinksminimo vakarų su dovanomis. Dovanos bus: a) citra. $S vertes; b) 
armonika, $10 vertės ir c) auksinis laikrodėlis. $20 vertės.

Vakaras jvyks gegužės 12 d., 1015 metų šv. Jurgio parapijos svetai
nėj, kampas 33-čios ir Auburn avė, Pradžia 8 valandų vakare. Serijų ti
kintus del dovanų galima gauti pirkti tik iki gegužės 12 d. “Aušros” skai
tykloj, 3149 So. Halsted gat, Neturinčiam serijos tikieto įžanga bus 25c,

2) Dovanų; 3) 
Užkviečiame vj.

____ _ ___ , ___ __ mokykla, Kaip 
dieninėj, taip ir vakarinėj mokykloj bus šie skyriai: 1) Anglų kalbos; 2) 
Lietuvių kalbos
5) Visokių šakų prekybos mokslų irtt.

Vięta mokinimuisi labai vėsi; užmokestis maža, budai mokinimo kuo- 
geriausia pritaikinti. Prisirašyti visada galima “Aušros” skaitykloj, 3149 
So. Halsted gatve,

Neleiskite laiko dykai, pasinaudokite proga pasimokinti.
“AUŠROS” KOMITETAS.

Domą West Pullmano Lietuviams.
Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuva- Taippat par

duodame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par
davimo labai pigiai kelintų namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime aut pardavimo 
daugybe lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu
viai, pasinaudokite iš geros progos!

i
Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu: ■ 

i
IB. W. SLUZ

738 W. 119 St., West Pullman, III. i
TELEPHONE WEST PULLMAN 992.

pakaks, jei tu neteksi darbo per straiką 
durbtuvei del sunkių laikų — arba jei tu arba bi kuris iš tavo 
šeimynos apsirgtų.
Ar tu žinai, kad jei tu esi ant farmos — tai tu esi pats ant sa
ves bosas. Dirbi pats del savęs, del savo šeimynos, kad tu gali 
auginti vištas, daržoves, turi apsčiai šviežiaus pieno, kiauši
nių, gausiai miltų, kad tu dirbi šviežioj ir sveikoj atmosferoj, 
ir kad tavo vaikai turi gerą progą prie apšvietimo ir yra toli 
nuo visokio miesto ištvirkimo urvų ir nuo jų pagundų.
Aš galiu tau duoti 40 akrų ar daugiau geriausios abelnai apdirbamos žemės, 
kokią tik gali rasti Michigan valstijoj. Randasi Wexford ir Lake apskri- 
čiuose tik 9 valandos važiavimo nuo Chicagos ir 3 valandos nuo Grand Ra
pids. Arti prie miesto ir trijų geležinkelių — arti prie gerų rinkų — arti 
prie bažnyčių ir mokyklų. Daug visokių svetimtautiškų kaimynų aplinkui, 
arti prie gerų farmų, kur tu išvysi kornus, rugius dobilus, bulves, žirnius, 
pupas ir vaisius tokius, kurie tave nustebįs. Sveikame klimate su apščiai gero 
vandens.
Tokia žeme ne vien tau duos geresnį pragyvenimą, negu tu kadaisia galėjai ras
ti mieste, bet tau suteiks apščiai produktų del pardavimo, taip kad tu kasmet 
atidėsi vis po keliatą šimtukų grynų pinigų į banką.

DABAR LAIKAS PIRKTI IR APSODINTI ŽEMĘ BULVĖMIS ŠĮ PAVASARĮ, O 
RUDENĮ SUVALĘS VISUS PASĖLIUS, PAMATYSI, KAD VISAS UžDEREJI- 
MAS IS PIRMŲ METŲ APMOKA ŽEMĘ.

KAINOS NUO $12 IKI $14 AKRAS
Lengvi išmok. Inmoki SI ui akrą ir 50c į menesį
Ateik arba raštu kreipkis dėl smulkesnių žinių ir sudaryk tvarką del 
nuvažiavimo apžiūrėti. Keliones lėšos $8.50, sugražinama pirkėjams.

S. S. SCHNITZER, Savininkas
Room 644-648 Unity Building

127 North Dearborn St., (tarp Washington ir Randolph Gatvių) 
CHICAGO, ILL.

REIKALAUJAM AGENTŲ
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KATALIKAS

Iš Chicago.
IŠ STRAIKO LAUKO.
Karpenterių unijos ap

skričio pirmininkas, John 
Metz, laikraščiu reporte
riams apreiškė, kad iš 21,- 
000 straikuojančiu karpen
terių 12,000 jau sugrįžę dar
ban, apturėję 70 centu už 
darbo valandą. Tasai fak
tas patvirtinama tuomi, kad 
pereitą savaitę iš unijos iš- 
do išmokėta pašelpa tik 9,- 
000 straikuojančiu karpen
terių. Sulyg Metzo tvirti
nimo, kontraktoriai sumink
štėję ir nekurto jų susitai
kę su straikininkais, todėl 
karpenteriai ir sugrįžę dar
ban. Tečiau su kitais kon- 
traktoriais dar nesusitai
kinta ir tai todėl, kad ki
tiems prie namu statymo 
amatininkams trūksta dar
bo.

Tuo tarpu kontraktoriu 
sąjungos atstovai tvirtina, 
kad Metzo tie pasakojimai 
esanti neteisingi, kadangi 
nei vienas kontraktorius 
ligšiol nesusitaikęs su strai
kininkais. Derybos dar ve
damos. Bet nežinia, kai]) 
jos gali pasibaigti.

Valstijos arbitracijinė ko
misija savo keliu pasiunčius 
kontraktoriams ir streikuo
jantiems ultimatumą, idant 
abi pusi kuogreičiausiai 
taikintusi, kadangi viešoji 
opinija taikos reikalaujanti.

Vakar vakare saliuną po 
numeriu 1353 Wabash avė. 
užpuolė keli plėšikai. Bar- 
tonderis tečiau suspėjo su
griebti revolverį ir prasidė
jo dvikova. Kulipkomis su
skylėta' baras', sudaužyta 
veidrodžiai. Plėšikai be nie-

krautuvėn įsiveržė plėšikai 
ir iš registerio paėmė $30. 
Krautuvės savininkas kiše- 
niuj turėjo $150, todėl jis 
visai nei nesipriešino. Jo 
ramus apsiėjimas jam tuos 
pinigus išgelbėjo.

Mrs. Ella Coppersmith- ir 
jos vaikučio užmušėjas vis 
daa* nesusektas. Visi inta- 
riamieji ir suimti, asmenis 
esanti nekalti. Policija su
sekusi naujo piktadario 
pėdsakus ir dabar jo ieškan
ti. Visą reikalą paėmęs į 
savo rankas pats policijos 
viršininkas Healy. Nužu
dytosios vyras paskyręs 
$500 dovanu už piktadario 
susekimą.

Jo Alai. Chicagos arcivys- 
kupas Quigley jau tiek pa
sveikęs, kad šiandie manąs 
apleisti Washingtoną, . D. 
C., ir iškeliauti namo, į Chi
cago.

DIDELIS SUTAUPYMAS 
PINIGŲ.

G cgužini s išpardavimas 
ant audeklo ir drobės, kaip 
matysite šiame laikraštyje, 
Wieboldt’s krautuvėje., ties 
Milwaukee avė. ir Paulina 
gat. Kiekvienas, kuris per
ka pas Wieboldt’s, susitau- 
pina pinigus. Nepraleiski
te progos ir atsilankykite 
šioj krautuvėj ketverge.

Kuomet miesto viešųjų 
mokyklų komisija nutarė 
visoms mokytojoms suma
žinti algas delei trukumo 
pinigu, mokytoju organiza
cija nusprendžius per teis-; 
mą tam nutarimui pasiprie
šinti.

ko turėjo išsinėšinti. Bar- j Emil
tenderis gavo viršų. Kovos 
metu saliuno savininko sa-
liune nebuvo.

Po numeriu 6400 Rhode 
avė. valgomu produktu

orasT
Chicago ir apylinkės. •— 

Gražus oras šiandie ir, ma
noma, toks pats bus rytoj: 
vidutinė temperatūra; švel
nus pietų ir pietvakariu vė
jas. Vakar augščiausia 
temperatūra buvo 77 laips
niai, žemiausia — 54 laips.

Teisėjas Landis nekokį 
Kan, alias Max Co

hen, alias C. B. Rosenberg 
nubaudė dviem metais kalė
jimo už perdirbimą krasi- 
nio money orderio iš 15c. 
į 95 centus.

Šiandie ryte pas dienraš
čio “Kataliko” agentą, J. 
J. Paleką, 4629 So. Paulina 
st., apsilankė garnys ir at
minčiai paliko puikią duk
relę. •

Pereitą naktį suimtas ne
koks John Arnold, kuris 
taikęsis niekam nemtaant 
įsigauti į nužudytos Mrs.

mui nuo
piktumo

Pasidžiaukite geru tabaku nuo 
pat uždegimo, kokiu yra — 
Prince Albert.

Prince Albert yra skirtingu, 
nes iš jo prašalintas griauži- 
mas ir svilinimas išradimu ku
riuo tik mes vieni galime nau
dotis. Galite smarkiausiai iš
rūkyti cigaretę arba prikimš
tą. pypkę tabaku P. A., ir ne
jausite burnoje deginimo ir džio
vinimo. Užsiganėdinimas su 
kievienu užtraukimu.

Fringe Albert
tautiško linksmybes rūkymo

—šaltas, kvepiantis, saldus kaip riešutas, ir vienatinis — kurio 
galima pasiilgti. Nėra kito tokio tabako kaip Prince Albert.
žianti tabaką susukti cigaretą arba prisikimšti pypkę ir dažino- 
Geriausia ką jus galite padaryti, tai tuojaus paimti ne griau
ti kaip gerai rūkyti GERĄ tabaką.

Pirkite tuojaus Visi Prince Albert tabaką maišeliuose\su raudo
nais viršais, 5c. bletines, 10c„ ir stiklines po sv. ir pusę svaro.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO., Winston-Salem, N. C.
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TAUPYKIT PINIGUS
P. A. Rūky visuomet laikome geriausius daiktus; jei jus pirksite Banke’- 

j[j '1 io Store, tai jokio turtuolio stalas nebus apkrautas geres- 
niais daiktais, geresne kava, sviestu, arbata, kakao ir Ba- 
king Powder, negu jus gausite pas mus. Priegtam Banko’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 j žemiau paduodamas kainas:

Banke ’io Kaina Kitur 
2 sv. goriausios kavos nėra geresnės (26c. sv.) 52c 70c
% sv. geriausios kakaos nėra geresnės .........  12c 20e
% sv. geriausios Baking Powderio nėra geresnio 12e 20c
1 sv. puikiausios arbatos ............................... 40e 60e

$1.16 $1.70
Banke’io geriausios rųšies grietinės sviestas yra geriausias ką už 

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

Bankes Kavos Sztorai
■ šiaur-vakarlnėa 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. ■

Ė 1045 Milw. Ave. 2640 Lincoln Av. 1836 Blue Island A3032 Wentworth Av
■ 2054 Milw. Ave. 3244 Lincoln Av. 1217 S. Halsted St.3437 S. Halsted St ■

2710 W. North Av3413 N. Clark St. 1832 S. Halsted St4729 S A.shland A >

$ ?lione Drover 7100 Č)

į DR. A. J. TANANEVICZE j
| Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas |
| Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos

1 3249 S, Morgan Si., Chicago. l

Ella Coppersmith namus, 
7100 Lowe avė.

Nekurtose miesto dalyse 
ima siausti pasiutę šunys ir 
tankiausia sukandžioja vai
kus. Atšilus ir prasidėjus 
kaitresnėms dienoms, reik 
vaikus ypač saugoti nuo šu
nų.

ATKERŠYS UŽ BROLĮ.

New Britain, Conn., geg. 
12.—Trumbull- broliai, da
lininkai dirbtuvių Trum
bull Manufacturing kompa
nijos, nutarė išdirbinėti a- 
municijos del talkininkų, 
kad atkeršyti vokiečiams 
už nužudymą brolio, važia? 
vusio ant. Lusitania.

KANADA SUMOBILIZA
VO 108,000 KAREIVIŲ.

Attawa, Ont., geg. 12. — 
Iki gegužio 1 d. Kanada bu
vo sumobilizavus išviso 
108,000 kareivių. Dalis jų 
jau senai grumiasi su vo
kiečiais, kita dalis Angli
joj muštruojama, dar kita 
dalis tebėra Kanadoj.

REAL ESTĄT E
Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. 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.

Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičįausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti bėgyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. : K. J. FILLIPOVICH, pard.

Račiūno naujų paveikslų Serija
iš KARO LAUKO

atsibus '

Ratnyčios rak., geg. 14 d., Bažnytinėj Salėj, Racine, Wise. 
Subatos ir ned. rak, geg. 15-16, Bažn. Salėj, Kenosha, Wis, 
Panedėlio rak., geg. 17 d., Bažn. Salėj, Sheboygan, Wise.

Tananevicz Savings

BANK
JONAS ML TANANEVIČIA, Sav.

8249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill.
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausių su

mų 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 namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus Chieagoje ir kitose mies

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

procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 

ruskų.
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie 

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

PADARO Dovicrnastis ir visokius kitus rejentališkus raštus 
gerai ir pigiai.

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

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

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 po pietų.

Apgarsinimai “Katalike” atneša rezultatus.

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, padvigubinssavo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
xreipkites in

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

5249-55 SO. MORGAN STREET : : CHICAGO, ILL.
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