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210,000 TEUTONO ŽUVO GALICIJOJ VEJANT RUSUS
Teatonunuosto 
liai Galicijoj.

Vokiečiai ūžia Suv. Valst. ambasadorius Vokietijoje.

Petrogradas, geg. 22. — 
Rusai oficialiai skelbia, jog 
per pastarąsias tris savai
tes Galicijoj austro-vokiečių 
kritę kas diena po 10,000 
kareivių. Teutonai netekę 
trečios dalies savo kareivių. 
Priegtam rusai paėmę 40,- 
000 kareivių nelaisvėn.

Teutonai sugabeno 4,000 
kanuolių ties Peremišliu. 
Tai tris sykius daugiau, ne
gu paprastai tokiose pozici
jose statoma kanuolių. Per 
keturias dienas teutonai iš
šovė iš tų kanuolių į rusų 
pozicijas du ar tris milijo
nus bombų.

Toks baisus bombardavi
mas rusų pozicijų privertė 
rusus atsitraukti ir vokie
čiai perėjo per San. Bet 
rusų pozicijos prie San yra 
100 mylių ilgumo, o vokie
čiai paėmė pozicijas 20 my
lių ilgumo.

Vokiečiai sutraukė savo 
jėgas apie Peremišlį ir ten 
smarkiausiai užpuldinėjo, 
nes norėjo iš visų pusių ap
supti tvirtovę, bet tas dar 
jiems nepasisekė.

Londono skelbiama, jog, 
jei vokiečiai valios ir to
liau taip smarkiai veikti 
aplink Peremišlį, tai rusai 
apleisiu tvirtovę. Bet da
bar vokiečiai jau nustojo 
skelbę pasisekimus Galici
joj. Turbut ir jų jėgos jau 
ėmė sekti.

TPeutonai buvo susitvar
kę, kad rusams uždrožti to
kį smūgį, nuo kurio jie ne
galėtų greitai * atsipeikėti, 
o paskui visas savo jėgas 
nukreipti prieš talkininkus. 
Todėl teutonai prie to pri
sirengė ir su tiek armijos, 
artilerijos ir amunicijos 
veikė, kad viską viršijo, 
kas ligšiol buvo daroma ši
tame kare. Austro-vokiečių 
prieš rusus buvo sutrauk
ta net arti 3,000,000 karei
vių. Nedyvai, kad jie dro
žė smarkiųfe smūgius ru
sams. Bet tas teutonams 
atsiėjo brangiai — neteko 
arti 210,000 kareivių.

PETROGRADAS, geg. 
22. — Rusų oficialiai skel
biama apie karinius veiki
mus Žemaitijoj šitaip:

‘ ‘ Trečiadienį mūsiškiai 
paėmė poziciją ties Kuršė
nais ir paėmė priegtam ke- 
liatą šimtų kareivių nelais
vėn, ir keliatą kulkosvai
džių. Į vakarus nuo Šiau
lių vokiečiai pasidavė at
gal. Raseinių paviete vo
kiečiai gavo sustiprinimų ir 
kaikuriose vietose perėjo 
jau per Eubisą.

Vokiečių skelbiama:
“Šiaulių paviete buvo tik 

smulkus susirėmimai. Pa
dubysyje mūsiškiai pasiekė 
Betigalos ir paėmė 1,500 
rusų. Į rytus nuo Milošai- 
čių ir žemingalos rusai bu
vo nugrūsti už upės.”

italai bruzda.
Roma, geg. 22. — Italijos 

karinė valdžia labai bruzda. 
Nuo senai jau buvo išdirb
ti karo vedimo plonai ir da
bar pagal tuos pienus daro
ma.

Visos mokyklos dabar pa
versta į karines ligonines, 
taisoma jose lovos, aprūpi
nama gyduolėmis, švariais 
drabužiais ir t.t. Didžtur
čių moterįs susiorganizavo 
įsteigti privatines ligonines 
del kareivių. Daugelis 
didžturčių pavedė savo rū
mus ligoninėms.

Ministerial vakar laikė 
posėdį ir eina gandas, kad 
tame posėdyje sustatė ulti
matumą Austrijai.

(landai eina, jog jau ir 
prasidėjo karas. Bet for- 
malio paskelbimo dar nėra.

Atsiųs astrų 
atsakyta

SUJUDO SERBAI.
Londonas, geg. 22.—Ser

bija sutvarkė savo armiją, 
kuri buvo pakrikus po sun
kių mūšių su austrais ir da
bar vėl pradėjo artinties 
Austrijos link.

Austrai, gavę nuo serbų 
į kailį, nedrįso daugiau už
puldinėti ant Serbijos. 
Priegtam jai reikėjo grum- 
ties su rusais ir drutinti I- 
talijos parubežius. Todėl 
serbai buvo ramybėje, tik 
turėjo kovoti su ligomis.

Berlynas, geg. 22 — Iš 
pasitikčtinų šaltinių sužino
ta, jog Berlyno diplomatai 
daug ginčijasi kas link A- 
merikos notos ir atsakymo 
į notą. Karinė valdžia yra 
nuomonės, kad reikia duoti 
aštrų atsakymą. Taegli- 
sche Rundschau rašo: “Vo
kietija, kuri dabar grumiasi 
su šešiomis valstybėmis, 
neprivalo bijoties septin
tos.”

— Berlynas, geg. 21. -- 
Vokietijos valdžia užgina 
paskalą, buk vokiečiai keti
ną per Šveicariją užpulti 
Italiją, jei toji stotų karau 
prieš teutonus.

taws

F)MBR5SBD0R GERRRD. BMERIGM EMBN53Y i N BERLIN

Suv. Valstijų ambasadorius Gerard ir Suv. Valst. ambasados bustas' Berlyne. 
Ambasadorius Gerard turįs daug darbo iškaulyti iš kaizerio atsakymą į pasiųs

tą Suv. Valstijų valdžios notą.

Didžios jėgos 
prieš Italija.

Londonas, geg. 22. — Iš 
Kopenhageno atėjo žiiąia, 
jog Vokietija ketinanti su
mobilizuoti dar 2,000,000 
kareivių. Generalis vokie
čių štabas išrokavo, jog pu
sės milijono kareivių reikės 
auginimui Austrijos nuo i- 
talų. Pusė tos armijos jau 
sutraukta pasienin.

Yra spėjama, jog austro- 
vokiečiai griebsis tos pat 
taktikos prieš italus, kokią 
vartojo rudenį prieš talki
ninkus. Tai yra, kaip tik 
užsiplieks karas, tai di
džiausiu smarkumu smogs į 
Italijos jėgas, kad laimėti 
mūšius pradžioj. Bet ir i- 
talai tą pat pienuoja dary
ti. Tai bus baisus, nesvie
tiškas susitrenkimas didžių 
jėgų.

KĄ DARO POPEŽIUS.
Popežius ištisą vakarą 

skaitinėjo valdžios tik ką 
išleistą Žalią Kniilgą. Pa
baigęs skaitymą su nuliū
dimų tarė:

“O, varge! karas jau nė-

Išmūsinūjo 
gyvą kazoką.

Lomža, geg. 22. — Ko
respondentas M ’Cormick 
atsiuntė į Chicago Tribune 
šitokią žinią:

“Šiandie mačiausi su I- 
van Picujev, kazoku, kurs 
buvo pas vokiečius nelais
vėje ir kurs vėliau pabėgo.

To kazoko viršutinė da
lis dešiniosios ausies buvo 
nupjauta ir jo kairiosios au
sies mažai tepalikta. Jo de
šiniojoj kulšy j buvo ketu
rios ilgos žaizdos. Jisai pri
siekė, jog iš pradžios jis už 
rankų buvo pakartas, o pas
kui už kojų, kad priversti 
jį išduoti rusų pozicijas.

Vokiečių kapralas, vardu 
Raven, architektas iš Ber
lyno, išvydęs gyvą išmėsi
nėtą kazoką ir jo kančias, 
apalpo.” •*.

Italy nešauksią 
iš Amerikos.

ra išvengtinas

— Geneva, geg. 22. -r 
Poloj, Austrijos laivyno bu
veinėj, susekta suokalbis. 
Suokalbininkai taisėsi su
sprogdinti Austrijos šar-
vuotį Franz J( sef.

Laiškas iš 
Vilniaus.

Nikalojus Baltutis rašo 
Pauliui Baltučiui į Chicago, 
Ill. Rašyta kovo 29 d.

“Aš per kun. Gustaitį ga
vau nuo tavęs penkis rub
lius, už kuriuos širdingai 
dėkoju. Bet laišką, kulri 
siuntei per tą kunigą, ne
gavau; jį atėmė kunigui 
važiuojant per rubežių. Ku
nigas man žodžiais papasa
kojo apie tave. Iš jo su
žinojau, jog visi esate svei
ki. Tas mane ' labai pra
džiugino. Aš taipgi esu 
sveikas. Žinoma, nelink
smas, kadangi pas mus nė
ra ko linksmintis, nes mu
sų tėvynė kraujuose pa
skendusi, ašarose plusta, 
ugnies apimta, parako du
rnais prismirdusi, o oras 
pripildytas armotų trenks
mais ir varguolių ir 
žeistųjų dejavimais.

Iš namų jau senai, 
gavau laišką. Bet kai
žinojau iš musų kaimynų 
laiškų, tai visa Naumies
čio apylinkė yra vokiečių 
užimta. Kiek anksčiau vo
kietis į Venckų sodą buvo 
įpuolęs ir visą sodą nude
gino. Tik buvo palikę Va
lančių ir Silinckių gyvena
moji troba ir klėtis. Mu
sų švogerį Grušauskį nu
degino. Prieš pat Velykas 
vokietis vėlei užplūdo ant 
musų pusės. Tai dabar ir

Tai ansai ra- 
Šilalės. Man 
į karuomenę, 
likę trįs, bet

su-

kai
su-

musų gyvenimai turbut ne
paliko. Tik tiek gavau ži
noti nuo savo berniuko, 
katras dar visą laiką buvo 
gyvenime ir prižiūrėjo gy
vulius. O seserįs Marijona 
ir Juzefą buvo atsitrauku
sios bent kiek toliau nuo 
Naumiesčio. Musų troboj 
stovėjo daug kareivių. Bet 
vokiečiams užeinant, musų 
karuomenė atsitraukė į 
Kvėdarną. Musiį berniu
kas, užsėdęs ant arklių, nu
lėkė į Šilalę, 
šė man iš 
išvažiuojant 
arklių buvo
berniukas nerašė, ar jis su 
visais išjojo, ar ne. O se
seris, tai kasžin kur pali
ko. Air .i rašė, kad nieko 
apie anas nežino. Dabar 
jau daugiau, kaip savaitė 
ir nieko negavau nei ano 
seserių, nei nuo berniuko, 
ir jis dingo su arkliais.

Dabar, kaip girdėti, nu
kentėjo visas parubežis, 
pradedą n t jmn Jwbarku—i—h. 
ki Palangos. Tauragė veik 
visai išdeginta, Sartininkai 
apdeginti, Degučiai taipgi. 
Švėkšna mažai teapdeginta. 
Veviržėnai smagiai apde
gę. Gargždžiai išdeginti. 
Žinoma, dabar neką teišsi- 
rupinsi. Taigi aš apie nie
ką ir nemisliju. Tik pildau 
savo priedermę, nes tas ma
no rupesnis niekam negel
bės.

Aš vis gyvenu Vilniuje ir 
dar nebuvau siųstas karo 
laukan. Nežinau, ar pri? ' 
sieis matyti karą, ar ne.”

Washington, D. C., geg. 
22. — Italijos valdžia turi 
apščiai namie kareivių ir 
tikisi apsidirbti su Austri
ja, ir nešauks iš Amerikos 
italų, kurių čia yra labai 
daug. Jei karas užsitęstų 
ilgiau, kaip metus, tai tuo
met gali prireikti šaukti iš
eivius namo.

Italija tikisi, jog jos įsi* 
vėlimas karan pagreitis tų 
žudynių pasibaigimą. Ita
lai tikisi, kad dabar karas 
turės pasibaigti per pus
metį.

Amerikoj jaunų italų re
zervistų yra nemažai. PittSr 
burge, Pa., jų yra arti 8,- 
000, ir visi gatavi grįšti na
mo, jei tik bus reikalas. 
Italijos konsulas Pittsbur- 
ge pasakė, jog jokio val
džios pranešimo negavęs 
kas link rezervistų grąžini
mo.

Jau nuo karo pradžios I- 
talija 
dūktų 
arklių 
telių.

įžeidė amba 
sadoriiį.

Berlynas, geg. 22. — Ric
cardo BoHotti, Italijos am
basadorius Berlyne, išėjęs 
iš ambasados rūmų, susitiko 
jauną vokietuką. Vokietu
kas puolė ant ambasado
riaus ir nubloškė jo skry
bėlę. Praeiviai pagavo vai
ką, apdaužė jį ir atidavė 
policijai. Vokietijos val
džia ttioj pasiskubino atsi
prašyti ambasadoriaus.

000 arkliu,

gabeno gzisokių pro- 
iš Amerikos. Daug 
jau išvežta del rai- 
Dar nupirkta 50,-

TIKISI UŽGROBTI ITA
LIJOS MIESTUS.

Londonas, geg. 22. Laik
raštis Daily Mail atspauz- 
dino vienos šveicarės laiš
ką. Ta šveicarė tik ką buvo 
sugrįžusi iš Berlyno. Ji sa
vo laiške rašo, jog vokiečiai 
esą pasiryžę pliekti italus, 
jei jie stos karan. Vokieti
jos oficieriai pranašauja, 
jog karo pradžioj su Italija 
austro-vokiečiai paimsią 
Milaną ir Veneciją.

SOCIALISTAI R’ MIA 
VALDŽIĄ.

Roma, geg. 22. — Itali
jos socialistai dabartiniame 
krizyje remia valdžią. Par
lamente socialistas-atstovas 
Ciccotti pasakė:

“Kaipo pilietis ir kaipo 
socialistas aš skaitau sau 
už pareigą nedaryti jokių 
kliūčių, materialių ar mora
lių, valdžios žingsniams. 
Prieš mus stovi apsigynimo 
karas. Socialistai, vardu 
kurių aš kalbu, tikisi, jog 
po to karo išdigs nauja Eu
ropa. Jie tikisi, jog tas 
karas ves prie taip pagei
daujamo nusiginklavimo. 
Mes norime pagelbėti civi
lizacijos progresui.”

Paryžius, geg. 22. — Du 
broliu, princas Victor ir 
princas ! ouis Napoleonai, 
giminaičiai Didžiojo Napo
leono, ir Portugalijos pr,i i iras 
Alfonsas padavė praši ■ • :ns 
Italijos karo ministerijiai, 
kad priimtų Italijos armi- 
jon ir leistų juos grumties 
su teutonais.
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Iš Dienos
Lenkų visuomenės komi

tetas, rašo D. Lietuvos laik
raščiai, nutaręs pasirūpinti, 
kad nudegintieji del karo, 
sodžių trobesiai butų pasta
tyti visais žvilgsniais tinka
mi. Vieton medinių, šiau
dais dengtų namų, mano
ma statyti mūriniai su ne-' 
deg; ■josios medžiagos sto-

Fo'dzius turįs- pasilik- 
r ūkiškas. Be to, komi-' 
i et;, s mano, kad kiekvie
name sodžiuje privalo būti 
liaudies namai, kurie pri
gulės visiems. Tuose na
muose bus salė pasilinksmi
nimams, skaitykla, taippat 
bus vietos vartotojų krau
tuvei, taupomąja! kasai ir 
t.t. Paskelbta tokių namų 
projekto konkursas.

Ir Lietuvių Dailės Dv- 
ja ėmė rupinties išdegintų 
sodžių trobesių atstatydini
mu sulyg lietuviškos dailės 
skonio. Tik klausimas, ar 
bus galima tuos sumany
mus įvykinti, kadangi lig- 
šiol dar nežinia, kam gali 
tekti Lietuva ir toji pati 
Lenkija, kupiai rusų val
džia žada aukso kalnus, bet 
savo

Badas - geriausias 
talkininkas.i ■ ____ _ ■

Prūsų generolas, senis 
Moltke, savam laike buvo 
pasakęs, kad kare geriausiu 
jo talkininku buvo badas. 
Tasai talkininkas tikrai ne
apvylė didžiojo vokiečių 
karvedžio Paryžiaus apgu
limo metu, .1870 metais. 
Tatai verta nors trumpai 
čia peržvelgti bado veikimą 
įvairiais laikais.

Nuo pirmųjų faraonų lai
kų iki naujausiųjų badas 
paskui badą sekė regule- 
riai. Žilos senovės laikais 
žmonės badmiriavo viene
rius metus kas treji metai. 
Kuomet Titus buvo apgu
lęs Jeruzalę, apgulti valgė 
savuosius užmuštus. Bar
barų užplūdimai, tarp kitų 
ir Atillos, buvo iššaukiami 
bado jų šalyse. Barbarai, 
gelbėdamies nuo bado, nu
niokodavo kitas šalis ir 
ten paskui save badą palik
davo.

Per septynis metašim- 
čius badas buvo paprastu, 
kasdieniniu daiktu ir neuž- 
derėjimo metais pasikeiz- 
davo tikrąja rykšte, 
metais visoj Europoj 
lašas lietaus neiškrito, 
per tris metus pagimdė 
išpasakytą skurdą, 
metais žmonės valgė
su žiupsnio miltų priemai
ša.

Bet badas buvo pasiekęs 
augščiausią laipsnį ,pirmoj 
pusėj 11-to metašimčio. 
Tuomet rodėsi, 'kad kani
balizmas (žmogienos val-

■ gymas) visur šventai inei-
■ siąs paprotin. Užmušinėta
■ praeiviai, ir netikėti svečiai, 

kurie, bado verčiami, pra
šydavo prieglaudos. Vilio-

i ta vaikai ir jie užmušinėta

541 
nei 
kas 
ne- 
843

žemę

pažadėjiinų neišpildo.

visu Suvienytų Val- 
pusių apturima nela-

Iš 
stijų 
bai džiuginančios žinios a- 
pie kviečių stovį dabarti
niais laikais.

Tcxas’e prasidėjo pjūtis. 
Kviečiai užderėję.

Bet valstijose Missouri, 
Kansas, Indiana ir kitur 
kviečiais apsėtus žemes 
plotus teriojanti įvairus va
balai. Kai kur sėjimai 
esą visai sunaikinti.

Geresnės žinios pareina' 
iš valstijų Nebraska, Michi
gan ir Ohio. Dėlei buvusios 
nesenai sausumos avižos bu
vo daug nukentėjusios, bet 
lietus anas atitaisęs.

Komai (kukurūzai) jau 
visose valstijose susėti.

Matosi, kad šiemet'nebus 
tokie užderėjimai, kokie 
buvo pernai, kuomet netu
rėta kur kviečių dėti.'

Per paskutinius 300 me
tų visame pasaulyj buvo 
1,044 mušiu ant sausumos, 
22 ant jūrių, 490 tvirtovių 
buvo apgulta, jų 43 pasida
vė.

Daugiausia mušiu įęnka 
Francijai, net 1,079 mūšiai, 
iš kurių 584 laimėjo; pas
kui seka Austrija, toliau 
Anglija, Prūsija, Hispani- 
ja, Rusija.

Ilgiausia laikėsi tvirto
vės: Gibraltaras 2 metu, 
Kadiksas 903 dienas, Se
vastopolis 346 dienas, Port 
Arturas 221 d., Plevna 142 
d.
' Daugiausia žuvo Mukde
no mūšy  j, būtent 138,000 
žmonių. Taippat 
pragaištingų mušiu 
Napoleono karuose. 
Borodino mušyj žuvo 
000 žmonių, Drezdeno 
000, kituose mažiau.

labai 
butą 
Pav., 

80,- 
> 50,-

Didžiosios Britanijos ministeriu kabinetas.

ix -y;-.

Didžiosios Britanijos ministeriu kabineto nariai, kurių didžiuma, kilus nesusipra
timams, bus pakeisti kitais.

vąlgio. Vienas žmo-

jnas trečiadienis. M. Ku
bilius išrinktas šokių vedč- 

kuo- 
Aiit 
teat-

kori spundeutas. 
nutarta parengti

j u.
pos
galo
rą. ir koncertą geg. 25<
Tam tikslui išrinkta kom 
tetas. .

Labai linksma 
kad kuopa ima 
veikti. Laimingos

Bet čionai 
tai, kad ką nors 

ar viešai nurodyti 
ydas iš dalyva-

kalbėjo apie mok- 
s var

mo 
Ger- 

nurode, 
lošia 
mok- 
prieš 
mok-

6 -Jj J

PATARIA IŠSINEŠTI.
Londonas, geg. 22. — A- 

merikos ambasadorius Ge
rard Berlyne pataria 
viskiams kraustyties iš

sa-
Vo-

tikini Amerikos su Vokie
tija pablogės, tai ameriko
nu gyvenimas Vokietijoj 
busiąs nemalonus. Amba
sadorius sako, jog po notos 
gavimo berlyniečiai visai 
kitaip atsineša į ameriko
nus. Amerikonai Berlyne 
irgi susinervavę del santi- 
kių paaršėjimo.

» DIDELE AUKA
PzleAfikls ar t pakelio ZH2A, be jokio apgarsinimo lalkra- 

-jS šJuoae. jau dabar turi vertę jum Ji. 

. prlcg tame rasit kulnam
pakdlfc Z1RA A 

clgarcty kuponų '• 

ant į «xnto da- « 

Ii rinkti priešą- 
klus pakelių ir A 

kuponus, nes už į. 
juos kožnas. kas 

tik nori, g a H A 
Kauti gralius^ 

prezentus. Pa- A 

klausk apie juos * 

savo štornlnko, 

o jis tau papasa- . 

kos apie juos. 3(

a P,Leriliarc? Co., New York City
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“Aušros” Mokykla
Mokina Angliškos Kalbos 

” Lietuviškos KrJbso 
*’ ritinėti kas

nu- 
meryj kun. F. Kemėšis bai
gia ginčus su kun. A. Ya- 
nušu, iškilusius Vilniaus 
gub. ir Prūsų lietuvių šel
pimo reikale. Nors nesma
gu buvo, kad tokie gičai 
“Katalikai!” pateko, bet iš 
savo puses neturėjome rei
kalo kišties, nes ginčijosi 
ne bi kas, tik du musų tau
tos autoritetu, du gerbia
muoju kunigu. Tatai be 
reikalo “Katalikui” prime
tama sutikimas ar nesutiki
mas su viena ar kita puse. 
Musų nuomonės išreiškimas 
dar daugiau audros butų 
sukėlęs.

Šiaine “Kataliko

del 
gus, kuris sumanė pardavi
nėti keptą žmogieną, gy
vas i 
naktį 
atkasė 
surijo, 
už tai
jį atrasta 48 keliauninkų 
kaukolės. Keliauninkai bu
vo užmušti ir jų mėsa 
valgyta.

Po tų pasibaisėtinų 
tų sekė nekursai laikų 
gerėjimas, tečiau ne ilgam. 
1200 metais Egipto gyven
tojai kentėjo badą, gi 1239 
metais badas užplūdo Eu
ropą. Paryžius pasibaisė
tiną badą praleido 1359 me
tais, kuomet Karolis Pik
tasis uždraudė gabenti mie
stan valgomus produktus.

Sekantį metašimtį, kuo
met armagnacai per penkias 
savaites buvo apgulę Pa
ryžių, ten badumi mirė 50,- 
000 žmonių. Dvidešimts 
metų vėliau Paryžiuje vie
na trečdalis gyventojų ba
dumi, išmirė. Kuomet tą 
patį miestą buvo apgulos 
Henry IV, dar baisesnis 
badmiris siautė. Tuomet 
suvalgyta 2,000 arklių ir 
800 asilų. Aut gatvių di
deliuose katiluose virinta 
vanduo su sėlenomis, avižo
mis ir žolėmis. Toji “sriu
ba” buvo uždaroma arklio 
riebumais ir taip srėbta be 
druskos, nes pastarosios iš 
niekur negalima buvo gau
ti. Kepta “duona” iš su
džiovintų ir sumaltų žmo
nių kaulų, kurie buvo iška- 
smai iš kapinių; tie, kat
rie tą “duoną” valgydavo, 
mirdavo. Tuometinis kro- 
nininkas Pierre de Esoile 
tarp kitko štai kaip rašo:

“Aut galo, skurdui nuo
latos augant, pirm dviejų 
ar trijų diemy apgulimo pa-

sudegintas. Tą pačią 
išalkusieji žmonės 
jo palaikus ir mėsą 

Kitas žmogus vėl 
sudegintas, kad pas

naikinimo, barbarai land-! 
knechtai, jau iš savo prigi
mimo nežmoniški, iš bado 
pašėlę ėmė ’medžioti vai
kus, kaip šunis, ir tris jų 
suvalgė. Vieną vaiką su
valgė viešbutyj Saint De
nis, kitu du viešbutyj Pa- 
laiseau.”

su-

ine-
pjr-

Lotaringijoj 30 metinio 
karo laiku buvę pasibaisė
tinos regyklos. Vienas su
žeistasis, kuriam ehirurgas 
nupjovė ranką, paklausė, 
ką jis norįs už operacijos 
atlikimą.

“Atpjautą ranką,” skam
bėjo atsakymas, “esu iš-' 
budėjęs.” Ir godžiai ran
kos kaulus apgraužė.

Juo arčiau i musu lai
kus, tuo mažiau baisesni 
badai, tečiau gyventojai la
biau badą atjaučia. Di
džioji revoliucija buvo gi
mus dalimis del stokos duo
nos.

Bado pasekmėmis buna 
gimimų skaitliauš 
j imas ir smarkus 
rybių augimas, 
taippat pagimdo 
epidemijas ir vis
nesveikų valgių vartojimo.

Lietuviai
Amerikoje

IŠ SPRING VALLEY, 
ILL.

Čionai yra gražus lietu
vių jaunimo būrelis. Daug 
jaunimo priguli į vietos I.. 
Vyčių kuopą. Kuppos na
riai mielai lavinasi visame, 
kas tik yra nrakilna ir

Ruošiasi pastatyti

dainų ir žaidimų

sumažė-
piktada-

Badas
vU akias
tai nuo

— Londonas, geg .22. — 
Karalius Jurgis lankėsi lai- 
vų ir amunicijos dirbtuvė
se, dėkojo darbininkams už 
darbštumą, išrodė, jog a- 
municija labai reikalinga ir 
todėl ragino gerai dirbti.

gražu, 
scenoje bent koki veikai 
mokosi
Nemažai kuo yra pasižy
mėjęs ir vietos lietuvių šv. 
Cecilijos choras, vedamas p. 
E. Šlapelio. Šis choras, tai 
tikrasis vietos ir apylinkės 
lietuvių pasididžiavimas ir 
džiaugsmas. O choras tuo 
tarpu jaunas, vos tik trįs 
mėnesiai 
čiau jau 
veikęs.

Vyčių 
kaikurių 
viškuinas. Nekurie kuo- 
pon įstoję ne lietuvių labui 
veikti, bet visokiam veiki
mui labinus dar kenkti. Bu
tų labai malonu išgirsti, i- 
dant musų vyčiai auklė
tus! doroje ir vienybėje su 
meile. Kiekvienam kuopos 
nariui patartina įsigyti ge
ra laikrašti, kurie mokina, 4- 47 7

kaip atskirti baltą nuo juo
do.

SELPKIM LIETUVA, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS

kaip sutvertas, te- 
daug ką yra nu- o 4. i/

veikimą trukdo 
nariu atžagarei- 4 O

Nekurie

IŠ ORCHARD LAKE, 
MICH.

Pirmoji lqi. SLRKMA., 
ištikimai pildydama savo 
k< mstitucij ą, pasidėkn j ai it
josios pirmininkui, dijako- 
nui J. S. Martišiunui, g(‘- 
gužio 16 d. parengė iškil
mingą programą. Progra
mas, kaipo programas, bu
vo atliktas, trumpai kal
bant, juokingai, 
neina apie 
išgirti
kieno-nors 
vašiųjų programe (supran
tama, jaigu tik josios bu
vo), bet pabrėžti vien tik 
svarbiausiąją mintį kalbų.

Pi i ■mutiii i u kalbėti > j um
buvo dijakonas J. S. Mar
tišium
sleivių susivienijimo 
bą ir pagalinus apie Sus-i 
ir jojo organo ydas, 
biamas kalbėtojas 
kad Sus-mas šiandien 
svarbią rolę Amerikos 
sleivių gyvenimo, nes 
trejetą metų, kuomet 
sleiviai turėjo savo draugi
jas tik dviejose mokslavie- 
tėse, šiandicii-gi jau mes 
matome net 13 kuopų, ku
rios suvienijo Amerikos 
moksleivius į vieną lietu
vių katalikų centrą. Kaip 
kiekviena draugija turi sa
vo. ydas, taip ir Sus-mas, 
priežastimi gi to yra kaip 
valdybos, taip ir pačių na
rių natūralinis apsileidi
mas. Eiles pasakė pp. J. 
Bakšys ir A. Vaškelis, tik 
gaila, kad deklematoriai 
nepranešė, kieno eiles dek- 
lemavo. Pagaliaus p. J. 
Bereišis, mokytojas lietuvių 
literatūros, tapo pakvies
tas su paskaita. ■ Gerbia
mas paskaitos autorius 
gvildeno “Moksleivio” rei
kalus. Tarp kitko nurodė, 
kad pavarčius kelis “Mok
sleivio” numerius pasirodo, 
jog vien tik tie patįs ir tie 
patįs moksleiviai remia or
ganą savo raštais, liet gi 
turėtų visi Siis-mo nariai 
lavinti ar bent bandyti sa
vo literatiuius gabumus.

Užbaigus programą, pir
mini 11 kas pade ko j o 
vusiems programe 
kų atlikimą savo 
mių. Ant galo gi 
svarsčius

Stenografijos
Typewriting
Pirklybos Teisiu
Abelnos Historijis 
Suv. Valstijų Ilisterijos

Trigonometrijos
Braižymo 
l’ilietystčs
Politiškos Ekonomijos

, Mokinimo valandos.
3 ryto iki 5 po pisi Vak, 7:30 iki 9:30
3149 S. Halstcd St., Chicago.

Tel. Randolph 5246

h. m. SiaIMs
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLEST.
(Room 815) Chicago, 111.

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

Telephone Yards 6685

Vytis.

IŠ MONTELLO, MASS.
Geg. 15 d. L. Vyčių 1 

kuopa turėjo savo mėnesi
nį susirinkimą. Pirmsėdis 
p. K. Čirbulčnas atidarė su
sirinkimą ir 
konstitucijos, 
stoma daug 
pos reikalų, 
ti šokius

vedė
Buvo 

naujų. 
Nutarta 
kas
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Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

kime vyriškų aprčdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siūti] ir over- 
kotų.

JONAS RUBRIKAS, savininkas 
3262-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

e
a
|
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FARMOS

dalyva- 
už pui- 
pricdcr- 
dar ap

klausinius, pa
keltus kalboje ir paskaito
je, pirmininkas užbaigė 
programą, kaip ir pradėjo 
— malda.

Tečiau linkėtina mokslei
viams, kad labinus imtų i 
širdį savo Sus-iuo ir orga
no “Moksleivio” reikalus 
ir juosius vykdintų, kad 
musų Sus-mas tikrai butų: 
realia, prakilnus, pažan-

pagal 
svar- 
kuo- 

reng-
kiekvic-

Prie -progos dar svarbu 
paminėti, kad vietiniai 
moksleiviai paaukojo i T. 
Fondo išdą'net 10 dol., labui 
musų broliu, nukentėjusių 
nuo karo. Garbė už tai 
moksleiviams!

geriausios tarmes
Pigiai parduodu geriausias gatavas 

farmas su budiukais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farmų. Žemo: molis su juodžemiu ir 
molis su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javamo, iiouul 
ir sodnams. Turiu daugybę farmų 
neišdirbtų ir labai pigiai parduodu 
ant lengvų išmokėjimų. Didžiausia 
lietuvių kolionrja Amerikoje kur ai 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu-, 
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje, kuris yra tur
it ilgiausiu farmerių miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos contras raudasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportaeija van
deniu ir gelžkeliu. Yra čia turgui, 
javų malūnai, bankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li liotuv, neklausyki kompanijų ir 
jų agentų apgarsinimų kurie vy- 
lioja žmonos pirkti omeltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manes į Scotville, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausių žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manes nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmioriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir fariaų 
katalogų. Adresas:

Plutonis.

ANTON KEOIS 
Peoples State Bank 

Bldg.,Scotville, Midi.

2



^yrUi^-K^'^ -U
FW -W-5 ‘

Sveikatos skyrius! Admirolas Dewey.
n« A I TanonaTrlrinc

VALGYMAS. Seilės. Nereikia glitės 
sumaišyti su kitu skystimu 

Sei-Mokslo vyrai tyrinėja, burnoje — seilėmis, 
studijuoja žmogaus kunę I.- - —
Savo' ištyrimus; susekimusI dfl]yku į, 
skleidžia tarp žmonių. Taip U skvstinlas Valgant 
tai yra skleidžiamas mok-1 
slas, pažintis. Bet butų vi
sai tuščias laiko praleidi- 
irias įgyti pažinties ir j08]^! 
nesunaudoti. Butų tuščias) • -
laiko praleidimas tyrinėti 
žmogaus kūną, ’studijuoti, 
kaip jis sudėta ir kaip .BsĮiįų 
veikia, jei per tai neišmok- , 
tumėm, kaip sveikatingiau. £ ' 
Užsilaikyti. Mes, įgvdami 
pažinties, privalome sulygl 
jos ir gyventi. Tuomet tail 
musų mokslas, musų pažin
tis, stoja išmintimi. Tas, 
kuris įgyja pažintį ir sa
ly g j°s gyvena, toksai el
giasi išmintingai. j

Šičionai išguldoma svei
katingo užsilaikymo ir gy
venimo dalykai. Bet ne1 
vien svarbu žinoti apie to 
kius dalykus, bet svarbu 

•z z

pagal juos gyventi.
Apie dantis, jų svarbą ir 

jų užlaikymą jau kalbėjo
me. Dabar kalbėsime api‘‘Į Tuomef krakmolas yra tik 
kitas burnos dalis. apsunkinimu viduriams

Lupos. Indomu žinoti a- Todėl kąsnis burnoje turi 
pie lupas. Jos uždaro bur- h)utį gerai sukramtytas, šo
ną. O burna, kaip jau ne- vartaliotas, kad visas persi- 
kartą minėta, nėra skiria- sunktų seilėmis.

Keikia ai- neturi syvų, kurie galėtų 
krakmolą suvirškinti. Krak- 

daug molas turi būti burnoje su- 
Todel virškintas, ty., turi persi- 
ir to- sunkti seilėmis ir pavirsti 
pabu-1 į cukrų.

Kramtymas. Vienas svar

kuną.ji-s įr yra skirtin
gu dalyku. Seilės yra sky- 

; sei
lių ima daug tekėti, nes tuo
met jos reikalingos. Užuo- 
džius ir pamačius ką gar- 

, ima atsirasti burno
je daugiau seilių, imamo 
“seilę varvinti.” Seilės nė
ra gaminamos burnoje. Sei- 

organai yra 
prie ausų.
gyslelėmis 
išsilieja i 

tuomi yra 
jog jungiasi su

gaminimo 
po žandais ir 
__ i tikromis 
jos atiteka ir

-į | bumą. Seilės 
svarbios 
rūgštimi, kuri kenksminga 
dantims. Tuo žvilgsniu 
lės yra labai svarbios.

Seilės suminkština, 
švelnina valgį. Seilės 
turi kitą svarbią veikmę; 
jos permaino valgių krak
molą į cukrų. O krakmolo 
randasi daugelyje musų 
valgių. Jei krakmolas nė
ra permainytas į cukrų, tai 
jisai negali persisunkti per 

I vidurių sieneles į kraują.

sei-

SU- 
clar

KATALIKAS

Suv. Valstijų admirolas 
Dewey.

Dar apie paėmimą 
Peremišlio.

Skilvis
ina alsavimui., 
suoti per nosį.

Lupose yra 
nervų išsišakojimų, 
jos yra labai jautrios 
del jomis jaučiama 
čiavimo didis malonumas. 
Bet tasai lupų jautrumas kiaušių dalykų valgant yra 
ir tie nervai nėra skiriami, tai geras valgio sukramty
tam, kad bučkio saldumą mas. ‘ Juo labiau mes kram- 
jausti. Lupos yra tai sar- tome, tuo daugiau seiliui 
gai prie angos musų kūno. plusta musų bunion, tuo 
Lupomis tuoj pajuntame labiau smulkinamas val- 
valgio skonį, dygliuotą dai- gjs> tuo geriau persisunkia 
ktą, žvyro kruopeles ir pa- seilėmis. Susmulkintas, 
jutę ką negero, tuoj spjau- suminkštintas, seilių per
iame lauk. įimtas gumulas, glite ap-

Lupas dengia plonutė, trauktas, lengvai, glūdžiai 
švelnutė oda. Giliau bur-Į nušliaužia į vidurius. Pirm, 
noj ta oda yra gliti, 
tė yra svarbus daiktas, 
sies vidaus oda taipgi 
gliti. Turint šaltį, tos gli-1 tęs į cukrų, kurs gali persi
tes darosi daug ir ji teka košti per vidurių sieneles į 
per nosį. Ta glite pagauna kraują ir teikti mums ši- 
mikrobus, neleidžia nu- luiną ir jėgą.
grimsti iki odos ir išteka Maistui patekus skilviu, 
lauk su glite. Priegtam prasideda maisto virškini- 
glite yra truputį antisep- mas. Iš skilvio sienelių su 
tiška, ty. mikrobams nuo- maistu šitas virškinimas 
dingą. Glite pagauna ir jau nėra musų kontrolėje, 
dulkes. Burnoje ta glite Taigi tik virškinimo pra- 
ištepa vidų, padaro odą ly- džia tėra musų kontrolėje, 
gia, ir lupos, trindamosi su Bet jei pradžia 
dantų smegenimis, slenka padaryta, tai 
lengvai ir glūdžiai. Glite, 
taip sakant, yra tepalu.

Glite sunkiasi iš odos. 
Baisiame išgąstyje arba] 
baisiai susirupinus, glite 
nustoja sunkusis iš odos. 
Tuomet išdžiųsta burna ir 
negalime nieko praryti. Ta 
ypatybė kartais sunaudoja
ma susekimui kaltininko. 
Indijoj kažkuriose vietose 
daroma šitaip. Jei keli yra 
susekti vagystėje, tai juos 
pagązdinama ir duodama 
k<ą nors kieto praryti. Kal
tininkas esti labiausia per- 
gązdintas ir atsitinka, jog 
jis negali praryti. Taip jis 
ir išduoda save. Mat, va
gilius persigąsta, jo protas 
išmestas iš vėžių, oda liau
jasi išdavus 
vilgo kąsnio, 
Įima praryti.

labai

Gli- negu pasieks toks grumu- 
No- las skilvio, jame esantis 
yra krakmolas jau yra pavir-

yra gerai 
tolimesnis 

virškinimas eis gerai. Sei- 
'ės jau bus attikusios savo 
dalyką, maistas bus susmul
kintas ir skilvio syvai galės 
pilnai savo užduoti atlikti. 
Jei kas turi trukdėsių su 
viduriais, tai pirmas jam 
patarimas bus: kramtyti 
valgį kuosmulkiausia. Tai 
bus pradžia išmintingo dar
bo. Kiekvienas privalo tai 
žinoti ir jau -iš mažatvės 
vaikus reikia mokinti val
gyti palengva ir gerai su
kramtyti. Tas turi in eiti 
mums į paprotį. Jei tik 
imsime saugotis ir kram
tyti gerai, tai 
įgyti paprotį, 
reikės dabotis. 
tymo paprotis
iš geriausių papročių, 
gerą paprotį įgyti nėra sun
kiau, kaip blogą.

Vienas holandų laikraščio 
korespondentas, buvęs Pe- 
remišlyj, rašo: v

“Ką iškentė Peremišlio 
gyventojai, sunku pasakyti. 
Duonos senai jau nebebuvę, 
dargi generolai jos negau
davę. Vietoj cukraus var
tojo sachariną. Suvalgyta 
9 tukst. arklių. Žmonės mi
rė, kaip musės. Šeštadie
nio vakare (sekmadienį pa
sidavė) tvirtovės viršinin
kas gener. Kusmanek lię- 
pė atiduoti kareiviams li
kusius konservus. Kiekvie
nam dar teko po 2 porciji. 
Kareiviai, baisiai išalkę, ri
jo, kaip vilkai, del to dau
gybė susirgo. Oficieriai, ~ez O 7

sugraudinti tokiuo Kusma- 
ncko atydumu, -.norėjo pa
daryti jam netikėtą džiaug
smą: iškepė paskutinį pač- 
to karvelį ir nunešė virši
ninkui.

Šis padėkojo ir atidavė 
savo draugui ligoniui.

Paskutinę naktį Kusma
nek surinko visus oficic- 
rius ir prakalbėjo į juos, 
bet pradėjo verkti. Kaip 
tik tą miliutą jam pranešė, 
kad rusų kasimuose girdisi 
muzika ir džiaugsmingi bai
sai. Palikdamas oficierius, 
Kusmanek prašė perspėti 
kareivius, kad tvirtovė pa
siduos. Anksti rytą duotas 
įsakymas ruošties atiduoti 
tvirtovę. Prasidėjo tvir
tovių sprogdinimas. Bumų 
debesyj pasislėpę du lakū
nu išlėkė iš tvirtovės. 
Jiems liepta buvo pranešti 
Krakovo ir Karpatų ka- 
ruomenei nemalonią žinią, 
kad Peremišlis atiduotas.”

— Londonas, geg. 21. — 
A. Kuepferle buvo susek
tas, jog jis buvo vokiečiu 
šnipas ir buvo uždarytas 
kalėjimam Kalėjime nusi
žudė.

Parsiduoda groeernč ir bueernė lie
tuvių apgyventoj vietoj ir labai pi
giai. Priežastis pardavimo — sa
vininkas nori važiuoti ant farmų. 
Atsišaukite į “Kataliko” administra
ciją.

glitę- ir nesu- 
kad butų ga-

Uncounted Money.
It Is a Source of Great Loss.

Every sale should be recorded, and counted as it occurs

You should know, at all times, exactly how much money 
should be in your cash drawer.

An up-to-date National Cash Register will tell you

Think
The National Cash Register Company, Dayton, Ohio.

Ofisas: 16 E. Randolph Street, Chicago, III.P. K. BRUCHAS
Geriausia vie

ta pirkti laikro
dėlius, deimantus, 
žiedus 14k gry
no aukso, šliubi- 
niug žiedus, bran- 
zalietus, koloni- 
kus, špilkas ir 
1.1. Musiį krau
tu v ė pripildyta 
naujausios mados 
tavorais ir kai
nos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo kata
logą išsiunčiame 
dykai.

P. K. BRUCHAS
3248 So. Morgan St, Chicago, III.

t TeL Drover 7042 X

t Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) 1
Į LIETUVIS DANTISTAS * 

t 4712 So. Ashland Ave. ? 
į arti 47to« gatvė». t

Telephone Yards 1546 i*

J. Stankūnas
Geriausias Lie-
tuvys Fotografas

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelč 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 maža at
lyginimą; teipjau klesose dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American Seliool of Languages

1741 W. 47th Street, Chicago "A.JUS GALETE IŠAUGUI
PLAUKUS

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš 
aukščiau pasakytu li
gų, tai stenkitės apsau-

Telephone Yards 1138

POVILAS A. MAŽEIKA
Seniausia Lietuvis Graborius Chicagoje

AUBURN AVE„ CHICAGO,
Pranešu savo Gerbiamiems Tautiečiams, kad 

našlaičiams galiai yra gaunama veltui.

Yra du skyriai: 1, veltui. 2, su primokejimu.
Jaigu primokėsi $12.00, tai kitur turėsi mokėti $35.00 ir tt,

- ■- > • , f * ' 1 TBlflllW 1111.1—M|—fJMLUULI—J1UJMU.IL1.—t-l — UKMnMManB

Mano užsitarnavimas, laike 15 metų graborystes srytyje, atneša lie
tuviams naudą.

Šiuomi noriu atkreipti savo tautiečių atydą, jogei pas mane galima 
gauti grabai pusti kainos, neduodant savo kruvinai uždirbtus centus bent 
kam išnaudoti.!

Jei ateityje bus reikalinga, galite eiti ir persitikrinti pas kitus, bet ne
užmirškite savo seniausio graborio POVILO MAŽEIKOS, kuris pa
rodo teisybę dėl darbininko žmogaus ir našlaičių.

Aš esu nuo miesto paskirtu rupinties našlaičių likimu.

3315 ILL

s st . si am

4

netruksime 
Paskui ne- 
Gero kram- 
yra vienas 

O

Parsiduoda suvisai pigiai furničiai 
duoda del netikėtos priežasties, 
duoada del netikčtis priežasties, 
sišaukite šiuo adresu:

K. Jonušas, 
843 W. 34 stri, Chicago, < Ill.

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų mūrinis kampinis na

mas turi būti parduotas į 30 dienų. 
Namas randasi vienas blokas nuo 
Apveizdos Dievo bažnyčios. Geras 
kampas bile kokiam bizniui. ^Parsi- 
duos labai pigiai. Atsišaukite’ pas: 

M. J. Tananevicz,
670 W. 18th str. Chicago, Ill.

At-
At-

Dr. T. M, Mrzynska 
KABINETAS DENTISTIKOS

pagal 
madų, 

atliekame 
visų fotografijų 
darbų kuogeriau- 
sial.
3315 S. HalstedSi 

kamp. 33 PI.

* 
f 
❖
❖

❖ 
❖ 
❖
* 
❖ 
❖
*

❖ 
❖

Prieš gydymą, 

guoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigimtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europoš gar- 

Bingo specialist j, kuri- 
oje randas Įvairios ži- 
nios:

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odes yS8jB|ĮBf/ 
galvos. Priežastis šita- 
kimo plauku ir žilumas 
-—Kaip užlaikyti svei- 
katą ir išauginti 
kusi-—Ir kaip tai i pcn-vHMBHH^B* 
kius savitis turėti gra- 
žius plaukus.-žili pinu- 
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galemė perti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUBA 

įffiįaįyįSjtjjiS sulaiko slinkimą pfetu- 
ku prašalina plaiskotes 
V au=ina gražius pjau- 
kus Už 10 centu arba 

\į.i —krasos markėms prisi- 
ustus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

<4įįifjgCįĮ^BIĮ|l|gr m e kiekvienam doler- 
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Piau- 
kus.” Išpiaukete že- 

Šeštoje savaite. atspaustą kuponą 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 544, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box 544, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiu-’ 
sti man tojaus jusu dolerine dėžute. Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su 
jusu antrašu.). ___ .  ■ .

Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
Durtj, lentų, lentelių, rthnų, srinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

Dorna West Pullmano Lietuviams.;
Jau galima pinigus siųsti į senų krajų — Lietuvą. Talppat par- g 

duodame laivakortes. Į
Perkame ir parduodame namus ir lotus. Dabar turime ant par- ■ 

davimo labai pigiai keliat:) namų. Du namu parsiduoda už puse kainos, 1 
labai geroj vietoj, arti lietuviškos bažnyčios. Turime ant pardavimo B 
daugybę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiausia lietuvių apgyventa. Lietu- *

|
|
I
I

vial, pasinaudokite iš geros progos 1

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

B. W. SLUZ
738 W. 119 St., West Pullman, III. i

TELEPHONE WEST PULLMAN 992. g

oniiaiiiiiiiaiiuiu
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ŽEMAIČIUOSE.

a

Norin-

■

i

pa-

■
K

Šį 
ir

Šituodu kongreso vyru yra 
užsienio reikalu komitetu 
pirmininku ir -nuo jų pri
klauso visas kongreso vei
kimas su užsieniais.

L‘.

ko nemoka ir jie nori mok
slo, šviesos...

Šiais metais mokytojo 
nebuvo.

So.
111.

o ~v ~ |.....

ap- 
kas

^BJiOili■E E KiilKE ■■■■» BBBKBMMHMBWHHBKH^MMI 

■ 
■

JOHN P. RASHINSKI
Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie

čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei
kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. 
Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DO
VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

• DVI GALERIJOS
3213 So. Morgan St., 668 W. 18tli St.

užkietėjusius vidu- 
pagamins naujas 
Kaina $1.00. Ap
jos. Triner, Ma

nufacturer, 1333-1339
Ashland avė., Chicago,

Parsiduoda puiki farma, 80 akerių 
su gerais budinkais, gyvuliais, pada
rais, užsėtais laukais ir t.t. Farma 
randasi 2 mylios nuo miesto tarpe 
dailių ežerų; bažnyčios, mokyklos ant 
vietos. Parsiduoda visai pigiai.

Kreipkitės adresu:
Box 52, Baldwin, Mich.

Niežtanti išbėrimai

:A>

Didelis’- Išpardavimas Moterių ir [Merginų
Plaunamų šlebių 

ii" Jekučių.
Pirkinys 2500 Puikių Vasarinių 
Šlekiu ir Jekių nuo Kwint Fashion 
Co., IS W. 22nd St. N. Y. City, be

veik ant puses sutaupinimo.
Kwint Fashion Co's Moterių ir Merginų 
$3.00 Plaunamos Šlebes $1.97 — Pran
cūziško crepe, voile arba linine visokių 
vasarinių spalvų ir kletkuo- A-y 
tos, polka kreskutOms tpRsVB
dabar

Kwint Fashion Co. 
Moterių ir Merginų 
$5 plaun. Šlebes 
$3.97 — Linines, 
voile arba baltos, 
su juodais ir bal
tais dryžais, polka 
krės- 
kūtėms 
dabar
. m--r- Į- ••
Kwint Fashion Co's Moterių ir Merginų 
$1.50 Jokės, po 89c. —Jos yra lawn arba 
voile jokes—dailiai nutrimuotos — ilgos 
arba trumpos rankoves. Viso-
kios micros—naujausios ma- A
dos—ant šio išpardavimo po

Ne-
ME-

pars-
V1SO-
ture-

Persitikrinimui perskaityk ši laišką:
Severos Odine Mestis 60 centų
Severas Gydantis Odinis Muilas 25 centus

tų būti tepti su

Išbėrimai išnyko
pranešu, kad' ‘siuomi

Odinė MostisSeveros

rimo.
nors

suuos

Albert Skrabalak

Kiekvienas, kuris ken-
čia nuo
turėtų

TAB-LAX.RA’S Ta-
tai
ms

Kašt. 10 ir 15 centus.
Pirkdami__ gyduoles, 

reikalaukite vien Seve

Iš Lietuvos.
ŠEDUVA,

(Šiaulių ap.).
Ir čia prasidėjo visų gat

vių nešvarumų valymas. 
Išpildyta skelbimas, kad i- 
ki balandžio 10 d. visi ne
švarumai butų išgabenti. 
Nepildantieji to įsakymo 
.bus baudžiami. Juk ir be 
policijos spirimo reikėtų 
susiprasti ir pasirūpinti 
švariau gyventi, nes švaru- 
mas, tai didžiausias ginklas 
prieš visas epidemijas.

ŠATES,
(Telšių apskr.).

Čionykščiai žmonės 
kainavimo turto mažai
darė, nes biją, kad del to 
nebūtų bloga: girdi, apkai- 
navus gali, užkrauti mokes
tį nuo turto... Jaunimui 
reikėtų paaiškinti žmonėms1 
apie tai, kad geriau supras
tų, o ne sanprotautų.

ŽEMAITIJOJE.

KATALIKAS

$2.50 pinigais arba $3.00 tavorų už 
už pilną kningutę KLEIN 

BROS. Štampų.

Mas turime daugiau 20 lietuviu par
davėjų, kurie jums patarnaus 

visuose departamentuose.

- kaipo tai: niežai, šašai, dedervinės,
tupu užsinuodijimas, ‘‘salt rheum”,
kie puškeliai ir vasariniai išbėrimai

Severą’
Skin Ointment

(Severos Odine Mosčia), kurios rami
nanti įtekmė apmalšina skaudų jausmą
ir gydo viršminėtus nesmagumus, 
kuriuose atsitikimuose SEVERĄ'S

yra puikus vaistas nuo 
įvairių odinių išbėri
mų. Aš kalbu iš paty-

— Mano vaikas, me-
tus atgal, kentėjo nuo
odos išbėrimo ir
gydytojams mokėjau di
delius pinigus, bet nie
kas negelbėjo. Užtėmy- 
jęs laikraštyje pagarsi-

— Severos Odinėsnimų
Mostios, pasiryžau pa
mėginti. Pasekmės bu
vo geros ir aš tapau 
užganėdintas,
vartojus tris plėekutes, 
išbėrimai išnyko.”

141 Walnut St.,
Binghamton, N. Y

užkietėjimo, 
vartoti SEVE-

KLEINBROC
11 HALSTED. 20™ ST’S A?°l 
M M CANALPOPT AME

ALKSNIPIAI, 
(Šeduvos par.).

Čia kovo 24 d. pasikorė 
.17 metų mokinys P., baigęs 
Šiaulių miesto mokyklą. 
Žmonės kalba, kad velionio 
tėvai spyrę jį kunigų se- 
minarijon stoti, jis gi neno
rėjęs. Tėvai pasakę: “Jei 
nevažiuoji seminarijon, tai 
eik žemės, dirbtų, o kitam 
nfes pinigų neduosime.”

liūdnos dienos atėjo, kaip 
ir Suvalkų žemei — kalba
ma. Daug pasienio mieste
lių išdeginta, nors tos ži
nios, rasi, ir ne visos tik
ros bus. Kiekvieną naktį 
galima matyti gaisrų.

st-wrox swn£ 
FLOOD

DICATED SKIN SOAP (Severos Gy
dantis Odinis Muilas), sutrumpina ižgi-
jimo laiką, nes užlaiko odą švariame
padėjime, kas ir paskubina išgijimą.

yra puikus cukri- 
<rai-liuosuotojus

kams ir suaugusiems.

ros ir neimkite jokių
užvaduotojų. Jei nega
lėtumėt gauti Severos 
gyduolių savo apielin-
kėje, tai rašykite pas

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, {owa.

Naujamiestyje sudeginta 
kuone visos trobos; tenai ir 
Vainotuose vokiečiai suma
nė jaunus žmones imti ir a- 
pie tai visų .žiniai paskelbė. 
Sudeginta apie Kretingą so
džiai: Doktorai, Grikšiai, 
mažiau nukentėjo Troidžiai. 
Dauguma pabėgėlių prisi
glaudė Skuode. Nesant 
čion šelpimo komiteto, pa
bėgėliais rūpinasi valdžia. 
Kiekvienam pabėgėliui duor 
dama į dieną 2 svarai duo
nos ir karšti pietus. Vis 
dėlto jų skurdas yra dide
lis^

ŠAKIAI, 
(Naumiesčio ap.).

Vokiečiai, atsikraustę 
Šakius, nedaug žmonių mie
stelyje terado — visi, kas 
tik galėjo, paspruko. Tuoj 
miestelyje įvedė savo tvar
ką ir ėmė šeimininkauti. 
Paviešėję dvi, tris dienas, 
jie pradėjo rinkti iš gyven
tojų vario ir žalvario daik
tus; miestelyje gi visus su
rinkę jau išsidangino ir į 
kaimus vario ieškoti. Vė
liau jie pradėjo kaimuose 
imti grūdus ir mėsą, o pas
kui paėmė iš apylinkės 
dvarų ir kaimų arklius, gal
vijus ir paukščius. Vokie
čiai tekino budu visai ištuš
tino Šakių dvarą, Augusta
vo, Plieniškių, Klišių, Ana- 
polio, Bartupio ir kaimus: 
Šilgalių, Prūselių, Bedalių, 
Molinuku ir Vargšų. At
sidanginę į Prūselių mokyk
lą vokiečiai sudraskė pa
veikslus ir sudaužė kėdės, 
stalus ir t.t.

KAIRIAI,
(Šiaulių apskr.).

Čia yra nesenai pastaty
ta graži mokykla ir žmonės 
gerai supranta jos reikalin
gumą. Praėjusį mokymosi 
metą vaikų joje buvo apie 
90, nors mokytojas buvo ir 
vienas (mat, kito dar nė
ra). Tėvai džiaugėsi, gy
rė mokytoją, nes kaip gi 
negirs, kad vaikeliai pra
moko lietuviškai skaityti- 
rašyti, dainuoti, žaisti, vėl 
rusiškai ir t.t. Del to, kuo
met pašaukė mokytoją ka
rau, visi pajuto jo nesant ir 
laukia grįštant. Juk dar 
daug yra vaikelių, kurie nie-

ALYTUS,
(Suvalkų gub.).

Alytaus pabėgėlių didy
sis traktas ir artimoji nuo 
karo vieta, kur jų daugiau
sia apsistoja, belaukdami, 
kad galės grįsti į savo ap
leistuosius namus. Jokių 
darbų čia nesant, sunku bu
vo pramisti tiems, kurie 
savo ištekliaus stigo.

Dabar, po Velykų šven
čių, žadama taisyti čia plen
tas. Tam darbui reikėsią 
daug darbininkų.
tieji gauti darbo, gali už
sirašyti Alytaus valsčiuje. 
Darbus prižiūrės Kalvarijos 
apskričio inž. Vasiliauskas.

Kovo 
kartife 
kiečių 
prie jų

17 ir 18 d. čia kelis 
atskridę buvo vo- 
lakunai. Žmonės 
jau tiek priprato,

kad dargi nelabai boja jų 
mėtomųjų -bombų.

Pabėgėliai iš artimesnių 
vietų pradeda vėl grįsti, bet 
daugiau pažiūrėtų, kaip iš
rodo jų tėviškės: gyventi 
tuo tarpu priešo aplanky
tose vietose kai-kur suo
kiau, negu svetur, nes 
kartą* vokiečiai tuštino 
šlavė žmonių turtą.

VAŠKAI.
(Panevėžio apskr.).

Vienasėdžiu sodžiuje pra
džioje kovo mėnesio atsi
dangino urėdninkas su sar
gybinis ieškoti vieno slap- 
tuko nuo kareiviavimo. Jį 
kaip tik pasisekė rasti vie
name kieme besilinksmi
nant prie skanaus naminio 
alučio. Žinomas dalykas, 
kad prie gero alučio reikia 
ir įsitraukti gerai — a tai 
kaltybė, be abejo, ne gėrė
jų, o to šelmio alučio, kad 
toks stiprus. Taip ir čia 
atsitiko. Policijai papra
šius, kad važiuotų su ja sy
kiu, slaptukas ir kiti geri 
jo “prieteliai,” gerai pasi
smaginę, užpuolė ant polici
jos, grasindami net primuš
ti, tik laimė, kad dar taip 
neatsitiko. Žinoma, polici
ja, pamačius, kad toje va
landoje su girtais nieko ne
peš, išvažiavo pas. antstolį 
pranešti. Jam atvažiavus 
kitą dieną, tapo protokolas 
surašytas visiems buvu
siems tame “šumname” 
baliuje, o slaptukas liko su
imtas. Kas bus su tokiais 
—parodys ateitis, be abe
jo, kad ant gero neišeis, y- 
pač slaptukui. Ir kam taip 
daryti, ir be to jau ašarų 
laike gyvename, o dar di
desnę nelaimę užsidėti ant 
savęs.

UŽKVIETIMAS LIGOS.
Atlikimas kokio nors vei

kimo, kas mums gerai žiiio- 
ma, kad toks užgaus mu
sų sveikatą, mes užskvie- 
čiame ligą. Per nesigydy- 
mą ūmu laiku, kada mes pa
juntame nesmagumą, mes 
darome tą patį. Kalia nors 
aplankymas pavojingos li
gos nustebins mus savo ne
tikėtų aplankymu. Pirma
me prastame pasijaukime, 
nepaisant priežasties jo, 
Tamsta turi vartoti Trine- 
rio Amerikonišką Kartaus 
Vyno Elixirą. Šitas blogas 
pasijautimas gali urnai su
gadinti apetitą, gali pada
ryti skausmus po valgiais, 
priklumus, vėmimą, smir
dančią dvasią, užkietėjimą 
vidurių, skausmą viduriuo
se arba žarnose ir nevirški
nimą. Šitoji gyduole išva
lys vidurius ir sustiprins 
juos, atnaujins apetitą, pa- 
liuosuos 
rius ir 
spėkas, 
tiekose.

Trinerio Liiiimentas 
prastai labai greitai paliuo- 
suoja reumatizmo ir neural
gijos skausmus, nes jis yra 
stiprus ir persigeriantis. 
Geras visur, kur tik lini- 
inentas yra reikalingas. 
Kaina 25c. ir 50c., krasa 35c 
ir 60c. Advt.

Parsiduoda gramofonas su 14 rekor
dų (notų), visai naujas, vertas 35 do
lerių, parsiduoda tik už 16 dolerių. 
Labai garsaus balso: šneka, dainuo
ja, groja visokius maršus ir šokius.

Adresas:
3358 So. Halsted st., Chicago, Ill. 

Ant antrų lubų.

Parsiduoda pigiai geri rakandai 
(furnitures), galima pirkti visus sy
kiu, arba skyrium. Priežastis parda
vimo — savininkas išvažiuoja į' kitą 
miestą. Atsišaukite pas:

St. Apolskį, 
2961 Arch str. Chicago, Ill.

Už pekarnę ir grosernę norima išmai
nyti šešis lotus ir namą, kuris turi 
5 kambarius, 4 šaules, su dideliu na
meliu del paukščių. 1 karvė, 50 vištų 
ir 125 mažutės vištaitės, 15 medžių 
su vaisiais. Viskas dailiai aptverta. 
Bok 45, Steger, 1111.

REAL ESTATE
Parsiduodą pigiai-naujas 2 lubų medinis namas 
W. 37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų'murinis 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 $150.00. Atsišauki! kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

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

DYKAS 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

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

■’ i THE AMERICAN TOBACCO CO.
i. Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.

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

wint Fashion Co. 
Mot. ir Mer. $7.50 
plaunamos Šlebes 
$4.97 — voile žie
bęs, Francuzų cre
pe, linines, puikios 
spalvos — viso
kiose (g J| Q? 
mierose yglavl 
dabar ■

Metinis Išpardavimas Vyrų Juodų ir Moli
no Seržo Siutų, po 
$9 niekados nepirko 
geresnio siuto už szi- 
tą, kurį mes sutei
kiam ant šio išparda
vimo, kurie buvo padirbti ant 
pardav. po $12.50 ir $13.50. 
Jie yra čystos vilnos ir pamušalu su satino 
arba seržo — nOra senų siutų šitam skyriuj 
—kiekvienas yra naujas — kriaučių puikiai 
pasiųti ir geriausių pavasarinių ir vasari
nių madų.
Pinigai kuriuos jus sučedysit pirkdami vie
ną iš šitų siutų gales nupirkti porą naujų 
čeverykū.

Vyrų Kuppenheimer Siutai
Dailiausi vyrų drabužiai padiibti. Mes turime jucs naujausiose 
ir brangiausiose spalvose ir daug populiariškiausiose madose. B
Po $40 ir žemyn iki............................................................................ fc W

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

“JAUNO.II L1ETĖVA

“Jaunoji Lietuva” yra artimiausiuose santykiuose su 
‘ ‘L. žiniomis ”, ‘ ‘ L. Ūkininku ”, ‘ * Mokykla ” bei ‘ ‘ Auš
rine” ir šių laikraščių bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir ‘‘Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

‘‘Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau
sdinama rinktines dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap
sakymėlių ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių, kame gvilde
nama Įvairus mokslo ir visuomenės gyveninio .klausimai. 
Beto, ‘‘Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ri pažanga.
H. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyveninio.
III. Spaudos ir gyveninio atbalsiai.
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai.

' Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntu- 
siems 25c. krasos ženkleliais (stampomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vienų numerį pasižiūrėti..............

Meldžiame užsisakyti tuojau:

J anuoji Lietuva” 5(530 Ingleside Ave. Chicago. Ill.

Lietuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS”
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris .veltui. 
Adresuoki!;: ' ,

Draugas publishing Co.
1800 W. 46th St Chicago, 111.
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