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ATSISTATYDINO B?
Atsistatydi- Perkirto ni

uo Bryan, siį armiją.
WASHINGTON, D. C., 

birž. 9. — Valstybinis sekre
torius Bryan rezignavo iš 
kabineto ir prez. Wilson 
priėmė jo rezignaciją. Bry
an nesutiko pasirašyti po 
nauja nota Vokietijai ir to
dėl turėjo atsitatydinti. 
Bryan sako, jog nota per- 
aštri ir galinti iššaukti ka
rą. Visi kiti sekretoriai 
pritarė prezidentui ir jo pa
gamintai notai.

Bryano vietą užima Ro
bert Lansing, didžiausias 
žinovas tarptautinių teisių 
Amerikoje, ir prezidento 
patarėjas.

Dabar Amerikoj galės su
sidaryti karo partija ir tai
kos partija. Pirmoji rems 
prezidentą, antroji Bryaną.

Prez. Wilson ir visas ka
binetas stovi už tai, kad iš
reikalauti iš vokiečių tarp
tautinių teisių pildymą, ar 
tas vestų prie karo, ar ne. 
Gi Bryan stovi už tai, kad 
jokiuo budu nestoti karan.

BRYAN KANDIDATUOS 
Į PREZIDENTUS.

Bryanui atsistačius iš ka
bineto, kaikurių dabar spė
jama, jog jis dabar pasta
tys savo kandidatūrą i pre
zidentus. Lieptu prie prezi
dentystės jam bus taikos ir 
blaivybės propaganda, nes 
Bryan yra didžiausias tai
kos ir blaivybės šalininkas 
Amerikoje.

Bryan visai nemano kabi- 
nėties arba atakuoti prezi
dentą. Jisai giria preziden
tą ir sako, jiedu persisky
rė kaipo geriausi draugai.

LONDONAS, birž. 9. — 
Galinga teutonų armija per
kirto Rusijos armiją i pie
tų rytus nuo Lvovo. Atkir
to Rusijos armiją Bukovi
noj nuo armijos Galicijoj. 
Dabar rusai vėl atsirado pa
vojingame padėjime, šita
me nepasekmingame rusams 
mūšyje pateko nelaisvėn 
4,300 rusų.

Rusai traukiasi vis artyn 
Lvovo. Teutonai jau ima 
apsupti Lvovą. O tasai 
miestas rusams paskutinė 
atspirtis Galicijoj.

Bet spėjama, jog rusai iš 
paskutinijjų laikysis aplink 
Lvovą. Kai*o pradžioj tas 
miestas rusams brangiai at
siėjo ir dabar jo pigiai ne
užleis.

Jei rusams bus visai blo
gai, tai talkininkai vaka
ruose imsią smarkiai ant- 
puldinėti ant vokiečių. Gi 
kiti sako, jog talkininkams 
skaudžiai trūksta amunici
jos ir ne ką tepadarysią.

DIDELI AMUNICIJOS 
UŽSAKYMAI.

Naujas Suv. Valstijų Sekretorius Nugalabino
13 žmonių

Brownsville, Tex., birž. 9. 
Atėjo žinios, jog Emalino 
Nafarate, Carranzos šalinin
kas, nugalabindino 13 žmo
nių, tarp jų tris generolus. 
Tie žmonės ėjo Suvienytų 
Valstijų rubežiaus link. Bu
vo pagauti ir apžiūrėti. Pas 
juos rasta $1,500,000. Jie 
ėjo į Suvienytas Valstijas 
suorganizuoti naują revo
liuciją, kuriai vadovautų 
Feliksas Diaz. Pas juos 
rasta dokumentai, parodanti 
jų pienus. Visi buvo pa
smerkti miriop;

Villa pasiūlė Carranzai 
sueiti ir apkalbėti taiką ir 
įsikišimą prez. Wilsono.

Carranza paprašysiąs 
prez. Wilsono, kad jį pri
pažintų teišeitu Meksiko 
prezidentu.

Iš Galvestono išplaukė 
pirmas transportas su pro
duktais del badaujančiųjų 
meksikonų. Transportas iš
plaukė į Vera Cruz.

BUS AŠTRESNĖ PO
LITIKA.

Dabar Amerikos politika 
bus aštresnė ir gyvesnė. 
Bryan, būdamas svarbioj 
vietoj ir būdamas taikos di
džiu šalininku, vis sulaiky
davo, suvėlindavo politiką. 
Jei ne Bryan, tai Meksike 
Dėdės Šamo armija butų 
jau padariusi tvarką.

Dabar ir su Meksiku ir 
su Vokietija smarkiau bus 
veikiama.

New York, birž. 9. — Su
vienytose Valstijose nuo 
senai jau dirbama amunici
ja talkininkams, bet dabar 
daroma tokie užsakymai, 
kokių dar niekur nėra bu
vę. Niekas nei nesapnavo 
prieš karą, kiek Amerika 
turės išdirbti del talkinin
kų amunicijos. Užsakymų 
dabar padaryta už $100,- 
000,000.

Didesnę užsakymų pusę 
išdirbs General Electric 
kompanija.

Visu tuo reikalu užsiima 
Anglijos naujas amunicijos 
ministeris David Lloyd- 
George. Jisai sujudo, kad 
pristatyti pakaktinai amu
nicijos visiems talkinin
kams.

* GCRHAISO ftOBOT LAPSING

M. Gerhard yra pasiuntinis iš Washington© į Berlyną išaiškinimui Lusitanios nu- 
skandinimo reikalų. Lansing yra didžiausias Amerikoje žinovas tarptautinių 
teisių ir prezidento patarėjas. Jis dabar užima atsistatydinusio Bryano vietą.

Italai vara
si pirmyn.

Delegatės Austrijos vai- 
pas Popežių. dovas pabludo

NUSKANDINO PENKIS 
LAIVUS.

Londonas, birž. 9. — Vo
kiečių povandeniniai laivai 
veikia ir nuskandino penkis 
garlaivius. Nuskandino du 
'Norvegijos, vieną Belgijos, 
vieną Francijos ir vieną 
Anglijos. Su tais garlai
viais žuvo 17 žmonių, 

. ■ •

Del amunicijos stokos la
biausia talkininkai ir yra 
mušami. Vokiečiai buvo 
prisidarę nesvietiškus šau
lelius amunicijos ir todėl 

jiems sekasi.
Dabar Amerikos didžio

siose dirbtuvėse taisoma 
naujos mašinos dirbimui 
šrapnelių ir kitokios amu
nicijos.

— New York, birž. 9. — 
Dr. Dernburg, kurs stengė
si įgyti Amerikos simpatiją 
del Vokietijos, šeštadienį 
išplauks į Norvegiją.

Londonas, birž. 9. — Au
strų jėgos palei Isonzo upę 
jau sulaikytos. Neatsilai
kė prieš italų antpuolius. 
Dabar tai prasideda svar
bus italų veikimai. Palei 
Isonzo upę buvo didžios au
strų jėgos ir buvo didžios 
drutvietės.

Austrai neužledžia pozi
cijų be smarkaus pasiprie
šinimo.

Ateina žinios, jog jau su
sikibo ties Lavarone vokie
čiai su italais. Užviręs at
kaklus mušis. Bet tas dar 
nepatvirtinta.

Romoj skelbiama, jog an
tru kartu Venecija buvus 
bombarduota iš oro. Nu
mesta keletas bombų, keli 
namai pagadinta ir sužei
sta viena moteris ir vienas 
vaikas.

Austrai giriasi, jog su
naikinę vieną

Roma, birž. 9. Po moterių 
kongreso Haagoj ameriko
ne Jane Addams ir holandė 
Dr. Aletta Jacobs važinėjo 
po Europos sostines, teirau- 
damos apie taiką. Dabar 
atsilankė pas popežių. Po- 
pežius pasakė, jog jis visuo
met gatavas paremti prez. 
Wilsoną jo besistengimuose 
veikti del taikos. Dar Šv. 
Tėvas pasakė, jog Ameri
kai, kaipo galingiausiai neu- 
tralei valstybei, pritiktų 
pradėti bandymus sutaikin
ti kariaujančias valstybes.

PERSERGSTI WILS0NĄ.
Burlington, la., birž. 9.— 

Vokiečių lyga Iowa valsti
jos pasiuntė prez. Wilso- 
nui telegramą, kurioj rei
kalauja, kad laikytųsi be
šališko neutraliteto. Sako, 
kad prez. Wilson linksta 
prie Anglijos ir tuomi er-

Paryžius, birž. 9. — Vie
nas holandas, pagrįžęs iš 
Viennos, pasakoja, jog Au
strijos valdovas visai jau 
pamišęs. Pamišo belanky
damas ligonines. Kartą 
imperatorius, belankyda
mas ligoninę, pamatė lovoj 
savo gvardijos oficierį, ku
rio abi kojos ir abi rankos 
buvo aprištos. Nuo to re
ginio ėmė bludyti ir nepa- 
sveikstąs.

— Milanas, Italija, birž.
9. — Pradėti rinkti 
nukentėjusioms del 
Per dvi dieni sudėta 
000.

aukos 
karo.

žinąs 37,000,000 gyventoju 
vokiškos ir airiškos kilmės.

NUBAUDĖ UŽ KRITIKA
VIMĄ.

Berlynas, birž. 9. — Iš 
čionai pranešama, kad Suv. 
Valstijų valdžia atėmė 2 
savo piliečiam pasportus. 
Tai esą du vokiečiu, kuriuo
du viešinčiu Dresdene, Sak
sonijoj. Juodu — Leo Rai
nes ir Karl Recknagel — 
viešai per laikraščius prane
šusiu, jogei susigėdinusiu, 
kad cshančiu Suv. Valstijų 
piliečiu. Be to išleidžiusiu 
kelias brošiūras, kuriose aš
triais žodžiais pasmerku
siu Dėdės Šamo valdžią.

Iš jų pasportų atėmimas 
reiškia, jogei juodu neteku
siu jokios šios šalies glo
bos ir karui beeinant, ne
galį sugrįsti šion šalin
pasibaigus karui, jei juo
du sugrįstų, tuomet butų 
teisiamu, kaipo šios šalies 
išdaviku už sulaužymą pri- 
siegos, sudėtos naturalizavi- 
mosi inetu.

Rengiamas 
smūgis.

New York, N. Y., birž. 9. 
— Čionai parkeliavę iš An
glijos ir Francijos ameri
konai pasakoja, kad talki
ninkai sumanę labai skau
džiai vokiečiams atkeršyti 
už užpuldinėjimą Francijos 
ir Anglijos miestų zeppeli- 
nais. Talkininkai ruošią 
dideli oro laivyną, kuriuo- 
mi užpulsią Vokietiją. Ta
sai laivynas nenaikysiąs sa
vo priešininkų miestų, bet 
jo tikslu busiąs naikinti 
pjūties metu visus lankuose 
javus tam tikromis bombo
mis ir tuo budu priversti 
vokiečius badauti. Toksai 
javų sunaikinimas teuto
nams butų didžiausioji ne- 
įlainie?

Tie patįs amerikonai 
tvirtina, jogai talkininkai 
Amerikos ginklus ir karo 
amuniciją pripažįstanti 
kuogeriausiais. Lygia dali
mi jie tvirtina, kad šis ka
ras prasitęsiąs ne mažiau 
poros metų, jei neatsitiksią 
kokių nors svarbių diplo
matijoje perversmių.

Gi

— Londonas, birž.
R. Warneford, jaunas ka
nadietis, kurs įveikė ir su
naikino zeppeliną, 
Viktorijos kryžių.

9. —

gavo

— Boston, birž. 9.—Mas
sachusetts Institute of 
Technology iš įvairių šal-

RUSIJA LAUKIA DAR- 
DANELIŲ.

Paryžius, birž. 9. — Rusi
ja labai nekantriai lankia 
tos dienos ir tos valandos, 
kuomet talkininkai paga
liau paims į savo rankas 
Dardanelius ir Konstanti
nopolį. Kuomet Dardane- 
liai liktų atidaryti, tuomet 
Rusijai butų tikroji palai
ma. Tuomet ji pradėtų 
smarkiau veikti priešais vo
kiečius ir austrus. Dar- 
daneliais Rusija galėtų 
išgabenti daug savo javų i 
Franciją ir Angliją, kur ja
vai yra labai reikalingi, gi 
iš užsienių galėtų gauti sau 
amunicijos, kurios namie 
trūksta ir be kurios negali 
veikti prieš teutonus. Dar- 
daneliai Rusijai butų tikra
sis išganymas.

mete atgal bombas.
Londonas, birž. 9. — Iš 

karo lauko gauta šitokia ži
nia.

Vienas Anglijos kareivis 
pasislėpė ties vokiečių 
drutviete duobėj, kurią iš
rausė sprogusi bomba. Vo
kiečiai svaidė į duobe ran
kines bombas, bet anglas 
vis pagaudavo bombą ir 
pirm, negu ji suspėdavo 
sprogti, išmezdavo atgal į 
vokiečius. Sutemus anglas 
išrėpliojo iš duobės ir nu
bėgo prie savųjų.

ir

— Washington, birž. 9.— 
Vokietijos ambasada gavo 
geležinių kryžių del išdali
nimo jurininkams ant laivo 
Kronprinz Wilhelm už pa
sekmingą naikinimą priešo 
prekinių garlaivių.

' —Londonas, birž. 9. — 
Devyni talkininkų orlaiviai 
bombardavo Akbasch, Tur
kijos uostą, ant Gallipoli. 
Užmušė tris kareivius, su
žeidė devynis ir sugadino 
keliatą sandelių.
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Galima daugpa
tyste Vokietijoje.
Kaikurie vokiečių rateliai 

labai rimtai riša problemų 
apie įvedimų Vokietijon ap- 
ribuotos daugpatystės.

Dabartinis karas, kuris 
nežinia dar kaip ilgai gali 
tęsties — išnaikins visoj 
šalyj jaunus ir sveikus vy
riškius, gi to pasekme gali 
būti didis giminių sumažė
jimas. Toksai apsireiški
mas atsilieptų aut šalies vi
so gerbūvio ir tauta atsi
rastų nykimo pavojuje.

] )augpatystės klausimas 
Vokietijoje nėra naujas. Tas 
buvo ten projektuojama 
jau viduriniais amžiais, po 
30-metiniam karui, kurs 
prarijo dvi trečdalis Vokie
tijos vyriškių gyventojų.

D a u gpa ty st ė s projektas 
buvo svarstomas “Kresta-

(seinio) sesijoje, No- 
1650 metais.

protokolas, 
archive,

Rusijos belaisviai Vokietijoje.

būtinas 
(tuometi-'

Rusijos belaisviai Vokietijoje ir daržine, jų pačių pastatyta, gyvenimui.

Laiškai iš 
Lietuvos.

IŠBLAŠKYTI ŽEMAI
ČIAI. ’

Dabar spauzdiname “Ka
talike” “Lietuvių Draugi
jos nukentėjusioms del ka
ro šelpti” veikimo apyskair 
tą. Yra tai svarbus doku
mentas. Iš jo pamatome 
didį lietuvių vargų. Nors 
ta Dr-ja tūkstančius rublių 
perleidžia per savo rankas, 
bet karas padarė tiek var
guolių, benamiu, kad dr-ja 
til< mažų jų dalpEėišgali su
šelpti. Vos išgali nuo ba
do žmones išgelbėti, o apie 
žmoniškų jų užlaikymų nėra 
ko nei tikėties.

stovisTokis viengenčių 
užjūryje turi mus paakstin- 
ti prie duosnumo, prie au
kojimo Tautos Fondui. Šyk
ščiai teplaukia aukos sušel
pimui nclaiiąingųjų. Juk 
jei jų padėjimų išvystu
mėm, jei savo rankomis tie
siog jiems galėtumėm pa
duoti pašelpą, tai tiesiog 
turbūt paskutiniu duonos 
kąsniu, paskutiniais marš
kiniais dalytuinėmės su ne
laimingais tautiečiais. At
skaitoje matome, jog iš mu
sų, amerikiečių, Tautos 
Fondo gauta pašelpa. To
dėl matome, kad mes prisi
dėjome prie sušelpimo. To
dėl sujuskime, pasiraginda
mi vieni antrus dėkime au
kas degte ,degančiam reika
lui.

go 
rimbergijoj 
Atsinešamas 
kurs laikomas 
skamba:

‘•‘Kadangi vra 
Komos valstybei
uis Vokietijos pavadinimas) 
reikalas atpildyti visus vy
riškius, kritusius tam kru
vinam 30-nietiniam kare, ir 
tuos, katrie paliko nesuge
banti nuo apturėtų žaizdų, 
ligų ir bado ir idant ateityj 
(valstybė) galėtų pasista
tyti prieš priešininką, o y- 
patingai prieš krikščionijos 
neprietelius, turkus.

Tatai po diskusijų ir rim
tų nusvarstymų sekanti trįs 
budai pripažinta pasekmin- 
giausiais ir lengviausiais 
šalin įvesti gyventojų skait- 
liaus padidinimui: per de
šimtį metų turi būti užgin
ta priiminėti į vienuolynus 
vyriškius ligi 60 metų am
žiaus. Turi būti leistina 
kunigams ir pastoriams, ku
rie nėra vienuolijų* nariais, 
taippat vienuoliams ir pre- 
bendams vesti žmonas..; 
kiekvienas vyriškis turi tei- 
sę vesti dešimtį žmonų, bi; 
tik turi ištekliaus jų užlai
kymui ir t.t.”

Tečiau tasai projektas, 
projektu tik ir pasiliko.

Bet pas teutonus viskas 
galima.
rokuojasi 
testantas.
krikščionis, drįso turkus į- 
gundyti paskelbti krikščio
nims “šventąjį karą,” tai 
iš to paties kaizerio ir visų 
teutonų galima tikėties dar

aršesnių ir baisesnių daly
ku. c

Teutonai susiartino su 
turkais, sueis artimesnėm pa- 
žintin ir su Amerikos mor
monais. Visoj vokiečių že
mėj ims klestėti haremai ir 
išsipildys pranašavimai apie 
busimąjį antikristų...

Iš teutonų dar ko aršes
nio ir baisesnio galima 
laukti.

su-

o

Vokiečių kaizeris 
krikščionis-pro- 
Jci jis, kaipo

IŠ WATERBURY, CONN.
Vainikų dieną, ty. gegu

žės 31 d., čionai buvo ren
kamos aukos nukentė j il
siems del karo Lietuvoje. 
Vietos Tautos Fondo komi
tetas parengė tų dienų vai
dinimų ir balių. “Aido” 
draugijos nariai atvaidino 
vieno veiksmo komediją 
“Be šulo.” Pasakytą ke
letas deklemacijų, kurias 
atliko teatralės draugijos 
“Aušros’ ’ nariai. Tinka
mų tam vakarui kalba pasa
kė New Haven’o, Conn., lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. Karkauskas. Pažymė
damas, kokių reikšmę turi 
amerikonams
Day,” ragino ir 
amerikonus sekti.
gi lietuviai negali savo bro
lių žuvusių kare kapų pa
puošti, tatai privalo nors 
sušelpti tuos, kurie gyvi li-

Delei nekuriu priežasčių 
parašai po Tautos Tarybos 
peticija nebuvo renkami. 
Tai manoma' atlikti pas
kiau.'

Viršminėtoms draugijoms 
ir visiems vakare dalyva
vusiems išreiškiu širdingą 
ačių. už atsilankymų vaka
ran; ir už aukas. Taippat 
ačių “Aido” draugijai už' 
drapanas ir scenerijas. Ir 
visiems prie to vakaro pasi
darbavusiems labai ačių 
vardu T. F. komiteto.

J. B. Šaliunas.

taip mažai? Tų 
visi visaip aiški-

reikia pasakyti
Surengti “Tag

2 tuk-

Vie- 
dalinti

lių atspauzdino tik 
stančiu.

Argi nestebėtina! O 
tomis tų ženklelių
neužteko nei iki pietų. Gi 
paskui be ženklelių nebuvo 
galima aukos rinkti. Net 
buvo ieškoma spaustuvės, 
kad daugiau ženklelių at- 
spauzdintų. Tečiau šventų 
dienų spaustuvės buvo už
darytos ir taip visa be nie
ko pasiliko.

Tai vaterburiečiams gra
ži lekcija. Jei jie nemokė-'- 
jo ir nesuprato, kaip “Tag 
Day” rengiama, reikėjo 
pirmiau pasiklausti infor
macijų kadir pas tuos pa
čius chicagiečius. Jie ten 
tankiai susiduria su tokio
mis “Tag” dienomis ir jie 
butų mielai paaiškinę apie 
visa rengimo tvarką. Bet 
komitetas savarankiai vei
kė ir todėl išėjo nepasiseki
mas. Juozas B. šaliunas.

Nc vienas mūsiškių savo 
giminėms, tėvams gatavas 
butų ir keliatą desėtkų do
lerių tuoj siųsti, jei žinotų, 
jog bus gauti. Bet didi 
lietuvių dalis iš vokiečių 
užimtų vietų pabėgo. To
dėl musu tėvai, gimines 
vargsta kur nors Vilniuje, 
kur iš pustuščius šelpimo 
dr-jos kasos neįstengia,Ina 
jų sušelpti. Tad aukokime 

i; šnj, o gal tuo tiesiog mu
sų u-vams, giminėms pagel- 
bėsiine. Nereikia, vienok, 
taip siaurai žiūrėti į 
mo reikalus. Musų 
ga pirmiausia tėvus,

Amerikonai juk neturi tė
vų, giminių Europoje. Bet 
deda milijonines aukas ir 
siunčia sušelpimui žmonių 
svetinių tautu, skirtingu ti- 
kybą. Siunčia maisto ir 
badaujantiems meksiko 
iiams. Ir jei kurs mūsiškių 
neaukoja saviškių sušelpi
mui, tai parodo didį savo 
širdies ir jausmų užkietėji
mą.

“Decoration 
lietuvius 

Kadan-

si-s tautiečius.

šelpi- 
parei- 
gimi- 
ir vi-

“Laisvoji Mintis” su pil
na laisve porina apie Įvai
rius mokslo ir gyvenimo 
klausimus. Apšaukė, jog 
Tautos Tarybos surengtoji 
peticija yra nelegališka ir 
todėl Am. lietuviai nepriva
lų po ja rašyties. Pliaušk, 
pliaušk, “L. M., 
giau nesąmonių,
čiau užsidarysi savo mizer- 
ną kromelį.

dar dau- 
tai grei-

gus, skurdų ir badmiriau- 
ti.

Prakalbos metu surinkta 
$27.70.

Vakare dalyvavo šios dr- 
jos iii corpore: šv. Kazimie
ro, šv. Onos Moterių ir Mer
ginų ir šv. Agotos. Tų dr- 
jų nariai ir narės ineidami 
svetainėn nusipirko po ti- 
kietą ir todėl tuoini pada
rė didelę aukų savo bro
liams ir 
jusiems 
j e.

‘Tasai
Fondui suteiks pelno aplink 
pusantro šimto dolerių.

Tą pačią dieną buvo mė
ginta atlikti dar daug di
desnis ir svarbesnis žygis 
— viešasis aukų rinkimas, 
ty. “Tag Day.” Bet šis -žy
gis, deja, nenusisekė.

Nors, kaip praneša “Wa
terbury Republican,” birž. 
1 d., š. m., aukų surinkta 
tarpe šimto penkiasdešimts 
ir dviejų šimtų dolerių.

Kodėl 
klausimą 
na.

Tečiau 
teisybė. «/ ■
Day,” tai ne kokius girtus 
“ferns.” Jau čia reikėjo di
desnės agitacijos, reikėjo a- 
pie tai išanksto painformuo
ti plačias lietuvių minias, 
pavartoti spauzdintą žodį. 
Ne tik anglų laikraščiai nie
ko apie tai nerašė, bet ir 
lietuviškuose to viso nesi
matė, išskiriant km espon- 
dencijų viename laikraščių.

Žodžiu tariant, rengimo 
komitetas nežinojo savo už
duočių. Komitetas išpra- 
džių gyrėsi, jogei rinkėjų 
turįs 75. Tečiau kaip rei
kėjo stoti darban, tai tų 
rinkėjų teatsirado vos ap
link tridesetkis. Arba ir 
tų pačių “taginių” ženkle-

IŠ MELROSE PARK, ILL.
Pereita šeštadieni, birže

lio 5 d., p. Igno Vaičiulio 
svetinėje atsibuvo antrasai 
gražus šv. Onos Moterių dr- 
jos parengtas vakaras. Šv. 
Onos dr-ja yra jaunutė, bet 
ji sparčiai auga, turi jau 
kelis desėtkus narių. Su
rengtai! vakaran prisirinko 
daug parinktos publikos, 
nežiūrint net to, kad apie 
vakarų nebuvo ir pagarsin
ta. Musų jaunimas ir be 
pagarsinimų i vakarus lan
kosi, bi tik tie vakarai yra 
padorus, be cicilikinių prie
maišų ir raugo.

Šis vakaras gražiai nusi
sekė, nes neramieji gaivalai 
kur kitur buvo susirinkę. 
Tatai nebuvo kam trukšnių 
kelti. Antanas.

seserinis, 
del karo

nukentc-
Lietuvoį,

vakaras Tautos

šelpkim Lietuva, au
kodami “TAUTOS FON

DUI” BENTVIENOS

MASON CITY, IOWA.
Tomis dienomis i čionai 

atsilankė vienas neprigul- 
miiigas kunigužis, kuris ki- 
tuomet Chicago j buvo pa
ketinęs statyti kokių tai 
Ykatedra” ir už pinigų tarp 
lietuviiitatfinkiiiia buvo pa
tekęs uWį belangę. Tečiau 

'is čia laimėjo. Vie-

K. Paulauskienė rašo tė
vui V. Žukauskiui i Ken
sington, Ill.

“Duodu žinoti, jog mes 
gyvi išlikome. Ponas Die
vas pavelijo nuo ugnies pa
bėgti. Balandžio 15 d. 9 
valandų iš ryto apsiautė 
mus neprietelius nuo Ra
seinių iš anos pusės. Iš ar- 
motų ėmė daužyti musų 
miestelį. Ir toje valando
je užsidegė. Pradėjo deg
ti miestelis. Baisi užstojo 
valanda. Niekas nieko ne
žinojo lig paskutinės valan
dos. Tik pajutome, kad ė- 
mė miestą ardyti. Netikė- 
joinės pabėgti. Nes visi ke
liai užsitvenkė. Kiekvienas 
malonėjo gyvybę išnešti. 
Ale šmotas paliko ugnyje. 
Mes, ačių Dievui, tik per 
kareivio geruma išlikome. 
Kareivis išmetė skarbavų 
daiktų iš vežimo ir įsodino 
mus. Atvežė lig Šiaulių. 
Bet ir Šiauliuose neradome 
ramybės. Bėgo žmonės kur 
kas galėjo. Pernakvojome 
Šiauliuose ir suspėjome ant 
paskutinio traukinio. Bet 
Radviliškis jau buvo vokie-’ 
čių paimtas. Tai mes va
žiavome dvi dieni lig Ry
gos. Atvežė mus be už
mokesčio. Atvažiavę susė
dome stotyje ir laukėme,, 
kol kas susimylės ir kur kas 
priglaus. Žinoma, ne mes 
vieni buvome, buvo daug iš 
visų kraštų. Nes vienų die
nų sujudino visas šalis, kaip 
va: Kelinę, Šidlavų, Tytu
vėnus, Liolius, Šiaulius, 
Radviliškį, Mažeikius, Tel
šius. Baisu buvo veizėti.

Atėjo vienas ponas ant 
stoties ir nusivedė. Davė 
prieglaudų. Nežinome, ką 
su mumis darys.

O Kelmę palikome bede
gant. Prūsas padegė. Kai 
sprogo anuotų šoviniai, tai 
padegė. Apsaugok, Jėzau, 
kas ten dėjosi. Liejosi krau
jas ir viskas virto į pele
nus.

Dabar nežinome, ar ilgai 
čia galėsime gyventi. Nes 
jau vistick neprietelius ne
toli. Jau girdėjome, kad 
Joniško užimta.

Gal ta bus paskutinė gro- 
mata. Jei busiu gyva, tai 
atsiliepsiu. Del musų ne
rašyk, nežinome, kur busi
me. Neturiu tiek proto, kad 
visa aprašyti. Tik didu
mą apznainiinu. Tik nepa
sitrauk iš tos vietos, kol 
adreso nepaduosiu nerašyk.

Daugiaus negaliu rašyti, 
nes mano širdelė yra krau
juose paplūdusi. Daug no
rėčiau pasikalbėti ir apra
šyti, bet per ašaras, krin
tančias ant tų žodžių, ne
galiu matyti. Sudiev,'bran
gus tėveli.”

UŽMUŠTUS ŽVALGUS 
SUMETĖ Į UPĘ.

Iš Kauno gub., Raseinių 
p., Šilalės p., K. Y. rašo St. 
Y. į Virden, Ill. Rašyta 
bal. 9 d.

“Dar pas mus ligšiol bė
dos nebuvo. Aš nepatai
kiau parvažiuoti į krajų, 
parvažiavau ant vainos. 
Dabar blogos naujienos, 
prūsokas lipa ant salos. 
Jau daug miestų prūsokas 
užėmė ir sudegino. Dabar 
ir mes laukiame prūsoko. 
Iš Pa jūrės ir Kvėdarnos 

daug žmonių subėgo į Ši
lalę. Po Zviblių ir Šilalės 
laukus mieruoja del ar- 
motų staymo. Z vi lis nuo 
Šilalės yra keturi verstai 
atstu.

Prūsas šaudė į Pajurės 
bažnyčią ir ją sugadino. 
Pajurės laukuose buvo mėš
lai išvežti ir vokiečiai spė
jo, jog tai okopai, ir už jų 
rusai. Bet musų vaisko dvi 
rotos buvo už bažnyčios zo- 
matų; buvo sugulę ir pasi
slėpę. Nedavė jokio atsa
kymo. Tai 13 prūsų špiegų 
įjojo į Pajurę. Mūsiškiai 
visus 13 paklojo ir sume
tė į Jurą.

Šilalėj yra daug anuotų 
ir vaisko. Ir daug vaisko 
laukia ant visų kraštų. Gal 
musų ciesorius atsilankys į 
musų kraštų.”

yvRHMWWWVVVWWWWW 
: DIDELE AUKaĮ
I Prietikis ant pakelio NEBO, be jokio apgarsinimo lalkra*
I \ Aluose. Jau dabar turi vertę Jum J c >

piningais; price tame rasit kolnarn 'į 
\CP^\A 1 pakc,,,c NEBO •I clgaretų kuponą •*

' II rinkti priedą* • 
klus pakelių Ir' į 

kuponus, nes už

' Juos kožnas, kas t 

tik nori, gali *5

mvo Itornlnico, 

o Jis tau pepssa- 

kossplcjuo*.

P. Lorillard Co., New York City I 
\Y.WASV.W,W,*.V.Vrt

Tel. Randolph 5246

A. A. Slakis
ADVOKATAS

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

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

uas lietuvis

vė jam tokių reprimendų, 
kad tas kaip pakaustytas 
nežinia nei kur išsinešdino.

Jei ir visur tokiems at
skalūnams butų parodomos 
durįs, tuomet ir tarp kata
liku pražydėtų didesnė vie
nybė ir susiklausimas.

Plitninkas.

i 
i 
aI

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve
Užlaikau didžiausiame pasirin

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

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3282-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.

•Dr. S. A. ŠLAMENĘ;
SPECIALISTĖ .

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
3255 SO. HALSTED ST. f

CHICAGO, ILL. ■

I
I
g Tel. Drover 6326

KAZIMIERAS GUGIS
advokatas

Veda visokias civiliškas Ir krlmlnališkas bylas 

visuose teismuose. Daro dokumentus Ir poperas

Dieną mieste: 
127 N. Dearborn St. 
Room 1122 Unity Bldg. 
Tel. Central 4411

Vakarais namie:
1U W. 35th St.

Tel. Drover 1310

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados
Vienintelė mokvkla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulinuiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai mažą at
lyginimą: taipjau klasėse dienomis ir vakarais. 
(Jeifru nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
American School of Lan^nsges

1741 W. 47th Street Ghlcaso, ll
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Katalikas 3

Trumpa “Lietuvių Draugijos nukentėjusioms del
karo šelpti” veikimo , apyskaita, nuo pradžios 

veikimo ligi 1915 m. balandžio mėn. 8 d.

Genevieve Clark.

(Pabaiga).
Laikome reikalingu pasa

kyti, kad pastaruoju lai
ku komitetas gauna prašy
mu nuo skyrių, parapijų ir 
Su v. ir Vilniaus gubernijų 
seniūnijų paskirti jiems pi
nigų sėkloms pirkti, taipo- 
pat pasirūpinti, kad pigiau
siai butų minėtosios sėklos 
vežamos.
Komitetas, dalyvaujant ag

ronomų sekcijai, ne kartų 
yra kalbėjęs apie pristaty
mų Suvalkų gubernijon gru
dų maistui ir sėklai. Ta
čiau del visai nepareinan
čių nuo komiteto aplinky
bių iš derybų šituo reikalu 
su Suvalkų gubernijos biu
ro (prisutstvijos) nariu val
stybės patarėju Štilbaclm 
nieko neišėjo..

Turėdama daugiau lėšų, 
Lietuvių Draugija pati im
tųsi statyti žmonėms reika
lingų dabar pavasaryj sėk
linių grudų, gi dabar ji te
gali padėti žmonėms tik 
pasirūpinimu papiginto gru
dų vežimo.

Pagerinti ir išplėsti ke
turių gubernijų nukentėjė
lių šelpimo reikalui Drau
gijai toli gražu nepakanka 
lėšų, ir ji negali del to iš
plėsti savo veikimo ligi pa
geidaujamo laipsnio. Drau
gijos lėšos, kaip matyti iš 
padėtos čia rubrikos, susi
deda iš dvejopų sumų: 1) 
sumų, gautų iš didkun. Tat
janos komiteto ir 2) iš su- 

‘ mų, susidariusių ‘ iš<' narių 
mokesnių, Įvairių rinklia
vų, atskirų žmonių ir vi
suomenės įstaigų aukų ir 
t.t. Per keturis su viršum 
savo veikimo mėnesius ke

lmo po 120 tūkstančių rub. 
pašelpos. Gi Lietuvių Dr- 
ja per keturis mėnesius ke
turių gubernijų plotui te
gavo tik 45 tūkstančius rub.

Čia pridedame Lietuvių 
Draugi j os nukentė  j usiems 
del karo šelpti kasos vieno 
mėnesio (nuo kovo 5 d. ligi 
balandžio 6 dienos 1915 m.) 
išlaidas:

1) Išduota pašelpų pabė
gėlių reikalams:
Vilniaus gub.:

Vilniaus skyriui.. 16,815 
Suvalkų gub.:

Garlevos .......... 1,000.00
Lipsko ....................300.00
Liškevos ............. 500.00
Lazdijų ............. 500.00
Krasnaboro.........  500.00

Vilniaus gub.:
Nau.- Švenčionių 700.00
Žaslių ................. 200.00
Žiežmarių .......... 200.00
Merkinės ...... 1,000.00
Kruonio ............. 500.00
Darsūniškio.........  500.00
Pivašiunų-Butrim. 300.00
Birštono ............. 300.00

Kauno gub.:
Šiaulių ................. 700.00
Skuodo................. 200.00

Gardino gub.:
Naujadvario .... 300.00
DubravoS ........ 500.00

Išviso 25,015 r. 50 kap.
2) Išduota piniginių pa

šelpų žmonėms .. 10,119.00
3) Mokinių bendrabučių

laikymas ............. 5,985.73
4) Kningos moki

niams ............. 345.45

Ši mergina yra kongreso 
pirmininko duktė. Birže
lio 30 d. atsibus jos vestu

vės.

5) Pirkimas drabužių pa
bėgėliams ................. 754.55

6) Bendros išlaidos: sky
riams organizuoti, butams 
nuomuoti ir t.t... 1,354.84

7) Inventoriaus pirki-
t tiriu gubernijų plotui Dr- 
ja tegavo iš Tatjanos ko
miteto 45 tūkstančius rub., 
vadinasi, vos 40 nuoš. visos 
sumos, inėjusios Draugijos 
kasom

Baigdami negalime nepa
minėti, jog tame dideliame 
plote, kuriame veikia mu
sų Draugiją, šelpia nuken
tėjusius del karo ir Tatja
nos komiteto gubernijos 
skyriai, bet vargas taip di
delis, kad teikiamoji pagel- 
ba, sulyginus su vargu, vi
sai menka.

Pagalinus reikia pasaky
ti, kad didesnė pusė rusų 
visuomenės Suvalkų guber-i 
niją, esančią priskirtą prieš 
Lenkų.žemės, laiko ir etno
grafijos atžvilgiu lenkų da
limi ir todėl mano ją esant 
Varšavos Cen tralinio Vi
suomenės Komiteto globoje. 
Tuo tarpu visa Suvalkų gu
bernija, išskyrus siaurą pie
tų dali, yra lietuvių apgy
venta ir todėl yra tikrų tik
riausiai Lietuvos dalis. Su
valkų gubernijos pabėgėlių 
ir nukentėjėlių šelpimo naš
tos didesnę pusę tempia 
Lietuvių Draugiją, kuri tu
ri čia (Suv. gub.) 32 sky
rių. Vienok ji negavo jo
kios pašelpos nei iš Centra- 
linio Visuomenės Komiteto, 
nei iš Suvalkų skyriaus, 
nežiūrint to, kad tiedvi į- 
staigi turi daug lėšų. Tuo 
tarpu Suvalkų Visuomenės 
Komitetas, kurio veikimo 
plotas apima tiktai vieną 
guberniją, gauna iš didkun. 
Tatjanos komiteto kas Die

nias ........................ 108.00
Išviso 43,683 rub. 07 k.

Liet. Dr-jos kom.

Vokiečiai 
Lietuvoje.

Balandžio 24 dieną “Naš. 
Viest.” rašo:

Mintaujos apylinkėse ru
sų karuomenė, stuihdania 
priešininką, eina pirmyn. Į 
pietus nuo Radviliškio ru
sai paėmę Baisogalą ir be
laisvių (oficierį su 25 ka
reiviais). Apie Raseinius 
mūšiai tebeina. Spėjama, 
kad čion vokiečiai sutrau
kę dideles jėgas.

Rajone Suvalki-Stare ru
sai paėmę kaimą Podliubek 
ir 50 belaisvių. Suvalkų ir 
Augustavo apylinkėse rut- 
sams sekasi.

— Vienas vokiečiams pa
lankus švedų laikraštis 
“Sven. Dagbl.” apie dabar
tini vokiečių žygi Lietuvoje 
rašo, kad jis daugiau turi 
politikos svarumo, kaip 
strategijos. Jaligu vokie
čiams, pradėjus taikos de
rybas, pavyktų čia užsilikti, 
tai jie turėtų dar vieną že
mės gabalą atmainui už ru
sų užimtąsias Galicijos že
mes.

Joniškis, Šiaulių ap. Žmo
nės, vokiečių pabūgę, išpra- 
džių išbėgiojo. Dabar pra
deda gristi i naitnus, ne
laukdami jų išeinant ii*

skubina sėti javus, nes kas 
į žemę įberta, nebepaimsiąs 
priešas.

Vokiečiai, žinoma, šeimi
ninkauja ir sau viską ima
si. Pradžioje ėmė tik avi
žų, mėsos, rugių, miežių ir 
bulvių, nelietė. Toliaus, 
tur-but, ir jų eilė prieis.

Joniškio miestelis nuo 
mušiu kolei kas dar nenu
kentėjo, nes. jų čia kaipir 
nebuvo. Daugiau tik nuo
stolių turės pirkliai, kurie, 
palikę savo krautuves, bu
vo išbėgę.

Vokiečių žvalgai rodėsi 
dar Pašvintinio, Krukių, 
Žeimeliu, Linkuvos ir Baus- 
ko apylinkėse. Pastebėta, 
kad jų oficieriai dauguma 
moka ir latviškai, spėjama, 
kad tie esą iš vietinių baro
nų. Vienas gi jų su visų 
kareivių buriu net savo 
dvare turėjo ir stovyklą.

Joniškio žem. ’ viršinin
kas, gr. Keizerlingas, vo
kiečiams užėjus, nebėgo.

Žeimiai, Kauno gub. Ne
toli Žeimių geležinkelio sto
ties yra Kosakauskio dva
ras. Vokiečiai išpradžių 
atvyko tik trise, apsidairė 
ir išjojo. Ant rytojaus jų 
atsirado visa šimtinė ir tuo-' 
jaus ėmė visa plėšti ir ga- 
benties. Iš čia atėjo į sto
ti ir ją sugadino.

Šėtoje, Ukm. ap., vokie
čiai buvo irgi pasirodę, bet 
juos iš čia tuoj aus išvarė 
rusų karuomenė.

Subačiaus, Troškūnų, Ra
guvos apylinkėse vokiečiai 
nesilankė, bet karo šmėklos 
artininiąsi bal. 19, 20 ir 21 
d. aiškiai pajuto. Būriai 
pabėgėlių — važiuotų, pės
čių, — per čia traukė tolyn 
i rytus. Išvydę bėgančius 
nuo karo žmones, ne vienas 
čionykščių gyventojų grai
bšti?, raišiojo ir krovėsi ra- 
tuosna savo mantą. Ypač 
išgązdino žmones žinia, kad 
iš Panevėžio visa vyresny
bė, galop ir policija, išva
žiavo. Dabar išbėgusieji iš 
Panevėžio jau pradeda vėl 
grįžti, nes ligi čion vokie
čiai visiškai ir nepriėjo.

Joniškis, Šiaulių ap .To
je apylinkėje, vokiečiai di

deliais būriais atvykę nuo' 
Tauragės per Šiaulius, iš5 
Joniškio pasidalino į tris 
dalis. Viena jų pasuko kai
rėn pusėn pro Žagarę, Ža
liąją Muižę ir priėjo Auco 
stotį. Kiti nuėjo stačiai 
ant Mintaujos; tečiau Ele-, 
juj, už 30 verstų nuo Min
taujos, vokiečiams kelią už
stojo rusir karuomenė, kur 
juos atmušė atgal. Paga
linus, trečiasai jų sparnas 
nuo Joniškio pasuko ant 
Bauskės ir dešiniuoju Le- 
lupės krantu nuėjo ant Min
taujos, pasiekęs Elkan gele
žinkelio stotį antroji tarp 
Mintaujos ir Kreisburgo 
stotis. ♦

EXTRA!
Parsiduoda lotas labai pigiai, 50 

pėdų platus ir 150 pėdų ilgas, Harvey, 
III. Atsišaukite i Tananevicz Savings 
Bank:}, Real Estate Departamente.

Parsiduoda puikus medinis namas 
Riverside priemiestyje, su šios mados 
intaisymais, su maudyklėmis, elektros 
šviesa ir štyinu šildomas. Lotas 50 
pėdų pločio ir 212 ilgio. Jaigu kas 
iš lietuviu nori puikiai gyventi minė- 
toj rezidencijoj, atsišaukite į 
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

Parsiduoda puikus 4 šeimynoms me
dinis namas, naujai pertaisytas. Ban
dos neša $34.00 per menesi, 4237 — 
5th avė. Šio namo kaina prieinama.
Atsišaukite į
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

Ant raudos 2 4-rių ruimų flatai,
3202 S. Ashland avė. Kreipkitės i 
Tananevicz Savings Bankų

Real Estate Departamente

EXTRA! EXTRA!
Trijų lubų marinis kampinis namas 

turi būti parduotas i 30 dienų. Na
ntas randasi vienu bloku nuo Apveiz- 
dos Dievo bažnyčios. Geras kampas 
bile kokiam bizniui. l’arsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite pas:

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

AKT PARDAVIMO.
Parsiduoda keturių kambarių na

mas. 3 kambariai nauji. Gazas įves
tas. Didele stonia. 2826 Emerald avė. 
Kaina $4,750.00. Randos neša $48.00.

GERA PROGA.
l’arstfluoda lotas 25X125 pūdų ant 

Tallman avė ir 67 str., priešais šv. 
Kazimiero vienuolynų; vanduo ir sew
er įvesta, visi special assessmentai už
mokėti. Parsiduoda pigiai. Taipgi 
turiu namų pardavimui arti minėto 
vienuolyno. Dabar yra gera proga 
pirkti pigiai, geroje vietoje, ant ty
ro oro. Reikale kreipkitės del pla
tesnių žinių šiuo adresu:

J. P. Ewaldas, 
3339 Emerald avė., Phone Drover 6834

Duma West Pullmano 
Lietuviams.

Jau galima pinigus siųsti į senų 
krajų — Lietuvų. Taippat parduo
dame laivakortes.

Perkame ir parduodame namus ir 
lotus. Dabar turime ant pardavimo 
labai pigiai kelintų namų. Du na
mu parsiduoda už pusę kainos, labai 
geroj vietoj, arti lietuviškos bažny
čios. Turime aut pardavimo daugy
bę lotų šitoj apylinkėj, kur daugiau
sia lietuvių apgyventa. Lietuviai, pa
sinaudokite iš geros progos!

Suvisais reikalais Kreipkitės sekan
čiu adresu:

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

Telephone West Pullman 992/

Fringe albert
Pirk Viaur Prince 
Albert. Paprašyk Ha
line, 10 c. rašdonu 
oiršu maišeliu, 5 c., 
ir stiklines po sparą 
ir yo pusę svaro.

Dr. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas'

3148 So. Morgan Si. kerte 32ros, Chicago

tautiškos linksmybes rūkymo
j Kiekvieną pypkę padaro du kartu geresne, jaijru 
jį yra prikimšta ne svilinančiu tabaku. Po dauge
lio metą tirinėijmą mes išradomę būdą prašalini 
mui griaužimo ir svilinimo. Dabar galite rūkyti 
kaip ilgai norite, stipriausiai užtraukdami ir liežu
vio jums nedegins — jeigu rūkysite Prince Albert.

, s Atminkite, kad negausite taip gero taba
ko, kaip Prince Albert, nes kitas tabakas 
negali būti taip padarytas.

i Sukdami cigaretą rūkykite Prince Albert, 
o užmiršite kas tai yra kankinimąsi nuo 
deginimo lupą, liežuvio ir gerklės.

R. J. REYNOLDS 
TOBACCO C0.

Winston*Salem, N. C.

Specialistas ant 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikiškų 

Taipgi Chroniškų Ligtj 
Ofiso valandos:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 
ir nuo 6 iki 8:30 vakare.

Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687.

Paieškau savo dėdės, Jono Dvilo, 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pav., 
Šilalės vals., Gorainių sodos. 30 me
tų Amerikoje. Jis pats, ar kas apie 
jį žinote, malonėkite pranešti antrašu:

Juozapas Vaitkus,
101 Spruce str., Oil City, Pa.

DIDELĖ DOVANA.
Gegužio 25 d., 1915 m., Wilkes- 

Barre, Pa. moteris pametė $35.00, su
rištus skepetaitėje. Moteris yra ne
turtinga ir labai apgailestauja nuo
stolį. Jaigu kas yra rad’s, nuošir
džiai yra maldaujamas tų radinį jai 
sugrųžinti, už kų gaus didelę dovanų. 
Su tuom reikalu atsišaukite antrašu:

Sal. Grikietis,
494 New. S. Grant st, Wilkes-Barre, Pa

Tel. Humboldt 97.
J. C. WO LON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave. 

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

ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatves. 
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

K ' — i'—i—.-.rl—l-I—i i.ini i'ir'i— ~ iiw .Ji

JUS GALETE IŠADGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

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

Ar randas plalskofes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas iš
Prieš gydymų, aukščiau pasakytu li

gų, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. I’žsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtų kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,’’
Parašita europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios:

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

GYDYMAS DYKAI.

Šeštoje savaite.

Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu, fclęs išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Ąpie Plau
kus.” Išplaukėte že
miau atspaustą, kuponų 
ir siuskete šianden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union,
N. Y.
UNION LABORATORY,

Box S44, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo

kėjimo kaštu pers'iutimo. meldžiu išsiu-’ 
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą bu 
jųau antrašų.), j

Reikalaujame kriaučių — vyrų ir 
moterių mokintis risav.oti formas, kirp
ti moteriškus kotus, sijonus, jekes ir 
dreses. Kaina žema. Mokykla atda
ra nuo 6:30 iki 9:00.

BLEEK’S SCHOOL,
Cutting, Designing, Dressmaking, 

and Tailoring College,
3302 So. Morgan str., Chicago, Ill.

Ant Pardavimo!
Stuba su trimis lotais, ant šešių pagyvenimų, šeši 

ruimai kiekviename pagyvenime, ant trijų augščių, 
randos atneša $185.00 į mėnesį, parsiduoda už $15,500; 
pusę galima įmokėti, kitus ant išmokesties. Kiekvie
nam pagyvenime randasi vanos, šiltas vanduo, gazas 
ir elektriką. Namas randasi netoli šv. Dovido bažny
čios, Ant Eemerald avė. Pardavimo priežastis — sa
vininko mirtis. Arba galima mainyti ant geros ūkės 
aplink 200 akrų. Del platesnių žinių atsišaukite pas:

P. A. Mažeika, 3315 Auburn Avenue
Tel. Yards 1138.

“Amerikos Lietuvis”Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politikos, mokslo’ ir dailės savaitinis laikraštis Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pasiskaitymų. Išeina ketvirtadieniais Worcester, Mass.
Kaina metams tik $1.50, pusei mėty 75 centai

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

M. P ALT AN AVICI A
Millbury St., : Worcester, Mas5
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Iš Chicago.
MĖGINO NUSIŽUDYTI;
Kadangi motina nenorėjo 

nupirkti jai tinkamos jaku- 
tės, mergaitė Florence 
Thompson, 18 metu, 2408 
So. Canal gat., vakar norėjo 
užsitroškyti gazu. Tečiau 
einantis iš ragelio gazas pa
justa ir mergaitė išgelbėta 
nuo saužudystės.

POLICIJA KALTINAMA.
Po num. 1325 Bismarck 

court pasimirė Ernest Ulm. 
likusi našlė koroneriui ap
reiškė, kad jos vyrą nužu
džiusi policija.

“Jisai buvo kuosveikiau- 
sias pirm jo suareštavimo” 
— sakė Mrs. Ulm. — “Jis 
policijos suimtas gegužės 
29 d. Buvo intariamas vog
tu prekių palaikyme. Kuo
met jis sugrįžo iš kalėjimo, 
nusiskundė, jogei policija jį 
musus ir spardžius, taip 
kad jis susirgęs.”

Ligoninės rekorde sako
ma, kad Ulm miręs nuo vi
duriu sužeidimu.

ŠIVICKIS APLEIDŽIA 
CHICAGO.

Šiandie apleidžia Chica
go p. Pr. Šivickis, “Drau
go” redaktorius. Atsisakė 
nuo redaktorystės ir važiuo
ja į Missouri valstijinį uni
versitetą Columbia, Mo. Toj 
įstaigoj nuo penktadienio 
prasideda vasariniai kur
sai ir p. Šivickis ten studi
juos gamtos mokslus. Pirm 
pastojimo prie “Draugo” 
p. Šivickis lankė Purdue u- 
niversitetą.

SAUGOKITĖS MOTERIS!
Mrs. Anna Wacholder, 

319 W. 25 gat., vakar die
nos metu namie likosi skau
džiai apmušta ir apiplėšta. 
Tai atliko plėšikas, apsitai
sęs uniforma ir pasisakęs e- 
sąs gazo inspektorius, kurį 
vidun moteris įsileidžius.

ORAS.
Chicago ir apylinkės. — 

Šiandie debesiuota ir vėsus 
oras; rytoj dalimis debe
siuota ir šilčiau. Vakar 
augščiausia temperatūra bu
vo 68 laipsniai, žemiausia— 
51 laipsnis.

Saulė patekėjo 4:14, nu
sileido 7:24.

Moterims todėl tokią 
“inspektorių” reikia saugo- 
ties, nes jų yra pilnas mie
stas.

Gatvekariu kompanijos 
prezidento Busby pasiūlytą 
konduktoriams ir motorma- 
nams mokestį, unijos komi
tetas atmetė, bet galutinai 
nieko tokio, ypatingo nenu
tarė. Komitetas laukia vei
kimo iš viršutiniu geležin
keliu darbininku unijos.

Vakar nusišovė Joseph 
Zeigler, 2549 Wilcox avė. 
Nusižudęs del bedarbės.

SPĖKŲ IŠLAVINIMAS.
Birželio 5 d., š. m., 8 vai. 

vakare p. Strumilos darže, 
Boselande, musų tautietis 
drutuolis, p. Pranas Nor
kus, publikai parodė savo 
didį spėkų išlavinimą. Pir
miausia skaitlingai susirin
kusiai publikai perstatyta 
drutuolio P. Norkaus mo
kinys J. Kudis. Šis kilno
jo ir svaidė po orą tokias 
sunkenybes, kad paprastas 
žmogelis to nei iš vietos ne
pakeltų. J. Kudis dar tik 
lavina savo stiprybę, o jau 
visus labai nustebino. O 
kur bus jam galai. Kiek 
palaukus jis galės remties 
su pačiais slėniais.

Paskui publikai perstaty
ta pats drutuolis P. Nor
kus. Publika jį pasveikino 
trukšmingu rankų plojimu. 
Norkus pirmiausia paėmė 
dvi sunkenybi po 75 svarus 
ir abiejų rankų mažiuliais 
pirštais iškėlė augštyn, pas
kui kilnojo dar nekurį laiką 
kaip kokias plunksnas. Pas
kui 75 svarų sunkumą palei
do oran kaip kokį obuolį ir 
rankom pagavo kaip kokią 
pilkę. Paskui pasiėmė sun
kenybės po 100 svarų į kiek
vieną ranką ir aštuonis 
kartus iškėlė augštyn pa
lengva. Ir tą 100 svarų 
vieną sunkenybę sviedė o- 
ran ir nutvėrė. Toliaus 150 
svarų sunkenybę viena ran
ka kilnojo ir pagaliau palei
do ją ant savo nugaros. Vi
si persigando, nes pamanė, 
kad jis sudribsiąs po tokia 
sunkenybe; bet Norkui bu
vo tik juokai tai padaryti. 
Toliau atsigulė augštienin- 
kas, per galvą rankom pa
ėmė 300 svarų geležį ir aną 
uždėjo ant iškeltų augštyn

kojų padų. Paskui už tos 
geležies susikibo 8 vyrai ir 
taip tą visą sunkenybę ne
kurį laiką kojom atlaikė. 
Parodė dar ir daugiau sa
vo spėkų, kas negalima čia 
nei išrokuoti.

Pasiūlė paskui $5.00 do
vanų iš publikos tam, kuris 
numes toliausia 20 svarų 
sunkenybę. Ilgai visi smar
kuoliai tą “bolę” svaidė, 
bet ant galo toliausia nu
metė ten buvęs policiantas. 
Jis taigi ir gavo $5.00 do
vanų. Norkus be to pasiū
lė $100.00 dovanų tam, 
katras iš publikos savo pli
ka kumštim permuš pap
rastą akmenį. Neatsirado 
drąsuolio. Tada Norkus 2 
akmeniu plika kumštim su
skaldė.

Ant galo Norkui prie 
rankų prikabinta du arkliu 
ir abu pavaryta į priešingi 
pusi. Visi pamanė, kad 
arkliaizjį tuč-tuojaus ir per
plėš pusiau. Bet Norkus 
abudu arkliu atlaikė. Pa
rodė, kad jo stiprumas ly
gus kelių arklių stiprumui.

Tikrai buvo ko tą vaka
rą žiūrėti ir nusistebėti. Vi
sam pasaulyj nerastum to
kio stipraus vyro, kaip P. 
Norkus. Reporteris.

Automobilių Instrukcijos
Muši; šoferiai ir repairmen uždir

ba didelius pinigus. Instrukcijos duo
damos angliškai ir paaiškinama lietu
viškoje kalboje. Jus išmoksite kal
bėti angliškai ir tuo pačiu laiku iš
moksite automobilių valdyti.

Mes gvarantuojame jums license ir 
pristatysime jus i gerų vietą. Kuo
met busite prisirengę, tai darbas jus 
lauks.

Dieninė ir Vakarinė Kliasa,

United Auto Brokers inc.
2835 Cottage Grove avė., Chicago.

ši yra valstijos korporacija — in- 
dorsuota per uniją ir automobilių 
amatą.

Visiems studentams, kurie pradės 
šią savaitę, mes duosime didelį setą 
kningų dykai.

Indėkite du centu del atsakymo. 
Adams. Manager

2835 Cottage Grove avė., Chicago, Ill.

EXTEA! EXTEA!
Parsiduoda galiūnas labai geroj vie

toj, ant keturių kampų tiktai mano 
vieno saliunas; prie gatvekariu. Vie
ta apgyventa lietuvių ir lenkų. Biz
nis nuo senai išdirbtas. Kreipkitės 
į “Kataliko” ofisą. 3249 So. Mor
gan str.

TeL Ganai 4052

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

Chicago, Ill.
--r- a ^iiiinigiaMiBiiĮiĮĮr! ■ "f

j TeL Drover 7042 Ž

I Dr. G. Z. Vežei (Vezelis) t
* LIETUVIS DENTISTAS *
I 4712 So. Ashland Ave. Ž
f arti 47to» gatvė*. f

KATALIKAS

ŠUČEDYK PINIGUS) 
ANT KAVOS ARBATOS SVIESTO
Aš sučėdysiu 9c iki 14c ant svaro kavos I 
15 iki 40c svaro arbat. 3 iki 5c sv. sviesto, i

Geriausia kava 
kokią pinigai 

gali pirkti

26c

Santos kava, 
kaip kiti par
duoda už 30c

19©
Puikiausia arbata nuo 25c iki 60c svaras

Mano 40c vertes kitur parduodama už 60c. Mano 60c arbatą negalima 
sulyginti kad mokėsite ir po $1.00.

Bankes’ Kavos Krautuves
Šiaur-vakarinė dalirJ
1644 W CnicaTo avė
1373 Milwaukee a ve 
1045 Milwaukee avė 
2054 M hvaukee avė 
2710 W North avė

Vakarine dalis.
1510 W Madison st
2S3O AV M«dison st
1836 Blue Island avė
1217 S Halsted St
1832 S Halstad st

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

1816 W 12th st
3102. W 22nd st

Pietine dalis
3032 Wentwo th ave 
3427 S If allied st 
4729 .• Ashland ave

REAL ESTATE
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 ave., prekė tik $3600.
Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell ave., ant lengvų išmok., preke $4000.
Parsiduoea lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $150.oo. Atsišaukii kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti bėgyje 10 dienų.

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE!? e it.

3253 S. Morgan St. K. J. flLLIPOVICH, pard.

Baigusi akušerijos kolegiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos hospitalėse ir Philadel- 
phijoj. Pasekmingai patarnauja prie gim
dymo. Uždyką duoda rodą visokiose ligo
se moterims ir merginoms: Kalba lietuviš
kai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir slavo- 
kiškai.

B Telefonas Canal 3737 

iAKUŠERKA
Mrs. A. Vidikas

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO

DYKAI 
10 HASSAN kuponų 

(Iškirpk šitą Kuponą).

r Šitas specialis KUPONAS verta? lt 
Hassan Cigaretų kuponų, kada yra priduo- I 
damas su 90 ar daugiau reguleriškų Hassan i I 
Cigaretų kuponų. Dovanų Stotyje arba pas| 

THE AMERICAN TOBACCO CO. Jį
L Premium Dept. 490 Broome St., New York, N. Y.
Sk (Vertės kupoas gere iki 31 d. Gruodžio, 1915.)

Tananevicz SavingsBANK
JONAS M. TANANEVIČIA, Sav.

3249-53 S. Morgan Street, Chicago, Ill
PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolerio iki didžiausią su

mų ir moka už juos 3 procentų metams. Procentus išmoka du 
sykiu per metų, Sausio 1 d. ir Liepos 1 diena.

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

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

procentų.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus 

kitose Lankose. '
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 Doviernastis 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 šių Bankų.

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

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų.
• M - -f > ^45

L.

.Ar žiniai kur ateiti nusipirkti Naujo, ir Antrų Rankų Medžio

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

MUSŲ ČIENIOS YRA ŽEMIAUSIOS.

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

du-kakt nedelinis laikraštis

lirWlfiTT*

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

AMERIKOJE, KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarninkas ir perniįčla.
„. PRENUMERATA KAŠTUOJA: - ----------------

AMERIKOJ pusei msitvį
EUROPOJ f Rosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli -
J ~Jjoj i£ Škotijoj 15 š. Prūsuose 15 m.

Rašyk teojac.8c o gausi vieną numerį dyki-".

W. D. Boczkauskas & Co.
828-522 W. South *11., > Nahanoy City, Pa.

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 ave. parsiduoda nuo $250.00 ir augščiau. Šie lotai apie 4 blokai nuo stryt- 
kario linijos, iš kur atvežai vidurmiestį už 5c. Pirkit šiuos lotus kol dar pigus, nes jų prekes j trum
pą laiką pakils. Kurie dabar pirks, padvigubins savo pinigus trumpam laike. Del platesnių žinių 
xreipkites in

TANANEVICZ SAVINGS BANK
REAL ESTATE DEPT.

3249-53 SO. MORGAN STREET L
K. J. FlLLIPOVICH pardavėjas.
: : CHICAGO, ILL.
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