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No. 7 

Dideji Kare. 
Vokietija pagarsiffb, jog ji nai- 

kįs ir neutrališku kraštu laivus, 
patiktus \iig!:ios ir Ftancu/<ijv.s 
pakrantėse. I'rie: tai vienok jau 
pakėlė protestą Suvienytu Valsti- 

jų valdžia ir tuoni privertė Vo 

kietiją teisintis. Atsakydama ant 

Amerikos protesto, Vokietija ap- 

reiškė. jog jos naujasis padavadi- 
jimas nėra tai tikra blokada, to- 

dėl ji su neutrališku kraštu lai- 

vais elgsis žmoniškiau, steng.-is 
jų neskaudinti. I»ct \*okietija 
taipgi nurodė, ka-l Anglija, pa-1 
lengvinimui keliones -avo laivų, 

v panaudoja Suvienytų Valstijų vė-i 
liav.'i; Amerikos vėliavą panau- 
dojo plaukiantis is Ne\v V'orko 
A m.!; ,011 angliškas garlaivis Lu- 

sitama. Iki šiol Amerika nrieš 

panaudojimą jos vėliavos Angli- 
joj oticialiskai protesto nekėlė, 
nors tai «iaryti jos valdžią -ver- 

čia smarkiomis demonstracijomis 
Amerikoj gyvenanti vokiečiai. 

\ngIijo> ir išdalies Prane 11/iji >s 

pakrantėse sukinėjasi vokiški po- 

vandeniniai laiveliai, atsirado jie 
ir prie Airijos krantų. Bet po- 

vandeniniai laiveliai, negalėdami 
daug kuro paimti, toli nuplaukti 
:?egali, jeigu kuro gauti negali; 
•ici Anglija, nei Francu'/i j a, su- 

prantama, jo vokiečiams neduos. 

Ang'ijoj todėl manoma, kad kurą 

jie gauna slapta angliškuose por- 
♦uo-st, nes vokiški laivai jo pri- 
vežti negali. Klausimas parūpi- 
ni mo kuro vokiškiems povande- 
niniams laivams tapo pakeltas ir 

Anglijos parliamente, bet netapo 
išaiškintas, nes laivyno tnimste- 
r;s atsisakė pasakyti, ką susekė 

ištyrimui to klausimo paskirta 
komisija. Anglija iš kariu kitu 

paprastai naudojasi, ji suteikia 

karės medžiagą kontrabandos ke- 

liu abiem karę vedančiom pu- 
sėm, bet kad jos pirkliai prista- 
tytu Anglijos priešams, jai karėn 

įsipainiojus, karėj reikalingus 
daiktus, tam augiai nenori tikėti, 
ne- tąsyk jie -u žinia kenktų 
Anglijai. 

Ant vakarinio mūšio lauko 

nieko svarbesnio neatsitiko, bet 

kaip pranešama iš Londono, ren- 

giami svarbus kariumenių pasi- 
krutinimai ypač išilgai Belgijos 
rubežių. I'liandrijoj, ypač pa- 

jūriuose, iš kur vokiečiai tapo 

angliškų kariškų laivų daugely; 
* iett^ išstumti, jie pradėjo stuui- 

tis priešakiu, šiaurinėj I'liandri- 

joj eina vien miarkios imtynės 
artilerijos. Pajūriuose, tarp 

Lombaeruyde ir jūrių vokie- 
čiams pri'-šina.-i ir juo> sulaiko 
bti.'u kaviutneuė. Belgai paga- 
vu pr'.i Zeebruge 4 vokiškus or- 

laivius. I'rie We>tende franeuzai 
atėmė vokiti'ių apkasus, o orlai- 
vininkai išnaikino vokiečių karės 

medžiagų krautuves ir privežimo 
stoti. 

rrancuzat "iriasi, rods. ne m- 

oclinis laimėjimais tarp Arras 

ir L»!lc. kur jie nutildė vokiečių 
baterija- prie Adinter, Pozieres, 
Ham ir Pailly. l'rie Notre Daine 

tie Lorette vokiečiai mėgino prie- 
šakiu žen.rti. bet užpuolimas jų 
tapo atmuštas, l'rie Aisne vo- 

kiečiai iLpo iš jų pozicijų iš- 
stumti. 

Cliampagne provincijoj talki- 
įlinkai žengia vis toliau j rytus, 
nors ir pjlengva. Prie Massoges 
francu/ai atmušė vokiečių už- 

puolimus. Argonnc giriose fran- 
cu/ai atėmė vokiečių pozicijas 
prie Ka^atellc. Vokiečių užpuo- 
limus atmušė franeuzai ir prie 
Altkiidi. \lzatij"j. 

f Vii* ( uinchy franeuzai išnaiki- 
no vokiečių \pkanis, o jų jguliį 
beveik suvisu išmušė. 

/»:iglijo« valdžia pagarsino, joj? 
musiuose iki ši-»l anglai nužudė 
104,000 >avo kareivių. Nuosto- 
liai tai labai dideli, nes Anglija 
neduig kareivių pasiuntė Fran- 
euzijon. Anglijos ministerija ka- 
rės reikalams nuo parliamęnto 
pareikalavo neaprubežiitotų kre- 
ditų, kad karėn prieš vokiečius 
galėtų pasiųsti 3 milionus karei- 
viu 

\nt rytinio karės lauko smar- 

kiausi mukiai traukiasi prie Var- 
šavos, kur buk vokiečiai nužudė 
50,r i/i kareivių užmuštais, su- 

žeistais ir nelaisvėn paimtais. 
Ru-.ai taipgi daug kareivių nu- 

žudė, l>et jų nuostolių skaitlinės 

nepatarsintos. Prie Yaršavos ru- 

sams jų eilių sustiprinimui atėjo 
daugiau kareivių. Tarp Skier- 
nieuice ir Bolimovvo, einant pon- 
toiiiuiu tiltu, tapo riwj kanuolių 
šttvii suvisu išnaikintos tris vo- 

k.ečit; kariumeuė- kompanijos. 
Ir [»i it- upės Bzuros rusai stumia 
vokiečius ir verčia juos atgal 
trauktis, nes kitaip rusai galėti; 
jun- apsiausti ir atskirti nuo vi- 

durio armijos. 
I'arp tipiu Rauką ir I', z u ros vo- 

kiečiai sutraukė 1,000 didžiausių 
karuioliu ir iš jų bombarduoja 
rusu nuišio liniją. Matyt vokie- 
čiai savo smarkiais užpuolimais 
tengiasi su rusais mušį užbaigti 

ir dali kariumenės pa.-iiisti į va- 

karus, nes ir ten vokiečiai ne- 

lik neįstengia talkininkų Įveikti, 
bet priešingai, jie stumia vokie- 

čius iš pajūrių. Jeigu prie Var- 
-avos vokiečiai vėl muši praloš- 
tų, jie turės iš Lenkijos išsineš- 
dinti j Prusus, kur jau Įsiveržė 
rusai nuo rytų ir nuo M!avo». 

Jau dabar v oi* iečiai iš Lenkijos 
ištraukė daug savo kareivių ir 

renka j tins Įsručio apielinkėse. 
Rusų štabas tiki, kad i dvi sa- 

viti Lenkijoj nebus vokiečių ir 
mūšio laukas persikels i Prusus. 
Smarkus mūšiai Prusuose eina 

vlo/urų ežerų di>trikte, apielin- 
kėse Darkehmen ir Įsručio. Vo- 

kiečių kariumenė renkasi dabar 
tarp Įsručio, Gumbinės ir Til- 
žės. 

Vokietijos ciesorius, padrąsin- 
ti savo kareivius, atkako ant 

mūšio lauko Lenkijon. Ten at 

kak', ir jo priešas, Rusijos caras, 
t:k turbut jų atsilankymai ne- 

daug >-ver:- ant mušiu bėgio. 
Nuo mūšio lauko piet-ryčiuose, 

taigi Galicijoj, Bukovinoj ir Vcn- 

c:rij< j, prieštaraujančios ateina ži- 
nios. Austrijos kariumenės šta- 
bą* pranešę apie muštus Kar- 

patų kalnuose, kur buk rusai ta- 

\] o sumušti. Austrų štabas pri- 
pažįsta, kad rusai mėgino vėl 
\ engrijon veržtis per Dukla per- 
ėjimą ir jiems Įsiveržti išsyk pa- 
-i.-> kė, bet paskui tapo sulaikyti 
Kadangi rusai ner>igiria savo lai- 
mėjimais Galicijoj, tai, turbut 
austrų žinios sutinka >u teisybe 

Austrai giriasi taipgi savo lai- 
mėjimais l.ukovinoj, kur buk net 

keli tūkstančiai rusu nelaisvėn 
pakliuvo. Iš Petrogrado pratie 
ša m a apie atsiradimą naujos aus- 

trų ir vokiečių karimnenės ryti- 
nėj Galicijoj, kuri pasirodė anl 

linijos Wys/ko\v ir Xadworna. 
Matyt ta naujoji armija mėgjs 
prasimušti per rusų linijas j ry- 
tus nuo Lvovo ir traukti pagel- 
bon vokiečiams prie Yaršąvos. 

Hollandijos sostinėj, 11 nago j, 
gauta žinia apie sukilimą Ce- 
cilijoj. I'ragoj žmones suerzino 
suareštavimas čechiškų laikrašti- 
ninkų ir studentu. Mėtyta bom- 
bas j besilaikančius vokiečių Če- 

įchus veikėjus. Cechų sukilimo 
i.uo senai laukta ir stebėtasi, kad 
jie taip ilgai užsilaiko ramiai. 

Cechų pavyzdi, kaip manoma, 

seks chorvatai (serbai). 
Austrai gązdina serbus ir mon- 

'cnegrus siuntimu naujos kariu- 
menės, apvaldymui jų krašto. 
Austrai sukurstė albanus ir nori 

juos <avo pusei turėti prieš savo 

priešus. Austrijos agitatoriai ne- 

leidžia Albanijoj normaliems san- 

tikiams užsilaikyti, nors maištai 
gali išnaikinti albanams Europos 
duotą neprigulmystę. 

P'ifyžiuj gauta žinia apie pir- 
mą susirėmimą austrų kariumc- 
r.čs su rumanais. Austrų kariu- 
menė mėgino pereiti Rumanijos 
rubežių prie Tufu Severin. Ru- 
manijos kariumenė gynė savo 

rubežių. Mušis traukėsi tris va- 

landa?, bet atėjusi pagelbon rū- 

be žiau s sargybai kariumenė k vijo 

atgal neprašytus svečius. Nors 
iki šiol Rumanija karėn dar ne- 

sikišo, laukė jon įsikišimo Itali- 
jos, bet dabartinis kariumeniij 
susirėmimas gali Rumanijos ka- 
rėn Įsikišimą suskubinti: daugu- 
mas gyventoju reikalauja karės, 
kad nuo Vustrijos atgavus ruma- 

mi apgyventus kraštus — Tran- 

>ylvaniją ir Bukoviną, o tokiam 
tu kraštu atgavimui geriausią 
progą duoda dabartinė didėji 
karė Europoj. 

Nuo mūšio lauko Rusijos su 

Turkija svarbesnių žinių nėra. 

Turkai, roiis, giriasi rusų sumu- 

šimais Kaukazo apskrityj, o rusai 
garsina apie išnaikinimus čielų 
turkų kariumenės korpusų, bet 
kad nei turkai giliau Kaukazan 

neįlindo, o rusai Turkijon, tai, 
matyt, ten nieko tikrai svarbaus 

neatsitiko, ir abiejų pusių besi 

gyrimai yra be pamato. 
Sulyg Londono žinių, turkų ka- 

riutnenė, mėginusi veržtis Egip- 
tan. prie Suezo kanalo tapo su- 

laikyta ir kanalui pavojus negre- 
sia. Rusijos laivyno tapo taip 
drūčiai pagadintas buvęs vokie- 

čių kariškas laivas Goeben, nu- 

mirktas Turkijos, kad ji Turki- 

joj sutaisyti nebus galima. 
Konstantinopolio laikrastis 

Tasfiri Kkfiar praneša, Imk kilo 
šventa karė prieš anglus Afga- 
nistane, o Rytinėj Persijoj ir 

Beludzistane prieš Anglijos val- 
džią sukilo gyventojai. 

Iš Berlino bevieliniu telegrafu 
pranešė Amerikon, jog pas vo- 

kiškus ir Austrijos bankus Bul- 

garija užtraukia paskolą 150 mi- 
lionu frankų. Jeigu tasai tele- 

gramas yra teisingas, tai reikia 

manyti, kad skolinanti pinigus 
bankai gavo užtikrinimą, kad 

Bulgarija, jeigu ir nestotų karėn 

Vokietijos pusėn, tai nestos ir 

prieš Vokietiją, ties vokiški ban- 
kai neskolintų pinigų Vokietijos 
priešams. Rusija, vienok, kaipo 
Bulgarijos išliuosuotoja, vis ti- 

kėjosi ją talkininkų pusėn prieš 
Turkiją patraukti. 

Morokko sultancte, Šiaurinėj 
Afrikoj, vėl dalis franenzų ka- 

riumenės tapo sukilusių maurų 
sumušta. Geriausius ginklus 
maurams suteikė vokiečiai. 

Iš Kares Lauko 

Petrogradas, vasario 4 dieną. 
Plocko gubernijoj sumušti ties 
Skeiupe vokiečiai pasitraukė i 
Lipno miestą, kuri jie dar laiko 
savo rankose. Kad sulaikyti ru- 

su pirmyneigą linkui Prūsų ru- 

hc/.iaus. vokiečiai buvo smarkiai 
užat.ikavę rusus Į pietus nuo Lip- 
no \ išlos paupiu, manydami Įva- 
ryti čia kaltą ir tokiu budu užeiti 
rusams, operuojantiems ties Lip- 
110, iš šono. Šitas vokiečių už- 

puolimas vienok tapo atmuštas. 

Prūsų Lietuvoj rusų kariume- 
nė j pietus nuo Darkehmen per- 
simušė per upę Ar.gerapp, bet j 
šiaur-ryčius nuo Įsručio ir į va- 

karus nuo Pilkalnio (Pillkallcn) 
rusų pirmyneigą tapo sulaikyta, 
kuomet pasirodė didesnis vokie- 
čių skaitlius tose apielinkėse. 

Petrogradas, vasario 5 d. Ru- 
sų generalis štabas išleido sekan- 
tį oficiali pranešimą: 

"Rytinėj Prūsijoj męs slenka- 
me pirmyn abiejais krantais upės 
Sešupčs, apielinkėse Lazdėnų 
(Lasdehnen), Į rytus nuo Tilžės. 
Mūšiai čia vis nesiliauja." 

Kad mušis j piet-vakarius nuo 

Varšavos, apielinkėse Borzymow 
ir \Vola Szydlowiecka eina su 

nesvietišku smarkumu, apie tai 
liudija oficialis rusų pranešimas, 
kuriame sakoma, kad vokiečiai 
sutraukė ir Įvarė j mušiu tri- 
kampi, kuris yra nedidesnis už 
10 verstų, nemažiau kaip septy- 
nias divizijas kariumenės ir 100 
baterijų artilerijos. Rusų kontr- 
atakas prasidėjo vasario 3 d. ir 
netrukus išsivystė be galo smar- 

kus mušis ranka-rankon. Prie 
Borzymow rusai durtuvais išvarė 
teutonus iš dviejų tranšėjų ir j 
štuimu išmetė jvio$ įš .Gumiiio, 

T'o dviejų dienu desperatiško mū- 

šio rusai užėmė taipgi Wola 
Szydlowiecka. 

Venecija, vasario 5 d. Žinios 
iš Vienuos praneša, kad ^o.om 
vokišku kareivių atvyko pa- 
gelbon austro-vengraius, kuriems 
gręsia apsupima* Karpatų kal- 
nuose. 

Šitos pačios žinios praneša, ka< 1 

priešakinė austrų sargyba Uzsok 
spragoj tapo rusų sunaikinta. 
Patvirtinama taipgi žinios, kad 

200,000 vokiškos kariumenės siun- 
čiama iš Lenkijos Galicijon, kad 
pagelbėti austrams, kurie tapo 
atmušti ties T:irnow. 

Paryžius, vasario 5 d. Oficia- 
lis apskelbimas, išleistas franeuzų 
valdžios, praneša, kad Anglijos, 
Rusijos ir Prancūzijos finansų 
ministeriai, susirinkusie Paryžiu- 
je, nutarė sujungti pinigines iš- 
laidas, surištas su kare, krūvon. 

Šios tris viešpatijos nutarė, kad 
kiekviena iš jų lygiai duos pini- 
gų kitoms viešpatijoms, kurios 
dabar kovoja sykiu su jomis (Bel- 
gija, Serbija), arba kurios vėliaus 
prie kovos prisidės. 

Jeigu šioms trims viešpatijoms 
pritruktų kartais gatavų pinigų, 
tai ateityje bus užtraukiama ka- 
riška paskola visų trijų viešpatijų 
vardu ir visos mokės lygiai savo 

dalį l/pirkinėjimas kariškos 
medžiagos svetimose šalyse bus 
taipgi daromas už visų trijų pi- 
nigus. 

Rusija turi daug medžiagos, 
kurio ji galėtų exportuoti (išvežti 
j svetimas šalis), kaip pavyzdžiui, 
javų. Nutarta Rusijai paleng- 
vinti tokių prekių išvežimą. 

Berlinas, vasario 5 d. Vokiš- 
kojo laivyno valdžia pranešė o f i 
ciališkai visoms neutrališkoms 
viešpatijoms, kad ji skaito visus 
Anglijos ir Irlandijos pakraščius 
karės zonoje, t. y. karės apimto- 
mis vietomis, ji persergėti, kad 
voki:'ki povandeniniai laivai ata- 
kuos torpedomis kiekvieną laivą, 
<inantj Anglijon ar Francu/.ijon. 

į Vadinasi, \ okietija povandeni- 
niais laivais nori apsupti Angli- 
ją ir neprileisti prie jos nei vieno 
laivo, kitais žodžiais tariant, ji 
r,ori užblokuoti Angliją taip, kaip 
Anglija užblokavo Vokietiją sa- 
vo laivynu. 

Br.rlino laikraščiai labai tuomi 
džiaugiasi ir laivyno valdžią pa- 

j giria. 

Londonas, vasario 5 d. Žinios 
iš Venecijos praneša, kad Buda- 
pešte, Vengrijos sostinėj, buvo 
didelės riaušės prieš Rumanijos 
konsuliatą. 

Namur. Belgijoj, vasario 5 d. 
Tūkstančiai moterių, vaikų ir se- 
neliu apielinkėse upės M euse, 
šiaurinėj Francuzijos dalyj, kuri 
yra vokiečių užimta, kenčia badą, 
ir nėra vilties jų išgelbėti, bene 
tik pasieks juos maistas, siunčia- 
mas j pietus nuo Namur per ame- 

rikonišką gelbėjimo komisiją Bel- 
gijoj- 

Sedan, Monthermrf, Nouzon, 
Charleville, Mobom, Mezieres ir 
daug kitų vietų yra visai be 
ivaisto: tiek jie turi jo, kiek gau- 
na uuo vokiečių kareivių. 

Vokietijos valdžia negali gel- 
bėt žmonių arti Belgijos rube- 
žarius, kadangi i pietus toliaus 
oadėjimas dar blogesnis. 

Stockholmas, Švedijoj, vasario 
6 d. Čia laikraštija labai neprie- 
lanki Vokietijos pasielgimui, ku- 
riuom ji apskelbė Anglijos ir Ir- 
landijos pakraščius, kaipo esan- 

čius "karės zonoj." Švedijos val- 
džia, sakoma, žadanti protestuoti 
prieš toki Vokietijo> žingsnj, ku- 
ris gali daryti didelius nuosto- 
lius neutrališkų šalių pramonei. 

Francuzijos laikraštija už tai 
nurodo, kad jeigu Vokietija grie- 
bėsi jau tokio Įrankio, tai tas nu- 

rodo, kad jos padėjimas turi bū- 
ti desperatiškas,- 

Anglijos laikraštija tiktai ty- 
Čįojaįi įš įoįiįo y^ečūį grasini- 

ino. Ji sako, kari Vokietija gali 
grasinti, bet grasinti ir grasini- 
mą išpildyti—tai du visai skirtini 
dah kai. 

Madrid, Ispanija, vasario 7 d. 
Senor Oviedo, direktorius val- 
džios ginklu išdirbinio ir lieut. 
pulkin. Kivera, artileristas, iš- 
važiavo j Suvienytas Valstijas su 

valdiška pasiuntinyste pirkt gink- 
lus pas Amerikos išdirbėjus. 

Ispanijos valdžia prisipažino, 
kad bus piikta keletas orlaiviu 
nuo amerikonų. 

Čia buvo paskelbta vasario 5 
dieną, kad parliamentas įgaliojo 
valdžią nupirkti 4 povandeninius 
laivus, Amerikoj dirbtus. 

Varšava. vasario 7 d. Kariš- 
koji rusu valdžia išleido paliepi- 
mą, kuriuom uždraudžiama spe- 
kuliuoti maistu ir kitokiomis gy- 
venimo reikmenimis; spekulian- 
tai, kurie mėgintų pakelti kainas, 
sulyg šio paliepimo, busią atiduo- 
ti po karišku teismu. Nuo to 

laiko, kaip išleista šis paliepimas, 
Įvairiu produktu kainos nupuolė 
žemyn jau visu ketvirtdaliu. 

Haaga, Hollandijoj, vasario 7 
dieną. Pranešama, kad Austri- 
jos provincijos, Čechijos sostinėj, 
inieUc Praga, vėl atsikartojo riau- 
šės. kuomet valdžia suareštavo 
keletą žurnalistu ir studentų. 
\Tno vasario 1 d., sakoma, pa>i- 
taikė jau 5 mėginimai užmušti 
bombomis žymius politikierius. 

Rymas, vasario 7 d. Caras pa- 
davė sumanymą, kad belaisvius, 
Austrijos pavaldinius itališkos 
kilmės, persiųst j Italiją. Ru- 
su ambasadorius Italijoj prane- 
šė. kad tokiu belaisvių randasi 
pas rusus 3,227 ir jie yra ypa- 
tingai gerai prižiūrimi. Belais- 
viai su nekantrumu laukia Ita- 
lijos atsakymo. 

Petrogradas, vasario 7 d. At- 
kaklus mūšiai, kurie išsivystė 
Prūsų Lietuvoj, atkreipė j save 

atydą rusų generalio štabo, kuris 
iš to sprendžia, jog vokiečiai ati- 
traukė tūlas dalis savo kariume- 
nės iš Bzuros apielinkių (iš-po 
Yaršavos ir pasiuntė jas i Įsrutį, 
Prūsų Lietuvoj, kad sustiprinti 
savo linijas tarp Gumbinės ir 
Tilžės. 

Mūšiai Prūsų Lietuvoj prade- 
da turėti pirmaeilę svarbą ir ver- 

čia manyti, kad vokiečių atkak- 

liu atakai po Varšava, apielinkė- 
se Borzymovv buvo padaryti su 

tuom tik>lu, kad užimti rusus ir 

pridengti siuntimą savo kariit- 
menės iš ten j Prūsų Lietuvą. 

Prie Borzymowo rusai ne tik 
kad atmušė vokiečių atakus, bet 
sustiprino savo pozicijas ant va- 

kari*. io kranto upės Bzuros, kurią 
jie perėjo netoli nuo jos jpuoli- 
mo i Yislą; apart to, rusai už- 

griebė ilgą liniją vokiškų tran- 

šėjų netoli Borzymo\v; šios tran- 

šėjos buvo jau antra linija vo- 

kišku atsigynimų. 
Rusų kariški expertai, kalbė- 

dami apie abelną dalykų stovj, 
sako, kad jis yra geras. 

Paryžius, vasario 8 d. Kores- 
pondentas francuzų laikraščio 
Journal telegrafuoja iš Xiš (Ser- 
bijoj), kad Austrijos kariumenė 
sulaužė Runianijos neutrališku- 
mą. Austrai, sakoma, šovė j ru- 

manu rubežines sargybas netoli 
Turn Severin, kurios nenorėjo 
leisti austru per rubežių. Po to, 
sako žinia, prasidėjo karštas mu- 

šis, kuris tęsėsi apie valandas 

Rtimanų sargybai atvyko didesni 

pastiprinimai ir austrai tapo iš- 
mesti atgal per rubežių. 

Korespondentas dar prideda, 
kad jeigu austrai butų užėmę 
Turn Severin, tai jie butų pilnai 
kontroliavę Kladovo, — vienatinę 
vietą, per kurią Serbija gali sker- 
sai Dunojų susinešti >u Ruma- 
nija. 

Jeigu šitas korespondentu pra- 
nešimas yra teisingas, tai galima 
tikėtis, kad už kelių dienų Ru- 

manija bus atviroj karėj su Aus- 
trija įr Vokietija. 

Londonas, vasario 8 d. Pre- 
mjeras Asijuitl), kalbėdamas par- 
liamente, tautos atstovu bute, pa- 
sakė, kad iki šiam laikui Angli- 
jos nuostoliai karėj išviso išneša 
104,000 vyru užmuštu, sužeistų 
ir nelaisvėn paimtų. 

Bernas, Šveicarijoj, vasario 8 

dieną. Vokiečių valdžia išleido 
paliepimą, kuriuom išvaromi iš 
Elzaso provincijos visi neutrališ- 
kų šalių piliečiai. Šis paliepimas 
vra atkreiptas ypatingai prieš gy- 
venančius ten italus ir šveica- 
rus. 

Rymas, vasario 8 d. Karališ- 
kas dekretas paliepia visiems Ita- 
lijos kareiviams antros kliasos iš 

iX()^ ir 1804 m., kurie turėjo buti 
atleisti namo, kad liktų kariume- 
nėj iki gegužio 31 d. šių metų. 

Petrogradas, vasario 9 d. Ži- 
nios, atėjusios čia iš Varšavos, 
praneša, kad vokiečiai nustojo 
laike paskutinių musių prie l!<»- 

rzymou' apie 27,000 vyrų. Iš 
šito skaitliaus mažiausiai 15,000 
tapo užmušta, sulyg pranešimo 
Novoje V remia korespondento, 
kuris laike mūšio pats buvo prie 
fronto. 

Kopenhagenas, Danijoj, vasa- 

rio 9 d. Vokietijos laivyno val- 
džia pranešė, kad vokiškas kanuo- 
linis laivas Panther, turbut. žuvo 
kur jūrėse, nes apie jį jau nuo 

senai nėra jokios žinios. Pan- 
her yra 984 tonų didumo ir tu- 

rėjo 125 vyrus Įgulos. 

IS AMERIKOS. 
PAGELBON SERBAMS. 

New YorkcS. Nevv Yorke su- 

siorganizavo galutinai komitetas 

gelbėjimui Serbijos ūkininkų. 
Komitetas rūpinsis gauti u/.tek- 
linai sėklų, javų ir ūkiškų pada- 
ru, kad pagelbėjus 8oo,o<x> ba- 

daujančių serbų, šios komisijos 
iždirinkas !ui< baukierių Morgan 
& Co. firma. 

STATYS DU KARĖS LAIVU. 

V/ashington, D. C. At-tovų 
butas užgyrė bilių, kuriuom nu- 

tariama šiuosmet pastatyti Miv. 

Val.-tijų laivynui du naujus mū- 

šio laivus: kiekvienas jų kaštuo- 

siąs po apie 10 iiiilionų doliarių. 
Laivyno reikalams ir mažesnių 

laivų padirbimui šiuosmet išvijo 

paskirta Si44.'ųK.<p2. 

PABRANGS PAČTO MARKĖS 
VOKIETIJON. 

VVashington. D. C. I'ačto per- 
dėtinis išleido padavadijimą, kad 
ant laiškų, siunčiamų Vokietijon, 
butų lipinama markė už 50. taip- 
jau. kaip ir i kitus F.uropos kraš- 
tus. Iki šiol ant laiškų, V okie- 
tijon siunčiamų, pakako markė- 
už _>. taip, kaip ir Kanadon. 

KVIEČIŲ IŠGABENIMAS. 

VVashington, D. C. Sulyg ži- 
nių, valdžios surinktu, iš kilusios 
f.uropoj karės naudojasi Suvie- 
nytų Valstijų farmcriai, nes Ku- 
ropoj reikalauja daugiau javu ir 
kitokiu valgio produktų. 1913 
m., taigi prieš karę, iš Amerikos 
Europa parsigabeno kviečių už 

$95,'XX),000, kvietinių miltų už 

$57,000,000. Už tai pernai kvie 
čių Europon išgabenta 173.861,944 
bušeliai už .$187,184,000, o 1913 
m. tik už $62,000,000. \n^!ija 
kviečių pirko už $55,068,505. 
Francuzija 2'),130.183 bušelius, 
Holiandija 23,207,215 bušelių Ka- 
nada (Anglijai) 20,247,616 buše- 
lių. Vokietija tik 54,347.713 buše- 
lių. Rusija maisto Amerikoj ne- 

pirko, ne> turi pakaktinai savo. 

NEPASISEKĖ PREZIDENTO 
VETO Į NIEKUS PAVERSTI. 

Washington D. C. Kongresas 
stengėsi priešais prezidento \Yil- 
sono veto pervaryti Dillinghamo 
bilių, reikalaujant}, kad tik mo- 

kanti rašyti ateiviai butų Ame- 

rikon įleidžiami. Panaikinimui 
prezidento veto reikia 2/$ kon- 
greso narių, o tiek ateivių i rie- 
šų neatsirado, nors mažai truko; 
truko tik 5 ateivių priešų. Be 
abejonės, ateivių priešai vėl >a- 
vo reikalavimą Įneš. 

TURTINGŲ IR NETURTIN- 
GŲ VAIKŲ MIRČIŲ 

STATISTIKA. 
Washington, D. C. Darbo de- 

partamentas surinko statistiškas 
žinias apie nuošimtį mirčių tarp 
vaikų turtingų ir neturtingų šei- 
mynų Amerikoj. Iš darbo de- 
partamento surinktų žinių išpuo- la: kad šeimynose, kuriose tėvas 
uždirba savaitėj Sio arba mažiau, 
ant kiekvieno 1,000 vaikų miršta 
256, taigi daugiau negu ketvirta 
dalis, šeimynose gi, kur tėvas 
uždirba S25 arba daugiau, ant 
1,000 vaikų miršta tik 84. Dau- 
giausia vaikų miršta tose šeimy- 
nose, kuriose motinos turi u ii 
darbiauti. 

KANADA UŽMOKĖS 
ATLYGINIMĄ. 

Washington, D. C. Kanados 
valdžia sutiko užmokėti atlvgini* i 
mą dviem amerikonam, kurie, 
Kanados rubežiaus sargybos >au- 
kiami, nesustojo, ir vienas, \Yalter Smitli, tapo nusautas, ki- 
tas gi, Charles Dersch, sunkiai 
pašautas. Užmuštojo šeimyna 
gau« $10,000, o pašautojo šei- 
myna gaus ^>000. Šaudę gi ka- 
nadiškiai sargi, i atsakomybėn pa- 
traukti. 

PASIMIRĖ PRANAŠO 
MOTERIS. 

Zion City, 111. Vasario 5 d. 
pasimirė čia pati pranašo ir mies- 
telio savininko Glenn Yoliva, iš- 
gyvenusi 44 metus. Voliva, j ra, 
austrai ietis. 

JAPONŲ GARLAIVIS 
SUSISKALDĘ. 

San Diego. S u lyg žinių, japo- 
nų skraiduolis Asama. kuris už- 
šoko ant povandeninės olos ne- 
toli 11110 Žemesnėsės Kaliforni- 
jos, vargiai galės išsigelbėti. Su- 
vietp tų Valstijų skraiduoliai >to- 
vi šale jo, kad išgelbėti jo įgulą, 
jeigu laivas visai pradėtų skę-ti. 
Tuom tarpu du japov'.ski mūšio 
laivai, iššaukti bevieliniu tele- 
grafu. skubina j nelaimės vietą. 
Povandeninė ola. ant kurios ja- 
ponų -kraiduolis užšoko, nuplėšė 
dugną laivo priešakyj ant apie 
15 pėdų. 

KARVELIS ATLĖKĖ I? 
BELGIJOS? 

Wilkes-Barre.. Pa. \\ i 1 k c > 

Barre nuo stogo namų nukrito 
karvelis; tūlas l'red Jacobs rado 
ji ir. apžiūrėjęs, patėmijo, kad 
karveiio buta "kariško." Ji> tu- 

rėjo aplink kaklą pririštą laiške- 
Ij. Cia menama, kad laiškas bu- 
vo rašytas kareivio, kariaujančio 
il c lelios tranšėjose. Ant popier- 
galio buvo šitai]) parašyta: 

Brangioji Pačiute: "Aš e>u gy- 
vas ir sveikas Belgijos tranšėjo- 
se, bet tavo brolis yra užmuštas.'' 

Laiškelis be parašo. Iš kar- 
velio buvo matyt, kad jis turėjo 
atlikti ilgą kelionę, bet čia abejo- 
jama: nejaugi iis butų galėjęs 
perlėkti per Atlantiko vandeny- 
ną? Laiškelis buvo suvyniotas 
į šmoteli vokiško laikraščio. 

GERIANTI MOKA SAU 
GĖRIMUS PARSIGABENTI. 

Kenovva. W. Va. šita valsti- 

ja tapo sausa, taigi čia uždrausta 
gėrimus gabenti, bet mėgstanti 
išsigvrti išrado būdą gėrimų, 
kiek nori. prisigabenti. Polici- 
ja patėmijo, kad čia gabena daug 
melonų ir u/ juos ima po r ir 

i/> dol. Ištyrė melonus ir pa- 
sirodė, jog viduryj jie išskaptuo- 
ti ir pripilti degtinės. Pardavi- 
ėjančius tokius melonus suareš- 

tavo/ P>»'t tas vis-gi rodo. kad 
vienomis drausmėmis girtmklia 
\imo išnaikinti nepalima, nes 

mėgstanti i.ŠMgerti mokės gėri- 
mu parsigabenti, nors tas butų 
uždrausta, 



PERTOLI ŽENGIA. 
Madison, Wis. Valstijos legi-- 

liaturos narys McGovcrn juc?ė 
įeikalavimą, kad visi mokytojai 
ir profesoriai visų mokyklų, rū- 

kanti cigaretus, butų nuo vietų 
prašalinti, o kad rūkantiems stu- 

dentams nebūtų išduoti diplio- 
mai. 

ĖXPLIOZIJA. 
Fayettville, Pa. Kabyklose 

*,\'ew Uiver Coal C<>. netoli C'ar- 
!isle atsitiko smarki evpliozija, 
kuri išgriovė kasyklų olas. i 

olą nusileido r^o darbininkų. Jų- 
jų 6 tapo užmušti, o 4 labai sun-j 
kiai sužei-ti. 

SCARLATINA. 
Dccatur, III. Smarkiai čia tarp 

Vaikų siaučia scarlatma (jiedra). 
todėl miestą- pastatytas po kva- 

rantina. Apsirgo suvirštim Min- 

ta- vaikų. Vaikams iki if> metų 
u/dfiusta lanykti bažnyčias ir 

teatrus. 

SAUSOSE VALSTIJOSE. 
Salem, Ore. Legisliatura 58 

bals. is prie- du u/gyrė uždrausti 

šito, valstijoj, apart bažnyčių rei- 
kalams, dirbti ir pardavinėti al- 
koholinius gėrimui. Daktarai li- 

gonirms tokius gėrimus ir vaistus 
su jais turi j gerklę įpilti patįs. 

Little Rock, Ark. Gubernato- 
rius Hays pasirašė po šitos val- 

stijos priimtu uždraudimu dirbti 
i- pardavinėti alkoholinius gėri- 
mus. Nito šių metu cia jau 
nebus išdavinėjami laisniai lai 

kymui sa liūnų. 

UŽBĖRĖ NAMŲ DEGĖSIAI. 
Grand Rapids, Mich. Sudegė 

J taisos Broun. Schlcr & Co. 

J ieškant po degėsiais esančių 
žmonių, nugriuvo triobos siena 
ir užbėrė 7 darbininkus, kurie 
tapo užmušti, o keli. toliau bu- 
vę, tapo sunkiai užgauti krin- 
tančių plytų. 

MOTERŲ BALSAVIMO 
TEISĖS. 

Albany, N. Y. 1913 m. val- 
stijos legisliatura pripažino New 
Yorko valstijoj moterims balsa- 
vimo tiesa-, o dabar tą vienbal- 
siai priėmė ir senatas. Bet ga- 
lutinam pripažinimui moterims 
balsavimo tiesu, reikia sumany- 
mu parleisti per referendum. 

LYNCAVO DAKTARĄ. 
Augusta. Fla. l'ulkas ginkluo- 

tų vyru paviję, nušovė čio- 
nykšti gydyt« -ją. Dr. A. Juller- 
ton. Daktaras buvo kaltinamas, 
buk jis užpuolė ką tik apsivedu- 
sią moterį ir ją si^ėdvio. 

EXPLIOZIJA 
Kane, Pa. Mayburge, vienuo- 

se darbininkų apgyventuose na- 

mciiuo^e atsitiko e.\pliozija, kuri 
nagelius sugriovė. Expli« zija 
užm išė f) žmones, o C* sunkiai 
Užgavo. 

TVANAI OHIO VALSTIJOJ. 
Cleveland, Obio. Visos upes, 

tekančios < )hi«, valstijoj, užtvi- 
no ji* vanduo išsiliejo per kran- 
tus. Čia ir Michigano valstijoj 
siautė smarkios vėtros, kurios iš- 
griovė ir kelių farmeriu triobas. 
Išsiliejusi upė (>hio užliejo mies- 
telius: Dridgeport. Mellaire, Mar- 
tin- Ferry ir kelis kitus, gulin- 
ėtus prie upės. Žemunuj gyven- 
tojai \ augštesnes vietas, 
nes vanduo upėse dar vis kjla; 
gyvulius ir namus palieka. 

SUSIMUŠĖ GATVINIAI 
KARAI. 

Cincinnatti Ohio. Du pilr.i 
žmonių karai, bėganti iš Cin 
cinnatti i Georgetoun susimušė 
prie I'air Oaks. Abudu karai su- 

byrėjo. Prie to užmušta vy- 
rai, o keliolika sužeista. Nelai- 
mę į agimdė tiršta migla. 

1$ DARBO LAUKO. 
T ('hieago, III. Anglų laikraš- 

čiai praneša rpie daugelio gele- 
žinkelių orderius Įvairioms dirbtu- 
vėms. 

(Geležinkeliai užsakinėja lokomo- 
tyvas, reles ir t.t. Tarp geležinke- 
lių paminėti šie: Burlington gele- 
žinkelio orderiai išneša 4 milionus 
doliarių; Fennsylvanijos f.inijos 
geležinkelis užsakė «pte 15,000 ta- 

vorinių vagonų, kurių kaina išneša 
apie 12 milionų doliarių; Southern 

Pacific geležinkelis—S'>00,000: llli- 
tiui> Central geležinkelio ordiria 
lygų 8^.750,000; Chicago K North 
\vestern-~$K00,000; Krie geležinke- 
li^ ^)00,000; Boston and Maine 

S450.000; Kaltimore & Ohio— 
$725,000. Kai-kurios viešpatijoj 
taipgi davusios didelius orderiui 
\merikos dirbtuvėms. Rusija už- 

sakiusi 15,000 vagonų Seattle mies- 
te už S12.000,000. Prancūzija už 
sakiusi P>ald\vin lokomotyvų u;' 

8200,000. ( iii valdžia—250 tavori- 
tiių vagonų už $250,000, Serbij? 
—septynias lokomotyvas už $200,- 
000. 

I, Pittsburg, Pa. Darbininkai 
dirbtuvių Steel and Tin \\"ork 
ir Indepcndent Steel and Iii 
I'LviO Manufacturing Co., kurii 

jbiivo sustreikavę, sutiko grįžt 
i.arban už numažintas 6—ii'< 

Į.ligas. 

Pittsburg, Pa. 8000 darbinin- 
kų dirbtuvių Carnegie Sttcl Co 
nriemiestyj Homesread sugrįžo 
prie darbo; bus priimti dar dati 
:i.iu darbininkų. Ketina pradėt; 
darbus ir kitos iki šiol stuvėjiu 
>ios Pittsburgo apielinkt-c dirb 
tu vės. 

Neiv York, N. 1". Ameri- 
kon pasiųsta iš Europos maisto 
kaimelių, automobilių, geležinke- 
liams bėgių ir amunicijos užsaky- 
mų vertės $400.000,000. Didelę 
dalį šio užsakymo, sakoma, gavusi 
Carbon Steel Company iš Pitts- 
burgh'o. 

i$ VISllK. 
|| Ispanijoj, mieste La Guar- 

dia, mebeliu dirbtuvėse atsitiko 
expliozija, kuri užmušė 20 dar- 
bininkų, o daug jų sužeidė. 

jį Australija pagelbon franeu- 
zams jų karėj su vokiečiais vėl 
siunčia 10,000 gerai išrengtų ka- 
reivių ir kas mėnesis pasižada 
paplisti vis po 4,000 naujų; iš- 
viso gi apsiima parūpinti pusę 
miliono kareivių, ir tai savo lė- 
šomis. 

|| Maniloje, Filipinų sostinėje, 
pradeda platintis gandas, buk Fi- 

lipinų salose gali kilti vietinių 
gyventojų revoliucija. (Filipinų 
Salos priguli Suvienytoms Val- 
stijoms). 

t 

|| Austrijos sostinėj, Viennoj, 
pasibaisėtinai siaučia rauplės. 
Ciesorius iš baimės pabėgo j sa- 

vo rūmą Schoenbrunn. Gatvi- 
niai karai nebėgioja. Daug su- 

žeistų mūšiuose kareivių, atga- 
bentų Yiention, užsikrečia ir mir- 
šta. Trūksta daktarų, nes dau- 

guma jų iškeliavę ant mūšio lau- 
ko. 

J| Nariai Raudonojo Kryžiaus, 
gelbėjusie žmones, nukentėjusius 
buvusiame nesenai Italijoje že- 
mės drebėjime, griuvėsiuose Pa- 
ferno užgirdo silpną balsą; pra- 
dėję kasti, rado žmogų vardu 
Cairolo, 35 metų senumo. Jis 
išbuvo pi> griuvėsiais 25 dienas 
ir nriistui turėjo tik truputi van- 

dens Nieko blogo jam nėra pa- 
sidarę. 

r. 

U Socialdemokratų atstovai 
vokiškojo Reichstago (parliamen- 
to, dūmos) laike mitingo užgyrė 
rezoliuciją, kurioj, kaip praneša- 
ma, Kari Liebknecht, socialistų 
vadas, tapo savo draugų nupeik- 
tas už savo pasielgimą gruodžio 
io d. 

Tą dieną jis iš viso Reichstago 
pats vienas balsavo prieš t-ii, kad 
valdžiai butu paskirtas kariškas 
kreditas ir toks jo pasielgimas 
iššaukė didelį pasipiktinimą tarp 
vokiškų socialistų. Socialistiškos 
darbo unijos atvirai jį už tai, sa- 

koma, pasmerkė, o pildomasis 
socialistų partijos komitetas tu- 
rėjo savo posėdį, idant apsvar- 
sčius, ką su tuom atsitikimu da- 
ryti. 

[j Vokietija, per ncutrališką 
\ iešpatystę pakėlė smarkų pro- 
testą prieš Rusijos norą atiduoti 
nubausti kariškam teismui, taigi 
nužudyti suimtus vokiškus or 

laivininkus, kurie iš orlaivių mė- 
tė b< mbas į Liepojų, nors Lie- 
poj us dabar tvirtovės neturi, o 

toki j miestų ir karės laik'1 bom- 
barduoti negalima. Gi Ru- 
sija pagautus vokiškus orlaivi- 
uinkus laiko paprastais plėšikais 
ir kaipo tokius nori bausti. 

i 

IINCOLN.HI5 NATIONAL MEMORIST 
Šio vasario 12 d. yra lygiai 106 metai, kaip gimė vienas di- 

džiausiųjų šios šalies prezidentu,—Abraham Lincoln. Pradėjęs gy- 
venimą prastoje grįtelėje Kentucky valstijoje. Lincoln'as užbaigė 
jį prezidento rumuose. Viršuj stovi atminties rūmas (Washing- 
tone) jam; apačioje—gimtinė Lincoln'o bakužį. 

ĮĮ Atkakus iš Mexiko j Coruną, 
Ispanijoj, fraticuziškam garlai- 
viui La Cliampaigne, jo kapito- 
nas pranešė, jog ant jūrių be- 
vieliniu telegrafu jis gavo žinią, 
jog ant jo laivo yra koksai vo- 

kietis, kuris nori laivą išnaikinti. 
Vokietį tą surado ir suėmė, o jo 
skrynioj rado penkias dinamito 
bombas. 

|Į Kaip žinoma, Rusijoj, kilus 
karei, tapo uždaryti monopoliai, 
kur degtinė buvo pardavinėjama, 
P>et, kaip pasirodo, Rusija bc deg- 
tinčr apsieiti negali. Jau iki 
šiol sugriebė ten 1,800 slaptų 
degtinės varyklų, o gal dešimts 
kartų daugiau yra uesugriebtų. 

Į| Dabartinu karę ir Anglija 
sunkiai atjaučia. Sausio mėne- 
syj Anglija iš svetur parsigabeno 
prekių už $302,000,000 mažiau negu 
pernai; o išgabenimas iš Angli- 
jos sumažėjo ant $97,790,100. 
Valgio produktų parsigabenamas 
pasididino ant $36,250,000. Iš- 
gabenimas išdirbinių ir žalių pro- 
utilo; sumažėjo ant $71,500,000. 
Išgabenimas anglių sumažėjo ant 

$8.750,000. 

| Ryme, Švento Petro bažny- 
čioj popiežius atlaikė pamaldas 
:Šmeldimui nuo Dievo karės už- 

baigimo ir taikos tarp ją ve- 

riančių tautų. Bet yrač fran- 
euziški laikraščiai taikai neprita- 
ria, kol per karę nebus išrišti tie 
klausimai, kurie karę pagimdė. 

I| Carranzos generolas Pablo 
Gonzales, užėmęs miestą Tampi- 
co, Mexikoj, pagarsino, jog gy- 
venanti tame mieste svetimtau- 
čiai bus sušaudyti, jeigu tik mė- 

gjs užmegsti kokius nors susinė- 
simus su revoliucijonierių vado- 
vais Villa ir Zapata. Prie Gua- 
dalajeva tapo užmušti Vilios ge- 
nerolai Contyra ir Ostega. 

Garsus Mexikos revoliucijonie- 
rių vadovas Villa, kuriam iki šiol 
gana sekėsi, nesiganėdina jau so- 

dinimu į prezidentų vietas savo 

šalininkų, bet dabar jau pats pa- 
sigarsino prezidentu. Tokiu bu- 
du Mexikoj yra jau keturi pre- 
zidentai, bet jų gal nei vienas 
pastoviai neužsilikti. 

iį Rusijos valdžia pagarsino, 
jog Rusijoj nelaisvėje yra: vo- 

kiečių 1.476 aficierai ir 173,824 
kareiviai; austrų gi—3,621 afi- 
cicra.s ir 411,257 kareiviai. 

Ik-, šiol mušiuose u/mušta 

3,279 vokiški juristai. Tame 
skaitliuje yra 6 universitetų pro- 
fesoriai, 275 teisėjai, 240 advo- 
katu 334 assesoriai. 

|Į Kaip pranešama iš Londono, 
vasario 5 d., Anglijoj, Yorkshire 
distrikte buvo žemės drebėjimai, 
nuo ko keliose anglių kasyklose 
nugriuvo lubos ir užmušė vieną 
darbininką. Tūli vokiški mok- 
slinčiai mėgina pertikrinti, kad 
šių metų žemė- drebėjimus pa- 
gimdė karė. Jie mano, kad ka- 
nuolių šūviai sukrutino žemės 
žieve ir tas išardė lygsvarą pa- 
jiegų žemės viduriuose ir nuo to 
atsirado žtmės drebėjimai, kurie 
taip daug nelaimių atgabeno] 
ypač Italijoj, nors ten karės dar 
nėra. 

Įj Nors didinasi nesutikimai 
Italijos su Austrija ir pirmutinė 
laukia tik progos karėti įsikšti, 
šokti ant Austrijos, bet Italijoj 
platinami atsišaukimai, siūlanti 
darbininkams darbą Vokietijoj, 
kur buk trūksta darbininkų. 
Daugelis savininkų mažų žemės 
sklypelių klauso tų pakvietimų, 
nes Vokietijoj už darbą moka 
brangiau negu Italijoj, nors laik- 
taščiai ir perserginėja Vokietijon 
važiuojančius, nes santikiai Ita- 
ljos vpaČ su Austrija neaiškus ir 

Italija gali but karėti įtraukta: 
Vokietijoj dabar moka vyrams po 
(iy2 markes dienai, o moterims po 
3 markes (markė=apie 24c.). 

Ir Austrijos valdžia garsina, 
jog ir Austrijoj bedarbės# nėra, 
bet priešingai, ten yra darbinin- 
kų stoka taipjau, kaip ir Vokie- 
tijoj. Bet apie Austriją iš visų 
kraštų ateina besiskundimai ant' 
vargo, bado ir darbo stokos, tai, 
turbnt, valdžios užtikrinimai, kad 
ten trūksta darbininkų, nesutinka 
su teisybe. Ypač subėgę į dide- 
lius miestus nuo rusų Galicijos 
gyventojai ten didelį vargą ir ba- 
dą kenčia, ypač vargsta moterįs 
ir vaikai. 

|Į Bosnijoj, mieste Serajevo, 
vasaiio 4 d. tapo nužudyti suo- 

kalbininkai, prisidėję prie užmu- 
šimo Austrijos sosto įpėdinio ir 
jo pačios. Nužudyti tapo serbai: 
Milko Jovanovič, Daniel llič ir 
Veilko Gubrilovič. Du kitu— 
Jakovą Zilovičą ir Kerrorcą—teis- 
mas visam amžiui pasiuntė kalč- 
jinian, o tikrą, kunigaikščio už- 

mušėją, Gavrio Principą 30 metu 

kalėjimam nes jis ne pilnu metų, 
o tokių mirtin bausti negalima. 

* T 

ĮĮ Paryžiaus kariškas teismas 
3 mėnesiams kalėjiman pasiuntė 
vokietį unteraficierą, kuris, pa- 
matęs pas vieną kareivį alzatą 
ant .aukos išbadytą parašą: "Lai 
gyvuoja Prancūzija!,'' gązdino jį 
sušaudymu, kaaa, karei pasibai- 
gus, jis namon sugrįš. 

|| Vokietijos valdžia paliepė 
visiems vokiečiams, kas turi auk- 
sinius pinigus, arba kokius auk- 
sinius daiktus, sudėti viešpatystės 
kasose, nes mat ir iš graznų 
galima pinigus atmušti, o auksi- 
niu pinigu Vokietijai, karei užsi- 
traukiant. gali pritrukti. 

LIETUVIAI AMERIKOJ. 
IS SO. BROOKLYN, N. Y. 
Prakalbos. Sausio 27 d. 1915 m. 

p. Bulotos svetainėje, 805—3rd ave., 
buvo surengtos Tautos Fondo ko- 
miteto prakalbos. Kalbėtojais bu- 
vo pp. K. Krušinskas ir J. O. Sir- 
vydas. Prieš pradėsiant prakal- 
bas, panelės R. Mileriutė ir J. Vid- 
rinskiutė sudainavo duetą "Anksty- 
bas Paukštelis." Paskui K. Kru- 
šinskas pradėjo kalbėti. Jisai kal- 
bėjo apie dabartine karę ir kaip 
Lietuvos dalis, ypač Suvalkų gub.,| 
nuo jos nukentėjo. Savo kalboje 
ragino visus, kas tiktai jaučiasi' 
lietuviu, aukauti sušelpimui lietu- 
vių, nukentėjusių nuo karės. Anot 
kalbėtojo, "tas ne lietuvis butu, 
kuris atsisakytų šelpti savo tėvynę 
Lietuvą šiame kritiškame padėji- 
me." Kalbėtojas taipgi uurodė, 
kad aukos yra reikalingos ne vien 
karės nukentėjusiems, bet ir atgavi- 
mui Lietuvai laisvės—autonomijos. 
Užbaigdamas kalbą, priminė, kad 
bus svetainėje kol ek tuoj n m a ir, kas 
gali, kad aukautų kuodaugiausia. 

Laike kalbos, svetainėje buvo 
tylu; visi atydžiai klausėsi, bet, pa- 
sibaigus prakalbai, nuisų socialistai 
(kurių buvo tiktai tris) ima ir pa- 
kelia triukšmą. Vienas atsistojęs 
rėkia: "Kas jums pavėlino čia pra- 
kalbas sakyti ir aukas rinkti? 
Męs patįs jas renkame." Antras 
vėl kolioja kalbėtoją, katn 
ne lietuviu vadinąs tą, kuris neau- 

kaus tautos reikalams. Trečias gi. 
matydamas, kad dviejų draugų ko- 
liojimai neišgąsdino kalbėtojo, sa- 

ko: "Jus, susirinkę pinigus, išva- 
žlciosite su Gabriu į Paryžių." 

Kalbėtojas atsako į visus užmeti- 
mus ir prašo, kuriems nepatinka 
Tautos Fondas, lai aukauja kuriam' 
kitam fondui, nes yra tri.s išviso, o 

jeigu nepatinka prakalbos, lai ap- 
leidžia svetainę. Tie trįs "draugai" 
pradeda rėkti visi tris sykiu ir pa- 
daro didžiausj triukšmą. Svetai- 
nės savininkas turėjo malšinti triuk- 
šmadarius, grasindamas išmetimu 
laukan. Šiek-tiek aprimo. 

Pradeda savo kalbą p. J. O. Sir- 
vydas. Šisai kalbėtojas pabarė 
triukšmadarius už nekultūringą pa- 
sielgimą susirinkime ir pridūrė, kad 
jie, taip elgdamiesi, daro gėdą vi- 
sai šiai kolionijai. Kalbėtojas to-, 
liaus sakosi negalįs kalbėti apie tą, 

apie ką buvęs pasirengęs, bet esąs 
priverstas išaiškinti priežastį, rfėlko 
atsiradę tokių nekultūringų žmo- 
nių, kurie trukdo prakalbas, trukdo 
visus musų tautos darbus, ardo 
draugijas ir demoralizuoja visą vi- 
suomenę. Kalbėtojas ilgoje kalbo- 
je išradinėja, kad socialistai su sa- 

vais laikraščiais -kleidžią neapykantą 
tarpe lietuvių ir vi>ą disorganizaei- 
ją musų visuomenėn; o tų politi- 
kierių-vadovų pasekėjai ir socia- 
listų laikraščių skaitytojai išaugę j 
tai, kad nebemoką nei svetainėje 
imoniskai apsieiti, i'riminė ir apie 
lirooklyno seimą, kurį socialistai iš- 
pradžių boikotavę, o vėlesniai į 
savas rankas paveržę ir, naudoda- 
miesi tautiečių įtekme, renką auka> 
ir žadą siųsti ypatoms, kurių nie- 
kas nepažįsta, išskyrus vieną-antrą 
socialistą. 

Užbaigus jam kalbą, v^l vi«ua- 
"draugas" klausia: "lJėlko tautie- 
čiai nutarė eiti pas carą hu abre* 
zu prašyti Lietuvai autonomijos? 
Kalbėtojas užklausia "draugo," kur 

jis girdėjo, ar skaitė apie tokį nu- 

tarimą? Susigėdęs "draugas" at- 

sisėdo. Tuomet kalbėtojas paaiški- 
no, kad tą ismislijo patįs socialis- 
tai ir patįs tą melą platina. Prie 
šių žodžių antras "draugas" atsi- 
stojęs suriko: "Meluoji!" ir aplei- 
do svetainę. 

Žmonių prakalbose buvo nedau- 

giausia. 
Šioje kolionijoje nėra SLA. ne: 

TMD. kuopų, o sutverti butų ga- 
lima, nes ir SLA. štabas čia pat 
pašonėje. Nežinau kiek tame tei- 

sybės, bet čia kalbama, buk SLA 
sekretorius nei "Tėvynės" redakto- 
rius uždyką nevažiuoją prakalbų 
sakyti, tveriant SLA. kuopa. Z. 

IŠ MrUVAUKF.il, IVIS. 

Vakaras ir aukos. Sausio lt) d. 
atsibuvo balius Mihvaukee's Fondo 
šelpimo nuo karės nukentėjusių 
lietuviu Lietuvoje. Vakaras buvo 
su skrajojančia krasa. Daugiausia 
gavusiems atviručių buvo duodami 
prizai, kuriuos paaukavo sekančios 
ypatus: J. Raukus—kustuvą ver- 

tės $3.00, Sifkauski Co.—dailų pa- 
veikslą ir veidrodį, Kolzman Co.— 
paveikslą. Taipgi buvo gauta nuo 

vietinių lietuviškų biznierių ir ki- 

tokių aukų. kurios padidino šio 
vakaro pelini. B. Polaima suteikė 
auką vertės $1.75, P. Yirbicki:— 
vertės $1.00, M. Kirkliauskas—ver- 
tės $1.75. Šiame vakare buvo ren- 

kamos aukos. Aukavo šios ypa- 
tos: po SI.00—\ ik. Genčiauskas 
(pusę autonomijai), Agota Geti- 
čiauskienė ir A. J. Sokolouicz. 
65c paaukavo B. Sakalauskas. Po 
50e—K. Baranauskas, Z. Kaupa1- 
ir 1 Vitkus (autonomijai). Po 
25c—M. Kursinskienė, P. Mikšis. 
P. Sagadinas, F. Svinskiutė, P. j 
Svirskis, M. Bačiunaitė, K. Zote- 
lis, J. Kutenąs, J. Tubutis ir A. 

Jankauskas. Smulkių, po 10c ir 
5c—85c. \ iso aukų surinkta $8.50. 
Kuo baliau* pelno atliko S10.10. Yi- 
so pelno su aukomis $18.60. 

Sausio 31 d. augščiaus minėto 
fondo komiteto susirinkime per ko- 
lektorių J. Batikų surinkta $1.75. 
aukavo šios ypates: J. Rutkus $1.00. 
po 25c- K. Baranauskas, P. Saga- 
dinas ir J. Stančikas. 

Pes augščiaus minėto Fondo ka- 
siem] randasi pinigų $26.41. 

A. /'. Jankauskas. 

Kunigas dingo. Sausio 28 d. 
staiga, niekam nieko nesakęs, pra- 
sišalino iš čia kun. K. l'\ Satkus, 
nežinia į kur. jisai, oJcoma, pra- 
sišalinęs nakties laiku. Sausio 29 
d. išvažiavo ir kunigo gaspadinė. 
Anglų laikraščiai rašo, buk dingu- 
sis kunigas paėmęs $3000 iš banko. 
Ta žinia tačiaus nėra patikrinta. 
Dviemi savaitėmi prieš tai kun. 
šatkus iš sakyklos buvo paliept- 
parapijonams užsimokėti už baž- 

nytines sėdynes už sausio mėnesį. 
Dauguma ir sumokėjo tuos pini- 
gus. Puvo surinkta aukų nukentė- 

jusiems nuo karės sušelpti, sako- 
ma, išviso $21.75. Tuos pinigus 
paėmęs išvažiavusis kunigas. Vieti- 
nės parapijos bažnyčia ir klebonija 
kainuoja $12,000. Paskolos gi. 
anot esamųjų žinii^ užtraukta 
5518,000. Kaip yra su tais pinigais 
—parodys tyrinėjimas. Rcikalin 
?a bu> ištirti dar ir daug kitų da- 
lykų. 

Praeitų metų balandžio mėnesyje 
parapijon buvo atvykęs vv :upas 
komitetams užtvirtinti ir knygoms 
peržiūrėti. \'iskas buvo atlikta 
prie "uždarytų durių," sakoma, 
kad žmonės nežinotų. Visgi vie- 
nas parapijom] sužinojo ir kitiems 

ape tai pranešė. Veikiai susirinka 
didelis žmonių i m rys ir reikalavo pa- 
simatymo .su vyskupu, bet klebonas 
nei vieno iš susirinkusiųjų nepri- leido pasikalbėti su vyskupu. Taip 
vyskupas ir neišgirdo, ką parūpi jo- 
nai mano ir kalba apie parapijos 
reikalus ir savo santikius su klebo- 
nu. Tarp kit-ko, tuomet parapijo- 
nai buvo labai neužganėdinti pa 
rapijiniu komitetu, ktuj kleboną: 
davė vyskupui užtvirtinti. 

Prasišalinęs klebonas buvo žino- 
mas kaipo mažai tolerancijo- tu- 
rintis, kitokių nuomonių žmone: 
mažai pakenčiantis žmogus. Pra- 
eitų metų balandyje lmvo čia tve- 
riama SLA. kuopa. J. A. 1 Jau- 
kus prie bažnyčios dalino pliaka- 
tus-pagarsiuimus apie susirinkimu 
kuopos tvėrimo reikaluose. Kuni- 
gas išbėgo i> bažnyčios ir, sakoma 
pradėjo pliakatų dalintoją keikti 
draskyti ir dar norėję- suareštuoti 
Tokiai atsinešimas Į SLA., nieko 
prieš tikėjimą neturinčią organiza- 
ciją, aiškiai rodo, kuom buvo pra- 
sišalinęs klebonas. Susitverusioji 
kuopa ir vėliaus nieko gero i> kle- 
bono nesti-ilaukė. 

Šioji parapija susitvėrė liepo> 1C 
d. 1910 m. Kun. Katkus atvyko 
jon pradžioje rugp/učio 1913 m 
Prasišalinusis klebonas, sakoma, 
išvažiavęs kur tai j anglių kasyklų 
di-triktą (bene Į Soranton'o apie- 
linkės, Pennsylvania). Daugeli* 
vietos žmonių nenorėjo tikėti nau- 

jienai apie staigų klebono prasi- 
šalinimą, kuomet ją pirmu kartu 
išgirdo. Parapijonai nemano šie 
reikalo taip lengvomi- nuleisti ii 
žada pasirūpinti, kad -unkiai už- 
dirbti ir sumokėt' parapijos žmo- 
nių pinigai nenueitų vėjais. 

V. Jarcckas ir 

Pašešūpio Karklas 

IŠ PLYMOUTH, PA. 
Darbai, šiame miestelyje vr& 

vien tik anglių kasyklos. Išskyrus 
biznierius ir keletą klerku, visi lie- 
tuviai dirba angliaka>ykl ><e. AM- 
nai imant, mainierio uždarbis yra 
nuo $2.50 iki $4.00, leiberio—nuo 
SI.50 iki $3.00. Angliakasyklos iki 
-ausio 15 d. š. m. dirbo pilną laiką, 
bet nuo antros pusės sausio pradėjo 
dirbti tik po tris dienas savaitėje. 
Viena D & II. Kompanijos kabykla 
dar ir dabar tedirba pilną laiką. 
Kaip kitur, taip ir pa- mu- bedarbių 
yra daug. Todėl dariu* j ieškoto- 
jams patartina į čionai nevažiuoti. 
Visi dirbanti kasyklose ir apie ka- 
syklas darbininkai priklauso prie 
'"United Mine \Yorkers of Ameri- 
ca" organizacijos. Darbščiausiu iš 
vietinių šios organizacijos lokalų 
yra "1 ocal Xo. 1174.' 

Yra dar čionai šilkų audinvčia ir 
pančiakų fabrikas, kur dirba vien 
tik merginos. Šios gi ir nepilną 
laiką dirba, ir priegto prastą užmo- 
kestį gauna. 

Nuo karės pradžios pa- mus žy- 
mia: pakilo ant visko kaino-, vpač 
ant valgomųjų daigtų. M. /v, 

IŠ UTICA, v. r. 
TMI). vakaras. Sausio 30 d. 

s. m. vietinė TMD. 153-čia kuopa 
parengė spektaklj. l»u\" vaidinta 
du veikalu—triveiksmė tragedija 
'Kerštinga Meilė" ir vienaveiksmė 
komedija "Knarkia iV.iepu-." Ak- 
toriais buvo tragedij s rolėse: Mil- 
dos—Marė Mačiunė, Jono Ožgio 
Adoma- Mockevičių.-. Onytės An- 
gelą IUičinskiutė, l.iudvisė- l\u/ė 
faro-eviėiutė, .Marmu- Juozas ky- 
la, nepažj-tamo vaiko Petras 
Krancevičius. Komedijos >lė»e: 
Kapitono lUirskio- Leonas Dylis, 
Kapitono pačios Irenos Maro l.a- 
kickiutė, tarno Jono- Motiejui Dy- 
lis, kareivio Dratevko.* Stepas In- 
čiuras. Sui'l-•rinin lnivo |. M. Leo- 
nas, režisierium Alf. \ ilčinskas. 
Artistai-mėgojai, kaipo pirmu kart 
ant scenos stoję, beveik visi *avo 
roles gerai nudavė, (iryno pelno, 
kurio pu>ė buvo nutarta >kirti vie- 
tinės. liet. bažnyčios užlaikymui ir 
kita siuntimui nukentėjusiems nuo 

karės Lietuvoje? liko tik $5.00; 
tet beveik ir skirstyti nebeliko kas. 
Taigi balsu didžiuma nuspręsta 
itiduoti visą penkinę bažnyčios rei- 
kalams. Kuopos pirmininkas pro- 
testavo, kad Vaidintojai laužo pir- 
n.ąjį nutarimą, kuriame užrašyta, 
kad kita pelno dali-, turi buti skir- 
ta kenčiantiems karės žaizdas musij 
broliams tėvynėje. Cialu prale pen- 
ki aktoriai visgi sumetė nors po 
25c. Pirmininkas J. M. Leonas 
dėjo $1.00 ir raštininkas m. In- 

čiuras dėjo taipgi $1.00, taigi sykiu 
pasidarė $3.35, kurie ir pasiųsta 
Lietuvos Gelbėi'ino Fondan. 

Mūsų "artistės nc tik nepri- 



dėjo po kelis centus, bet dar iš- 
reiškė takias nuomones, kurias pa 
doriam laikraštyj nc vieta atkar- 
toti. Tikimasi, kad ir tos uui 

sesutė- kuomet nors susipras: pa 
mylės blaivią švie-ą ir tie-ą. o 

taipgi atjaus meilę tėvynė- ir tė- 

vynainių brolių-lietuviu. kurie -i.i- 

dieną tebesikankina baisios karė- 
audros apsiausti ir maldauja ran- 

ka- ištiesė, idam m< juos gelbė- 
tumėni. Tč; \)i('s Mylėtojas. 

/s rnrsroK, pa. 
'Kuomet nuhii pešasi, l-tolo žiū- 

rint, gal kam pasirodytų, kad Pitt— 
tono lietuviai gyvena lig pas poną 
Dievą užpeckyje. liet būnant čia 
pat ant vietos ir žiūrint i- arti, 

dalykai inat<-«i kitokioje iesoje. 
Kaip kitose kolionijose, taip ir 

pa-: "tautiečius," "kataliku-' ir 

vadovai yra išsiskaidę i tris gru- 
pas: "tautičius," "katalikus" ir 

"socialistus." l'artyvi-kumas ir 
noras viską valdyti yra pagimdę 
tokia* apy.-tovas, kad tie vadovai 

negali susitaikinti ir nieko naudin- 
go, pastovaus, prakilne.-nio nenu- 

veikiama; jiegos eikvojimą berg- 
džiai žodžiu k'vai. Ypatingai ta 

kova eina tarp abiejų kraštutiniu 

Sriovitj, kataliku ir socialistu. \ ie~ 
tos klebonas, kun, Kasakaitis, iš 

sakyklos nesigaili visokiu "gra- 
žių žodelių" socialistams, o tie at- 

moka jam tuom pačiu per savo 

spaudą. 
Pribėgusiųjų melu pabaigoje va- 

dovai ėmė tartis susivienyti ir pra- 
dėti rinkti aukas nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje. Sutartis ne- 

įvyko. Vadovų ambicijos ir troš- 
kimas vadovauti buvo pastatyta 
atigščiaus už reikalus nukentėjusių- 
jų nuo karės. 

"Jatimi Vyrų Dr-ja" išleido j 
vietines draugijas atsišaukimą, ku- 

riame raginta bendrai dirbti. Pen- 

kių draugijų atstovai, susirinkę pa- 
sitarimai'. išreiškė savo pritarimą 
Liet. Kat. Federacijos sušauktam 
Chicagoje seimui. Prie tokių ap- 
linkybių apie bendrą visų veikimą 
nebuvo ko nei kalbėti. 

Vėlei buvo ėmę tartis tautiečiai 
ir socialistai. Sušaukė viešą lietu- 

vių susirinkimą ir išrinko iš abiejų 
sriovių 12 aukų rinkėjų, šio žing- 
snio pasekmė greit apsireiškė: j 
porą savaičių keturi rinkėjai su- 

rinko apie $200.00. Surinkus 

pluoštą pinigų, kilo klausimas apie 
jų perdavimą fondui, t. y. iždininkui 
(Iždininkas T. Paukštis gyvena 
čia pat Pittstonc). Tautiečiai rei- 
kalauja, kad Paukščiui jos butų 
įduotos. Socialistai griežtai rei- 

kalauja. kad auko- butų pasitntos 
p. Dunduliui į \Vestville, JU. Jeigu 
tas nebus išpildyta, socialistai gra- 
sina atsiimti savo penkines (jų 
bnta viena-kita). Aukų rinkėjai 
perduoda surinktąsias ankas T, 
Paukščiui, o Dundulio Šalininkai 
savus pinigus atsiima. 

Kur du pešasai. ten trečias nau- 

dojasi. Matydamas, kari dvi srio- 
vės pešasi, kilti. Kasakaitis iš 
sakyklos, sakoma, paliepęs 'lietu- 
viam-. katalikams" atsilankiusius 
atiku rinkėjus "pavaišinti su šluo- 
ta." Toliau- klcl>onas išrinko ati- 

ku rinkėjais "ištikimus parapijo- 
mis" Prie tokių aplinkybių su- 

prantama, apie koki.i nors santaiką 
arba ir paprast.; ramybę tarp vietos 

lietuvių negali Imti nei kalbos. 

Ypatos, kurios tikrai norėjo pasi- 
darbuoti aukų rinkime, pamačiu- 
sios toki vadovų pasielgimą, pa- 
kratė rankas. Šiądien pas mus 

likosi tiktai viena aukų rinkėja— 
p-lė M. Kašiubiutė. šviesiu paveik- 
slu stovinti tamsiame vietos lietu- 

vių gyvenimo lauke, liani, nežiūrė- 
dama Į partijas, vadovus, srioves, 
renka visur ir prie kiekvienos pro- 

gos,—iki šiol jinai yra surinkusi 
apie $210.00. Jeigu Amerikos lie- 
tuviai turėtų kiekvienoje kolioni- 
joje bent po porą panašios rųšies 
aukų rinkėjų, tai nereikėtų aima- 
nuoti, jog musų lietuvaitėms sto- 

ka energijos ii susipratimo; drau- 

ge su tuo;n nereikėtų ir musų bro- 
liams Lietuvoje kęsti šaltį ir alkį. 

Aoelnai Pittstone aukų nukentė- 

jusiems nuo karė- surinkta su- 

\ir> 8700.00. Tautiečiai surinko 
apie $.>00.00. katalikai—apie $400.- 
00. socialistai—apie S10.00 (?). 

uittstono lietuviai dabar netingi 
engti šokius :r panašius pasilink- 

sminimus. Puikus laikas link- 
smint:-, kuomet musų tėvai, moti- 

nos, broliai ir seseris plusta aša- 
rose ir kraujuose, Vidugiris 

I IŠ POTTSVILLE, PA. 
| I.ict litč i/diina .S.^0,000. Panc 

1<- Man" Rudaičiutė iš X'o"\\ Pliila 
i<lj)hia. I'a.. su'yg nutarimo, pa- 
daryto vietiname teisme satt-in 30 
d. m., \ ra pnveldėja S30,i)00 pa- 
likimo. kuri į»;.ve<lė jai mirusi jo^ 
gl< '!)("• j;i \ i r-i. Margaret MeOuail, 
Xe\v I 'hiladelphijos gyventoja. 
M r-. McQu<>aiI neturėjo vaikų. 
Jinai buvo paėmusi auginti Tlios. 
Fitzimmonns i> Kylc, \\. Va. Vė- 
liaus priėmė už augintinį- Marę 
Rudaičiutę. Dar 1901 m. moteris 
buvo padariti.-i testamentą, kuriuom 
,<;ivo turtą huvo užrašiusi auginti- 
niu: Fitri nin<>n-'ui ir dviem *avo 

broliam, Tačiaus lapkričio 22 d. 
I''14 ii;., trimis dienomis prieš savo 

mirtį, ;iu. i padarė kitą testamentą, 
kuriu/.»m Xevv Philadelphijos kle- 
bonui kun. Y. Matulevičiui paskir- 
ta $200.00, o likusioji dalis Marei 
Rudaieiutei už gera prižiūrėjimą 
laike velionės ligos. Savo valios 
išpildytoji! velionė paskyrė p. J. 
Beminki. Xeu Philadelpiiijos tei- 
sėją. Buvo pakeltas klausimas kas- 
link to, kad antrasai testamentas 
buvo padarytas "po Įtaka," t.ačiaus 
registeris Seltzer padėjo tą klau- 
simą i salį. Manoma, kad bus pa- 
duota apeliacija, dėlei nutarimo. 
Palikimas susideda iš nejudinamo 
turto X*e\v Philadelphijoje ir taip 
velionės nuosavybės. P. R. 

IŠ DETROIT, MICII. 
Prakalbos. Sausio 23 d. LSS. 

157 kp. parengė prakalbas paminč- 
jiimti "Kruvinojo Nedėldienio," 
ištikusio Petrogrado (tuomet Pe- 
terburge) l'X)5 111. Kalbėjo pp. 
K J. Kasparka ir J. Danta. Kais- 
toje prakalboje p. Kasparka api- 
piešė tu laiku ntiotikius. Antra- 
sai kalbėtojas, p. Danta, buvo ia- 
bai išdidų.- ir šiurkštus. Štai jo 
prakalbos pavyzdžiai: "Aš jus mo- 

kinu. ant tikro kelio vedu, o ku- 
rie nepaklausysite, liksite akli.... 
o ištikus nelaimei, paminkite mano 
žodžius! Aš negailiu tų, kurie 
kenčia nuo karės, nes jiems buvo 
sakyta ir aiškinta šio supuvusio 
pasaulio nenaudingumas. Jie ne- 

klausė ir dabar turi kęsti".... 
Sausio 24 d. LSS. 116 kp. pa- 

rengė prakalbas lietuvių, anglų ir 
rusų kalbose. Lietuviškai kalbėjo 
p. \Y. B. Ambrazaitis. Kelintas 
kartas tenka girdėti j j kalbant, ir 
kiekvieną karta tą pačią pasakaite. 
N'uobodu. Sj kartą jisai dar pasi- 
sakė nesąs tautiečiu ir nematąs 
reikalo juom buti, nes, girdi, rei- 
kalinga butų prie "Vyčių" prisi- 
rašyti. Nežinia, ar kalbėtojas no- 

rėjo pasakyti "baiką," ar ištikrųjų 
pat- tiki j tai, ką pasakė. 

Detro-itietis. 

Iš IVATERBURY, CONN. 
Suv. Liet. Dr-jų konferencija. 

Dr. šliupo prakalbos. Sausio 31 
d. atsibuvo Suvienytų Lietuvių 
Dr-jų konferencija. Konferenci- 
joje apsvarstyt visa eilė reikalų. 
Nutarta kreiptis i miesto valdybą, 
kad ąp-tabdžius karčiamninkus nuo 

biznio varymo nedėldieniais. 
Čia yra nemažai ir privatiškų 

buveinių, kurių savininkai užlaiko 
(geriamąjį "štofą" ir prigelbsti sa- 

Įliunininkams jj išparduoti. Jei 
kai-kada užeina policija, tai šie 
slapti smuklininkai sakosi turį 
krikštynas, vestuves arba panašiai 
ir tokiu budu išsisuka iš užtarnau- 
ti.s bausmės. Tokiose, "krikštyno- 
se" arba "vestuvėse" girtų svečių 
rėkaujama ir kaukiama tartum pa- 
mišėlių namuose. Per tai aplinki- 
niai žmonės neturi ramumo ir lie- 
tuviai netenka gero vardo ir prie- 
lankumo pas amerikonus. Šie su- 

lyginamai neskaitlingi girtuokliai 
daro gėdą penkiolikai tūkstančių 
vietos lietuvių. Nutarta ir j Šias 
slapta- smukles atkreipti valdžios 
atydą ir pasirūpinti, kad jos butų 
panaikintos. 

I Dar buvo nutarta pasirūpinti, 
kati ateinanti pavasarį miestas iš- 

taisytų gatves ir šaligatvius ir pa- 
daugintų žiburių skaitlių lietuvių 
gyvenamose vietose. Amerikonai 
iki šiolei turėjo progų pažinti vie- 
tos lietuvius. Augšti miesto val- 
dininkai nekartą dalyvavo lietu- 
vių parengtose iškilmėse. Maty- 
dami. kad lietuviai, kurie gyvena 
Rrnoklyue (VVaterburio dumbly- 
ne), pati- nesirūpina savo gyveni- 
mo -ąlygų pagerinimu, amerikonai 
neskaitė reikalingu rūpintis apie 
svetimą "bizni." Atkreipus drau- 
gijai atydą į šį apsireiškimą ir pa- 
sidarbavus, kaip tikimasi, pasek- 
mės bus naudingos visiems vietos 
lietuviams. Išnyks bent tas 

dumblynas, kuriame dai.ar lietu- 
viai ittn gyventi. 
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VISASVIETINĖ PARODA SAN FRANCISCO. 

Reginys Visasvietinės Panamos Parodos, kuri prasidės šio mė- 

nesio 20 d. mieste San Francisco, Cal. Tolumoje matyti paties 
miesto dalis. 

Nors vietos draugijos yra susi- 
rišusios krūvon, bet jos neveikia 
išvieno. Veikimas, kiek jojo esa- 
ma, yra išsklaidytas. Neveiklumo 
priežastim, kaip manoma, yra sto- 
ka gerti vadovu, inteligentiškesnių 
žmonių. 

SLA. 11 kp. užkvietė Dr. Joną 
Šliupą vasario 15 dienai j čia su 

prakalbomis, kad atgaivinus tiž- 
snudusią \Vaterburio kolic.iijos lie- 
tuviu dvasią ir paskatinus prie vie- 
nybės ir prie darbo tėvynės labui. 

Vadis. 

IŠ SO. OMAHA, NEBR. 
Gausi auka Liet. Gelbėjimo Fon- 

dan. Vietinis L. G. F. komitetas 
laikytame savo susirinkime sausio 
27 d. vienbalsiai nutarė. pinigus, 
kurie randasi kasoj pas iždininką 
,p. E. Maslauskienę—$158.62, iš- 
siųsti Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
iždininkui p. T. Paukščiui per fi- 
nansų raštininką p. J. O. Sirvydą, 
Visus tuos pinigus, vardu aukavu- 
siųju vietinių lietuvių, skiriame tik- 
tai j L. G. F. ir pageidaujame, kad 
mūsų ta auka butų pasiųsta į Vil- 
nių L. AL D. su tuo tikslu, kad 
;*ušelpti musų brolius lietuvius, 
nukentėjusius nuo karės, ir apginti 
nuo bado ir šalčio tuos, kurie yra 
japleidę savo vietas ir pasilikę be 

pastogių, o tokių be abejonės, ran-< 
dasi daugybė, ypač Suvalkijoj. 

Męs nuoširdžiai trokštame, kad 

musų ta auka nebūni taip pada- 
ilinta, kaip kad viename laikraštyje 
buvo nurodyta, būtent: "skolinti 
stambiems ūkininkams, dirbtuvių 
favininkams ir dvarponiams, o jie 
ipo kelių metų galės tuos pinigus 
.sugrąžinti." manome, kad 
neprasikalstame prieš visuomenę, 
išreikšdami savo nuomonę kaslink 
padalinimo aukų. Nors So. Oma- 
hoje nej)erdidelė lietuvių kolionija, 
bet ji atjaučia vargingą padėjimą 
musų brolių, likusių tėvynėj, ką 
paliudija šisai gausus ankavinias; 
dabar išsiuntėme $158.62, ir ank- 
ščiaus j Tautos Fondą išsiųsta 
$100.00; taigi, sudėjus į vietą, pa- 
sidaro nemažai pinigų. Bet męs 
neabejojame tame, kad laikui bė- 
gant gali ir dar iš musų kolionijos 
pasirodyti nemažai aukų. 

Musų darbas eina pasekmingai, 
nors dėlei p. T. Paukščio rezigna- 
cijos iš Liet. Šelpimo Fondo ir. 
buvo iškilę nesusipratimu. Vienok 
dabar viskas susitvarkė, ir nežiū- 
rint to, kad į komitetą ineina vi- 
liokių pakraipų ypatų, męs važiuo- 

jame irgi vienu keliu. 

Garbės žodis priklauso visų pir- 
ma, kaipo to svarbaus darbo už- 

manytojai, SLA. 87 kuopaič kuri 

atsižymėjo savo gausia auka, ir 

itaipgi Š. M. P. Ražancavos Mote- 
rų draugystei, kuri yra antra au- 

kos didumu; o pagaliaus ir visoms 
So. Omahos lietuvių draugystėms, 

llkurios dalyvauja šiame svarbia- 
me darbe musų brolių sušelpimui. 

Vietinio L. G. F. valdyba: 
Jonas Bulovas, pirm. 
Jurgis Biliūnas, rast. 
E. Maslauskicnė, ižd. 
F. Vismontas ir 
.4. Poškus, kasos glo- 

bėjai. 

Nuo Redakcijos. Didžios pa 
garbos užsitarnauja So. Omahos 
lietuviai, kad, nežiūrint visos iš- 

I kilusius uirp Amerikos lietuvių 

audros ir visų kliūčių, kurios pa- 
staruoju laiku kliudo ne vienoje 
vietoje rimtam ir naudingam dar- 

IJbui, So. Omabos lietuviai įstengė 
atlikti toki prakilnų darbą ir taip 
pasekmingai. Tegul >isai darbas 

(būna pavyzdžiu kitų kolionijų lie 
^tuviams. 
B 

.IttjaiiiiiUi draugija. Nesenai 
čia tapo atgaivinta draugija "Bi- 
rutės Dainorių Kliubas." Tame 
daugiausia pasidarbavo p. A. Ak- 
romas ir T. Maslauskaitė. Juodu 
uoliai ragino jaunimą rašytis prie 
draugijos ir dabar nafių skaitlius 
jau siekia virš 50 Draugijos dar- 
bas gražiai eina pirmyn. Iškila 
kartais nesusipratimų, bet jie, be 
abejonės, apsimalšins. Neramieji 
nariai, kurie dabar neleidžia drau- 
gijai eiti pilnai ramiu keliu ir va- 

ryti naudingą darbą, ilgainiui nu- 

siramins arba pasijieškos kitos vie- 
tos, kur neramumo troškimas ga- 
lės buti užganėdintas. "Birutės" 
gi kelias yra naudingas darbas lie- 
tuviams ir kultūrai. A. Poškus. 

TMD. vakaras. Sausio 30 d. 
vietinė TMD. 17 kp. turėjo pa- 
rengusi vakarą naudai nukentėju- 
siu nuo karės. Vakarėlio progra- 
mą atidarė p. K. Laučius, paaiš- 
kindamas vakaro tikslą ir raginda- 
mas lietuvius aukauti savo nuken- 
tėjusiems nuo karės broliams. 
Paskui "Birutės" chorui (iš 40 
ypatų) padainavus, p. A. U'kelis 
kalbėjo apie musų jaunimą, reika- 
lingumą mokytis savo kalbos ir 
rašto. Kalbėjo apie TMD. ir 
ragino priklausyti prie šio* ap- 
švietą Amerikos lietuviams nešan- 
čios draugijos. Po p. Ūkelio kal- 
bai "Birutės" choras vėl dainavo. 
Iš dainų publikai geriausia patiko 
"Už Giružės Teka Upė." Prog- 
ramą pamargino dar visa eilė dek- 
liamacijų. 

Programas abelnai pavyko. Tik 
atsirado vienas triukšmadaris, ku- 
riam svetainė pasirodė tinkama 
švilpimui vieta. Triukšmadaris 
buvo tačiaus veikiai numalšintas. 
Tvarkos pridaboti reikėjo šauktis 
"dėdės su kočėlu." 

Dėlei bjauraus oro, žmonių ma- 
žai atvyko vakaran. Butų reikė- 
ję, rasi, nemažai vakaro rengė- 
jams prikišti, bet išgelbėjo "Bi- 
rutės" nariai, kurių atvyko apie 50. 
Visgi kuopai reikės primokėti apie 
$5.00. Nežiūrint šio nepasisekimo, 
kuopa, be abejonės, dirbs toliaus ir 
susilauks '"gerų laikų." 

Kipšas iš Pakapio. 

ISSO. BOSTON, MASS. 
"Gabijos" vakarai.. Sausio 30 d. 

muzikos ir dramos dr-ja "Gabija" 
Lietuvių salėje statė; scenoje "Už- 
burtą Kunigaikštį." Kaip solistais, 
taip ir choru "dirigavo pats kompo- 
zitorių* M. Petrauskas. Apie patį 
vaidinimą pasakytina, kad jisai at- 
likta gerai. Kai-kurie aktoriai 
silpniau vaidino, bet atleistina, nes 

trumpas buvo laikas geriau iš- 
mokti. Geriausia vaidino S. E. 
Vitaitis (Jono rolėje) ir p-lė O. 
Liutkevičiutė (Margaretos rolėje). 
Choras neatsiliko nuo vaidintojų 

Į ir savo dali gerai atliko. Įspu- 
, dis iš veikalo atlikimo labai geps. 
Apgailestautina tikj kad publikos 

buvo mažai. Priežastis, manoma, 
yru tame, kad dėlei greito surengi- 
mo nespėta tinkamai išgarsinti va- 

karo. 
Sausio 31 d. ta pati draugija 

"Gabija" bažnytinėje svetainėje pa- 
rapijo naudai parūpino vakaru. 
Solistai vykusiai sudainavo kelias 
dainas. Solistai tai vis M. Pet- 
rausko mokiniai. Paskui buvo 
vaidinta 2 aktu operetė "Adomas ir 
Jieva." V aidinimas pasisekė labai 
gerai. Publika turėjo begales juo- 
ko i s Adomo ir J ievos. Adomo 
rdę atliko p. S. E. \ itaitis, Jieva 
vaidino p-lė A. Kazmauskiutė. 
Kiekvienas siu vaidintoju pasijudi- 
nimas juokino publiką. Iš abiejų 
vaidintoju puikus aktoriai. Gerui 
vaidino p. V. Kališius grafo rolę. 
Pabaigoje choras sudainavo 4 dai- 
nas. Publika nesigailėjo rankų 
plojimo. Žmonių buvo apie 200. 

Dabartinė draugija "Gabija" 
duoda pavyzdį visiems musų 
žmonėms. Jinai daug- kame yra 
vietos lietuvių mokykla. Susipra- 
tusioj i jaunimo dalis noriai vei- 
kia draugijoje, tačiaus veikimą da- 
bar labai kliudo bedarbė. 

Nnris. I 

IS MORGAM, PA. 
I.ir f 117 į pcršorč. Subatos naktį, 

sausio 23 d., likosi peršautas Juo- 
zas Svetkau-kas. Iš keturių iš- 
šautu kulku tris pataikė j iį ir >un- 

kiai sužeidė. Sužeistasai išvežta j 
Pittsburg'ą ligonbutin. Daktarai 
tvirtina, kad Svet. gyvybė pavo- 
juje. Lietuviai O. Kūdrą, jtaria- 
mas šovime, ir Ignas Ališauskas li- 
kosi suimti. 

Apie šią tragediją sekančiai nu- 

pasakojama. Priežastim visam 
kam esąs girtuokliavimas. Suba- 
toje anglių kasėjai Bridgevilleje 
gavo "pėdę." O. Kūdra dirba 
Bridgevilleje. Jisai atsiėmė "pė- 
dę' ir, parėjęs j Morganą, užsuko į 
saliuną, kur susitiko su Svetkaus- 
ku ir Ališausku. Visi trjs pradėjo 
krūvoje gerti. Kūdra paskui, sa- 

koma, ėmęs juos vadinti pas save 

į namus išsigerti. Visi nuėję pas 
Kūdrą ir tęsę toliaus savo gėrimą. 
Begeriant, tarp Kūdros ir Ališaus- 
ko, kaip pasakojama, kilo kivirčų. 
Paskui pradėta muštis. Laike muš- 
tynių Kūdra likęs apgalėtas ir par- 
muštas ant žemės. Kūdrai begu 
lint, Svetkauskas ir Ališauskas lei- 
dęsi bėgti namon. Tuom tarpu 
Kūdra, sakoma, atsistojęs ant ko- 

jų, griebęs revolveri ir pradėjęs 
vytis. Staiga užpakalyje veja- 
mųjų pasigirdo šūvis, ir Svetkaus- 
kas krito ant žemės. Ališau-kas li- 
kosi nesužeistas. Pribuvusi iŠ 
Bridgevillės policija suėmė C). Kūd- 
rą ir Igną Ališauską ir i-vežė j 
Pittsburgo kalėjimą. 

Panašus atsitikimas čia ne pir- 
miena. Ir vis tai girtuokliavimo 
pasekmės. S-sis. 

IŠ AMSTERD.AM, N. Y. 
Vakaras nukentėjusiems nuo ka- 

rės. Sausio 24 d. Lietuvos Sunų ir 
Dukterų Draugija parengė vakarą1 
bažnytinėje svetainėje. Vaidinta 
vienaveiksmis veikalėlis "Užkerėtas 
Jackus." Vaidinime dalyvavo: p. 
J. Tamašauskas—Valentas, p-lė F. 
Stanislavičiutė—Agota, p. M. Ker- 
belis—Jackus, p-lė V. Gudzinskiu- 
tė Barbė. pp. P. Juškevičia —An- 
diiunas, .V. Rusiulas—Sult^-iua. 

Veikalas j^era i suvaidinta. Prie 
vaidinimo buvo prikergtas deklia- 
macijų ir dainų programėlis. Dec- 
liamacijų dalies numerius atli 
k*> p-li's S. Rinsevičiutė, < ) 

Griniūtė. S. Vasiliauskaitė ir |>p. 
J. Tamašauskas, \. Paziliauakiis 
ir J'. I'laukis. Dekliaiuaeijos j>a- 
vyko. P-lė I'". Sni;;id/.iniutė padek 
liamavo graudu monoliogrj. IMės 
B. Davmotiėiutė ir <). < irįniutė pa- 
dainavo duetą, p-lė 15. Davmonėiu- 
tė padainavo -olo. Programą už- 
baigė Lietuvos Sunų ir Dukterų 
Draugystės choras, p. M. Dav- 
montui vadovaujant 

Lietuvos Sunų ir Dukterų Dr-ja 
pradėjo sparčiai augti. Prie jus 
priklauso daug vietos lietuvių jau- 
nimo. Tikimasi, kad šioji draugi- 
ja grpitu laiku taps svarbiausia vie- 
tos lietuvių draugija. 

Pelnas iš šio vakaro skiriama 
naudai nukentėjusių nuo karės. 

V.. S. D. 

/.? H'ORCF.STER, M.-1SS. 
Vakaras. Nauja parapija. Ket- 

vergi, sausio 28 d., vietinės blaivi- 
ninku kuopos rupesniu buvo sta- 

tomas scenoje sesių aktų veikalas 
"Tarp Dilgėlių Rožes." Vaidini- 
mas nepergeriausiai nusisekė. Kai- 
kurie nemokėjo savo rolių ir turė- 

jo gaudyti suflerio žodžius. Tarpe 
aklų buvo dekhaniucijų, daugiau- 
sia apie girtybę ir kare. Pasibai- 
gus vaidinimui, p. Ruseckas su- 
dainavo vieną daigelę, kuri pub- 
likai patiko. Ponas Ruseckas turi 
neblogą balsą, ir jeigu lavinsis ir 
toliau dainavime, tai galėsime tu- 
rėti gerą lietuvį dainininką \Yor- 
cesteryj. Žmonių buvo daug. nei 
sėdynėse visi netilpo. Kaip gir- 
dėti, pelno liko apie septyniasde- 
šimtis doliarių, kurie skiriama baž- 
nyčios naudai. Pastebėtina, kad 
nntsų jaunimas su monoliogai be- 
veik nepasirodo. 

Nedėlioj, sausio 31 d. atsibuvo 
susirinkimas lietuvių, gyvenančių 
pietinėj miesto dalyj, dėlei naujos 
parapijos sutvėrimo. 

Susirinkime likos išrinktas ko- 
mitetas, kuris turi rūpintis gavimu 
leidimo nuo vyskupo statyti baž- 
nyčią. taipgi aukų rinkimu. 

Gegute. 

IŠ LAIVRENCE, MASS. 
Jaunimas ir merginos lietuvaitės. 

Vietos jaut imas mažai ką rūpinasi 
apsišvietimu, mažai atboja į tai, 
kad kuogeriau pažinus savo kalbą, 
rašybą. Pasitaikius progai atsi- 
lankyti į jaunimo rengiamus balius, 
pamatai jaunimą puikiai pasirė- 
džiusį, skaisčiais veidais, gražiai iš- 
rodantį. Bet išgirsti jųjų kalbą,— 
šiukšti, žiauri, o kaip nemanda- 
gi ! Nenoromis užduodi sau klausi- 
mą: kcael musų jaunimas nesimo- 
kina buti mandagiu, gerbti save ir 
kitus? Šokiuose jaunimas lavina 
kuną. Tas gerai. Bet apie proto 
lavinimą, tą svarbiausį dalyką, vi- 
siškai užmiršta, O čionykščiam 
jaunimui senai butų metas pradė- 
ti tuom užsiimti. 

Mažai ką galima pasakyti ir 
apie gražiąją lyti. Lietuvaičių, at- 

važiavusių iš Lietuvon i'. Ameriko- 
je gimusių, čia galima suskaityti Į 
kelis šimtus, č'ia gimusios lietu- 
vaitės dažniausiai ne tiktai nemoka 
lemtai lietuviškai rašyti, bet ir ne- 

kaip lietuviškai kalba. Susiprati- 
mas, įdomavimas svarbesniais da- 
lykais prie tokių sąlygų, supranta- 
ma yra mažas. Todėl ir daugiau 
apšviesti lietuviai mažai ką žiuri ir 
lietuvaites. Kitas vyras kartais 
norėtų rasti sau žmoną iš tarpo vie- 
tos li tuvaičių. Pasižiūri, pasižiū- 
ri, ir mostelia ranka. Svetimtau- 
tės gi nenori vesti. Taip ir pa- 
silieka "senu kavalierium." Gir- 
di, "geriau buti nevedusiam." 

Vietos lietuvaitėms reikėtų paro- 
dyti, kad dvidešimtame amžiuje jo- 
moka stovėti lygiomis su vyrais. 

Ateivis 

IŠ N E] V B RITAI N, CO.V.Y. 
Kun. Žebris nušautas. Asso- 

ciated Press telegramas praneša, 
kad utarninko ryte, vasario 9 d., 
vietos lietuvių katalikų parapijos 
klebonijoje rasta klebono kun. 
Juozo Žebrio kūnas su dviemi kul- 

kų žaizdomi. Klebono gaspadinė, 
Miss E. Gillman, taip pat rasta ne- 

gyva. Kunigo kūnas buvo rastas 

parloryje, šeimyninkė> rasta jos 
kambaryje. 

Žmogžudystę atrado parapijonai, 
kurie, nesulaukdami kunigu .nei- 
nant prie mišių ir radę klebonijos 
duris uždarytas, inėjo namų vidun 

per skiepo langą. Sakoma, kad 

tarp klebono ir para pi jonų ne-e- 

nai bu\v nesusipratimų. 

Velionis kunigas buvo 40 metų 
amžiaus. 

Kun. Ždiri> Vmerikoj išgwena 
15 metų. 

LAIŠKAS ! REDAKCIJA. 
Gerbiamoji "Lietuvos" redakcija u. 

"Naujienų" 2o-tame numeryje 
apžvalgos skyriuje pažvelgta labai 
plačiai, be jokių rubežių. Ten 
pastebėta korespondencija is So. 
Omaha, N'ebr., tilpusi "Lietuvos'' 
5-nie numeryje, kur buvo parašyta 
gryna teisybė apie vietinio L. G. F, 
komiteto veikimą. "N'auj ienos'' % 1 

betgi. nei*asigailėdamos "gražių" 
žodžių^ pasako: "Tai mat kokj 
supratimą įskiepija tautininkų 
spauda tos SLA. 87 kuopos na- 

riams. Ji įkalė jiems i galvas, kad 
L. S. F., kurį įsteigė Visuotinas 
Seimas, esąs socialistiškas. Ir štai, 
jie atima delegato teisę i- vieno 
įžymiausių -a/o darbininkų vien 
užtai, kad jisai tam fondui pritarė, 
o jo vieton paskyrė aiškiai party- 
višką tautietį." Tr įsikarščiavusios 
"Nauj-ienas" sušunka: "siaurapro- 
tystė ir partyviškas fanatizmas, ne- 

žinąs jokių rubežių!" 
Savo šituo apžvalginiu straipsniu 

'■Naujienos" parodė nc tautininkų 
'siauraprotyje ir partyviską panatiz- 
mą," bet tik- priprast:* tam laikraš- 
čiui mėgimą svaidytis aštriais žo- 
džiais į savo priešus. 

Jeigu p. Genaitis tapo prašalin- 
tas, tai pagal uždarbi gavo ir už- 
niokesnj. Du žemiau pažymėti tak- 
tai paliudys tai. Kuomet buvo lai- 
kytas pirma-ai delegatu susirinki- 
mas, vienbalsiai buvo nutar- 
ta, kad aukas siųsti i L. š. F. per 
ižd. p. T. Paukšti, ir p. Genaitis, 
kaipo vietinio fondo komiteto raš- 
tininkas, buvo Įgaliotas susižinoti 
su p. T. Paukščiu. Ažuot išpil- 
džius nutarimų, p. Genaitis susira- 
šė su pp. Šidlausku ir Gugiu. Tai 
jau čia vienas žingsnis i šalį. Štai 
ir antras. Kuomet SLA. 87 kuopa 
savo mėnesiniame susirinkime už- 
klausė delegatų, kokios pasekmės 
gauta iki tam laikui jųjų veikimo, 
tai p. Genaitis pranešė, kad viskas 
gerai einą. Bet p. Genevičienė per- 
spėjo susirinkimą, kad jau "musų 
veikimas krypsta j šalį." Tuomet 
kuopa nutarė, kad pinigai butų 
siųsti ne kitaip, kaip tiktai per T. 
Paukšti. Gi p. Genaitis šaukė, kad 
jis esąs tam priešingas ir per p. 
T. Paukšti aukų esą negalima siųs- 
ti. Kuopa, gerai žinodama, kad 
p. T. Paukštis yra atsakantis žmo 
gus ir kad p. Genaitis netinka. 
kuop* s nutarimui pildyti, nutarė p. 
Geuaiti prašalinti, o io vieton iš- 
rinkti antrą. Tas ir liko padaryta. 
Manytina, kad užteks ir Šių dvie- 
jų faktų, kurie paaiškina p. Ge- 
naičio prašalininio priežastį. Taipo- 
gi manyt ina, kad gerbiama jai 
''Naujienų" redakcijai nėra ko 
kištis i musų vietinius reikalus. 
Jeigu pas mus iškila kokių nors 

tarpsaviniii nesusipratimų, tai mes 
mokėsime juos pati s sutvarkyti ar- 

ba kreipsimės j ten, kur reikės. 
Dėlei musų vietinių reikalų ra- 

šinėti ištisus straipsnius ir ko- 
respondencijas iš musų kampelio 
apibendrinti iki visOs tautininkų 
spaudos "skiepijamo supratimo.' — 

rods, yra labai keista. 
Prie progos paminėtina, kad ger- 

biamoji So. Omahos lietuvių vi- 
suomenė savo simpatijomis stovi 
p. T. Paukščio pusėje. 

SLA. 87 kp. k ores p. 

AMBASADORIAUS PRAŠY- 
MAS BE PASEKMIŲ. 

Suvienytų Valstijų ambasado- 
rius Petrograde kreipėsi Į Ru- 
sijos valdžią su prašymu lei;ti 
amerikoniškiems mi.»ijouieri?.ms 
iš Charbino atsilankyti su pa- 
gelba stovykloje vokiečių ir aus- 

trų nelaisvių, Rusijos valdžios Si- 
biran išsiųstų. Gavo vienok at- 

sakymą, jog nelaisviams pagel- 
ba gali but suteikiama tik -per 
rankas Rusijos valdžios. Ameri- 
koniški milijonieriai todėl negali 
but prileisti prie nelaisvių. 

MĖGINTA IŠGRIAUTI 
TILTĄ. 

Mėginta išgriauti geležinkelio 
tiltą per upę St. Croix. tveriantį 
rubežių tarp Maine valstijos ir 
Kanados. Niekdarys suimtas. 
Yra tai vokiškas ai'icieras Uurn. 

Ji> tako, kad tokiu budu norėjo 
apsunkinti gabenimą ginklų iš 

Suvienytų Yalstijų \nglijon. 
Kanados valdžia nuo Suvienytų 
Valstijų pareikalavo išdavimo 
liorno. 



NUO REDAKCIJOS 
Visi laikraščiui siunčiami rankraš- 

čiai turi būti pa/.ymčti autoriaus pa- 
rašu ir adresu. Pasiraš utieji pseu- 
donimais turi paduoti, RedaKci jos ži- 
biai. ir savo tikrąjį vardą. 

Redakcija pasileka sau teisę atsiun 
fiamus jai rankraščius trumpinti ir j 
taisyti. 

Netinkamus laikraščiui rankraščius 
Redakcija, pareikalauta, grąžina auto | 
riui atgal jo lėšomis. 

Reikia visada rašyti plunksna ir tik 
ant vienos popiero puses, paliekant' 
plačius tarpus tarp eilučių. 

Apžvalga. 
Pavyzdys, kaip elgtis. Daug 

kartų bitvo sakyta, kad Lietuvos 
lietuviai yra pralenkę Amerikos 
lietuvius, lasai dar kart.'j pasi- 
rodo, -uskilus kankinių šelpimo 
darbui Lietuvoje. Kuomet pas 
mus tasai skilimas jvyko, tai pa- 
kilo didžiausia audra, kurio- vie- 
na žymiausių ypatybių buvo iš- 
nykimas mažiausios tolerancijos 
savo priešams. Kitas sriovfcs ir 

jųjų darbus stengtasi kaip galint 
daugiau nužeminti. Pakilusiuose 
ginčuose ir peštynėse buvo už- 
miršta, kad kili žmonės ,ųali tu- 

rėti kitoniškas nuomones ir ki- 
toniškai elgtis. 

l'/jurio lietuviai, bent kai-ku- 
rie, pasirodė \i>a galva augštesni 
už Amerikos lietuvius, štai adv. 
Leonas rašo I)r. Šliupui aukų 
rinkimo ir Lic* ivos karės kan- 

kinių šelpimo reikale. Adv. I.eo- 
nas laikosi vienos frakcijų Lie- 
tuvoje. Sulyginkime jo laišką 
su tuom, kaip pas Amerikos lie- 
tuvius kalbama apie kitoniško 
plauko žmones. 

Štai adv. Leono laiškas, kaip 
jisai pasirodė pareitos savaitės 
"Tjvynėje": 

fierbiamasis! 
"Tamstos laišką aš gavau. At- 

sakau. Lietuviu Mokslo Draugi- 
ja negali užsiimti nukentėjusių 
dėl karės šelpimu. Jei ji gaus 
tam tikslui auku, tai turės jas 
jduoti kitiems. Bet kam? Dabar 

Vilniuje veikia tam tikra orga- 
nizacija (įregistruota), vardu 
"Lietuvių Draugija nukentėju- 
fiems dėl karės šelpti." Draugi- 
jos veikiančiu organu yra komi- 
tetas iš 15 narių ir 2-jų kandi- 
datų. Komitete yra šie asme- 

njs: pirmininku -Valstybės Dū- 
mos atstovas p. M. Yčas, vice- 

pirmininkais—kun. Kukta ir ju- 
ristas p. A. Smetona ("Vairo" 
redaktorius), sekretoriais — kun. 

Dogelis ir juristas p. S. Šilin- 
gas. iždininku—prisiekusis advo- 
katas p. Kymantas ir paprastais 
nariais—p. E. Vileišienė ir pp. 
d-ras T- Basanavičius (Mokslo 
Draugijos pirmininkas), kun. Je- 
zukevyčia, prisiekusis advokatas 
P. Leonas, dvarininkas D. Mali- 
novskis, in/.inierus J. Mašiotas, 
kun. Alšauskis ("Saulės" draugi- 
jos pirmininkas) ir A. Žmuidzi- 
navičius (Dailės draugijos pirmi- 
ninkas). Komiteto nariu buvo 
dar išrinktas prisiekusis advoka- 
tas p. A. Janulaitis, bet jis greitu 
laiku iš komiteto išėjo ir to vie- 
ton iš kandidatų i nėjo d-ras J. 
Basanavičius. Išėjus p. Janulai- 
čiui iŠ komiteto, jame nėra taip 
vadinamųjų "kairiųjų." 

i\ejvyKus santarmei tarp ue- 

šiniujų ir kairiųjų, toks buvo rin- 

kimų rezultatas visuotinam susi- 
rinkime. Dabar kairieji paskelbė 
per "Liet. Žinias" nejsitikėjimą 
komitetui dėlto, kad jame nėra 
kai-kurių žymių sriovių atstovų. 
Kaip kairieji toliaus veiks šiame 
įeikale, <lar nežinau, nepasiskelbė. 
—Kad Amerikos visuomenė dėlei 
minties sriovių įvairumo jsteisfe 
kelis fondus aukoms rinkti, tai 
nieko. Jus, broliai, tik auK. kite, 
tik rinkite ir siųskite čion aukas. 
Tas aukų rinkimo būdas bus ge- 
resnis, kuris labjaus pa»agįs vi- 
suomenę aukauti. Mėgiamojo as- 

mens žodis maloniaus klausomas, 
jo patarimas noriaus pildomas. 
Aukft rinkimas tarp savo vien 
minčių daugiaus laimės, ne kaip 
svetimas. 

Kas kita čion, Lietuvoje.—Čion 
reikia ne tik rinkti aukas, bet ir 

jas dalinti, jomis šelpti.—Čion 
labdarybės veikimo pasidalinimas 
s u lyg "sriovių" gali turėti blogas 
pasekmes. Pavyzdis. Kokiam 
r»ors bažnytkiemyje reikia išteis- 
ti valgyklą, užtenka vienos val- 
gyklos. Jeigu ten ims steig i po 
valgyklą kiekviena sriovė," tai 
gali atsitikti, kad valgydinti ne- 

bus už ką; nebus lėšų sriubai pa 
gaminti. Taigi čionai, šelpimo 
vietoje, reikalinga jiegtt ir lesų 
koncentracija. Bet jeigu šitoji 
negalės įvykti, tai kad ir mažės- 

nes bus šelpimo pasekmės, bet 
vis jus Am. gyvenimas privers 
:*asH galimai pasekmingesnio vei- 
! itno būdą. 1 iii s vietij, kur įvai- 
rios sriovės turė ką šelpti ir visų 
vienok nesušelps. \ ietotnis gi 
savaimi įvyk> veikimo pasidali- 
nimas: kur anksčiau, duokim sau, 
į-teigs vaidyklą dešinieji, ten tie- 

steigs kairieji, ir adverniai. 
V-, būdamas jiegų ir lėšų kon- 

centracijos šalininku ir linkėda- 
mas, kad viršjvardinta draugija 
šelps, sulyg ištekliaus, \isus nu- 

kenėju-ius dėl karės, nepaisyda- 
ma jų tikybos ir kittj pažiūrų,— 
kviečiu brolius amerikiečius. 
Amerikoje gyvenančius, siusti au- 

kas jos komitetui (Vilnius, Jur- 
gio prospektas N 19—1). Tie-gi, 
kurie nenorės siųsti įvardytai dr- 
jai, tesiunčia tam, karn Įtiki. 
TIKTAI TERENKA IR TE- 
SIUNČIA! Badas ir šaltis duo 
d k save pažinti. 

Juo ilgiau trauksis karė, juo 
šelpimo reikalas eis didyn. Lai- 
kui bėgant, šelpimo reikalaus ir 

tų dalis, kurie dabar dar patįs 
kitus šelpia. Taigi aukų rinki- 
mas privalo būti organizuotas 
nuolatinis ir ilgam laikui. 

P. LEONAS. 

Nežiūrint susiskaldymo, čia ne- 

užmirštama svarbiausis reikalas. 
Tėvynė vaitojo baisiuose sopu- 
liuose, ir sulyginant su tuom, vi- 
sa kas kita yra tik antraeilės 
svarbos apsireiškimais. \ėra tų 
užsipuldinėjimų ir kaltės metimo 
ant kitų, kas pas mus virto pa- 
prastu dalyku. 

Kuomet Lietuvoje reikalinga 
kuodaugiau pašelpos, pas mus 

peštynės didinama. Išvelkama 
Lietuvos veikėjai scenon, priro- 
diuėjama jųjų niekingumas, ne- 

ištikimumas. 

Apie tai galima ginčytis. Ta- 
čiaus ne dabar laikas. Tai visa, 
kas pastaruoju laiku pradėta ra- 

šyti kai-kuriuose laikraščiuose, 
atsieks neabejojamai vieno tikslo: 
r.eužsitikėjimas fondais, kuris pa- 
sirodė, kilus poseiminiams gin- 
čams, padidės, ir šale to suma- 

žės aukų plaukimas naudai nu- 

kentėjusių nuo karės. Tuli straip- 
sniai pasirodė labai nelaiku, ir re- 

daktoriui, talpindami juos 
d a b a r. elgiasi, mūsų nuomone, 
iabai netaktingai. Xc laikas tla- 
bar tai daryti. 

Kodėl lietuviai eina pas sve- 
timtaučius? Praeitame "f ietu- 
vos" numeryje buvo nurodytas 
pavyzdis lietuvių, einančių pas 
svetimtaučius dirbti. Nurodyta- 
>ai pavyzdys nėra pavieniu atsi- 
tikimu. Pasižvelgus aplinkui, ga- 
lima butų suskaityti daug pana- 
šių pasitraukimų iš lietuvių Į 
svetimtaučių tarpą. Kartais at- 

sitinka tai su didelių gabumų as- 

menimis, kurie galėtų Imti pa- 
puošimi lietuviams vienoje ar 

kitoje mokslo ar meno šakoje. 
Tasai pasitraukimas iš lietuvių 

tarpo turi savas tam tikras prie- 
žastis. Galima butų, žinoma, su- 

versti visą kaltę ant tų pačių, 
kurie atsiskiria nuo lietuvių, iš- 
vadinti tokius "išgamomis" arba 
panašiai, ir atliktas kriukis. Ta- 
čiaus tuom nei mažumėle nepri- 
slink-ime j>rie klausimo išrišimo. 

I ikra priežastim gali būti su- 

lygii amas lietuvių ir kitų tautų 
.ailturinis stovis. Ncužginčyti- 
nas faktas, kad net antraeilė tau- 

ta, kaip lenkai, toli pralenkia 
mus, lietuvius, taip savo lite- 
ratura, taip mokslo vyrų skait- 
iium, taip abelnai augštesniu kul- 
tūros stoviu, platesniu gyvenimo 
apymiu. Tenai didesnė dirva, 
kurioje dirbant galima busią at- 

nešti daugiau naudos. Tenai nu- 

veiktas darbas pasieks daugiau 
žmonių, greičiaus užsitarnaus pri- 
pažinimo. Su panašiu protavimu 
sunku ginčytis, ir galop tas butų 
visai veltu. Jeigu žmogus nori 
platesnės dirvos, negu kad keli 
milienai lietuvių suteikia, tai, ži- 
noma, jo nesulaikysi. 

Tačiaus, manytina, tarp tų pa- 
sitraukiančių iš lietuvių tarpo 
yra nemaža tokių, kuriems ir 
tarp lietuvių užtektų dirvos ir 
kurie prie kitokių aplinkybių lik- 

tųsi lietuviams dirbti. Lietuvių 
gyvenimo aplinkybės, tokios ne- 

tikusios ypač čia Suvienytose 
Valstijose, yra priežastim, kuri 
gali išguiti iš lietuvių tarpo ne 

vieną gabesni asmenį. Žmogus 
ir jo darbai pas mus saikuoja- 
ma ne pagal jųjų tikrą vertybę, 
bet sulvg to nelaimingo siauru- 
čio partyviško kurpaliaus. Kad 
žmogus ir geriausius norus tu- 

rėtų, kad ir visas spėkai dėtų 

LIETUVIAI! REMKITE LIETUVOS GELBĖJIMO 
IR AUTONOMIJOS FONBĄ.^ 

Aukas siuskite šiokiu budu: Money Orfleri^is, Čekius ir t.t. 

išrašykite vardu T. Paukščio, Pittston, PaJ ir {pasiųskite J. O. 

Sirvydui, 120 Grand st., Brooklyn, N. Y. 

kukiam nors darbui,, kad jisai 
varytų tikrai naudingą darbą,— 
tas viskas ]>a> mus, Amerikos 
lietuvius, nieko nereiškia. J tą 
\ i-ką žiūrima per siaurtts par- 
tyviškojo fanatizmo akinius. 
Žmogus ir ju nuopelnai saikuo- 

jama su lyg jo prigulėjimo prie 
vienos arba kitos partijos, ar 

sriuvės. Visa, išskiriant šį parti- 
zanliškitmą, žmogaus apvertini- 
mc \ ra antraeiliai veiksniai. Pa- 
prastu apsireiškimu yra pas mus 

pasidėkavoti už darbą, prie kurioj 
dėkavojantis nei piršteliu nepri- 
sidėjo ir su kuriuo jisai nieko 
bendro neturi, kokiu nors šlyk- 
ščių straipsniu, korespondencija, 
kame patsai žmogus ir io dar- 
bas su purvais sumaišoma. Pas 
tnus visuomet rasis laikraščiu, 
kurie, "žodžio laisves" vardan, 
patalpins nors ir šlykščiausi 
šlamštą. Dažnai abibjauriojama, 
apšmeižiama žmogus, kurisai yra 
liktai tuom kaltas, kad prisilaiko 
tam tikrų pažiūrų, kitoniškų negu 
štai vienam ar kitam patinka. 
Patsai darbas gali Imti ir nau- 

dingas, bet kadangi darbo vykin- 
toju yra "ano liogerio" žmogus, 
tai nėra jam jokio kredito. Dar 
kad tik nebūtų to "kredito." Bet, 
kaip minėta, gaunama dažnai 
gera gniušta purvų. Tūlos nm- 

-ų spaudos dalies padorumo 
jausmas yra ant tiek atšipęs, kad 
be mažiausios rupesties išvelka- 
ma žmogaus pavardė viešumon, 
apspjaudoma, apibjaurojama, su 
dumblu sumaišoma. Žodžio at- 

sargumo, asmens pagarbos pas 
mus visiškai nėra. Dažnai žmo- 
gus bijosi viešai pasirodyti, nes 

žino, kad jam gresia, atleiskit už 

išsireiškimą, pamazgų kibiras, 
"Judosius," "veidmainis," "fari- 
zejus," "mulkintojas," "besarma- 
tis" ir 1.1, ir 1.1.—tai vis žodžiai, 
kuriais kai-kurie laikraščiai leng- 
viausia širdim svaidosi. Žodžiai, 
kurių pas svetimtaučius sunku 
ir privatiškame gyvenime užtikti, 
pas lietuvius inėjo viešan kasdie- 
niniu vartojimam 

Su principais pas mus beveik 
visai nekovojamą. J'irmoje vie- 
toje stovi ypatus. Principai už- 

mirštama, ir stengiamasi kaip 
galint daugiau apjuodinti, iš- 
niekinti ypatas. 

Švaresnis žmogus bijosi pas 
mus pasirodyti viešai. J r tar-, 
tum stengiamasi, kad nepasiro- 
dytu. Žinoma, prie tokiu aplin- 
kybių negalima stebėtis, jei lietu- 
viai bėga iš lietuviu tarpo. 

Kol nebus užmiršti dabarti- 
nieji budai kovos su priešinin- 
kais; kol nebus atsižadėta dabar- 
tinio siauručio partizantiškume 
plačioje visuomenės dirvoje; kol 
nebus išmokta gerbti asmuo ir 
teisingai spręsti jo darbas,—tol 
neturi Amerikos lietuviai teisės 
mesti akmeniu į tuos, kurie eina 
pas svetimus. 

Taktikos klausimas. Paprastai 
partijose viešpatauja tam tikra 
disciplina. Viena pamatinių tos 

disciplinos taisyklių yra tame, 
kad partijos narys negali eiti pa- 
gelbon kitai, priešingai partijai. 

Tas pats ir kaslink sriovių. 
Ir čia reikalingas laikymasis sa- 

vo sriovės, ypač einant kovai, 
lenktynėms ar panašiai. Ameri- 
kos lietuvių didžiosios sriovės tu- 

ri kiekviena savo fondą nukentė- 

jusiems nuo karės šelpti. Kaip 
mums rodosi, kiekvienas privalė- 
tų, neužkirsdamas kelio kitų fon- 

dų darbininkams, prisilaikyti sa- 

vo fondo ir jam darbuotis. Ir 
todėl labai stebina mus kai-kurių 
žinomų musų visuomenėje as- 

menų ėjimas agituoti už kitus 
fondus, tuom tarpu kaip darbi- 
ninkų prie savo fondo dar yra 
permažai. 

Lietuviškas laikraštis retrograde. 
"Šaltinis" praneša, kad Petrograde 
žadąs eiti naujas lietuvių laikraštis 
"Petrapilio Balsas." Naująjį laik- 
rašti leisią Dr. Alekna, p. M. Yčas 
ir inž. Šliogeris. 

A. J. /imontas, D. D. S. 

DANTIS. 
(Paskaita, skaityta Chicagoje.) 

Skaitydami istoriją, randame, 
kad apie dantis nusimanyta jau 
gilioje senovėje. Visais šimtme- 
čiais prieš Kristų žmonės jau tu- 
rėjo šiokią- tokią dentisteriją, mok- 

slą apie dantis ir jų gydymą. Clii- 
niečių Medicinos istorijoje, hygie- 
iu)S skyriuje, randame šiokias to- 
kias taisykles apie dantų užlaikymą. 
Etruskai. Foinikai keliais šimtais 
metų prieš Kristų turėjo jau tam 

tikrus metodus dantų taisymui. 
Tėbų piramidose, Egipte, atrastose 

egiptėnų mumijose užtinkama jau 
net jdėti dantjs. 

Civilizacijai vis kįlant augštyn, 
matomai, nei dentistcrijos nenorė- 
ta pasilikti užpakalyje. Šį pa- 
tvirtinimą mes galime rasti pas ro- 
mėnus. Kadangi jų civilizacija bu- 
vo augšČiaus pakilus, tai ir dentis- 
terija pas juos buvo toliaus nu- 

žengus ; tarp Romos Dvyliktos Tai- 
syklių randame vieną, kur apie nu- 

mirėlių palaidojimą pasakyta taip: 
"Negalime numirėlio laidoti su 

daugiau kaip trimi eiliomis rubų; 
fleitininkų (muzikų) negalime tu- 
rėti daugiau kaip dešimtį. Nega- 
lima numirėlio laidoti papuošto 
auksu, bet jei velionio dantjs yra 
apdėti auksu, tai toksai auksas tu- 
ri pasilikti dantyse nejudintas." 

Šitas padavadijimas rodo, kad 
anuose senuose laikuose ne tik ži-j 
nota dantų svarbą, bet jau ir den- 
tistcrijos Imta išsivysčiusios iki nc- 

žemo laipsnio. 
Bet puolus visai senovės civiliza- 

cijai, puolė ir dentisterijos mok- 
slas. Taip vadinamose Tamsiose 
< iadynėse net iki penkioliktam ar 

šešioliktam šimtmečiui apie dantų 
užlaikymą nerandame nieko mi- 
nėta. nebent vienuoliai vienuoly- 
nuose gal užsiiminėjo dentisterija 
kaip ir kitomis mokslo šakomis. 
Sitai, Šv. Apolonija, kuri dabar yra 
katalikų laikoma dantų globėja, 
rosimai, vienuolyne užsiiminėjo 
dantų gydymu. Rnmoje yra jos 
paveikslas, kuris nuteptas labai mė- 

liai ir parodo ją mergina su išskės- 
ta dešine ranka, kurioje ji laiko 
reples ir joae žmogaus 

dantį. Lietuvoje ir dabar dar už- 
perkama mišios prie Šv. Apoloni- 
jos, kad ji teiktųsi apstabdyti dan- 
tų skaudėjimą. Taigi Šv. Apolo- 
nijoje turime patikrinimą tvirti- 
nimo. kad ir senovėj žmonės prida- 
vė didelę svarbą dantims. 

Sulyginant dabartinį civilizacijos 
besiplėtojimą ir nuolatinį tolinimąsi 
nuo gamtos, nuo naturalio maisto, 
ypatingai šiuoju laiku, užlaikymas 
dantų sveikais juo labjau privalo 
rūpėti žmonėms. 

Trįs Dantų Priedermės. 

Svarbiausių dantų priedermių 
yra trįs: 1. Maisto sukramtymas. 
2. Žodžių tarimas. 3. Veido gra- 
žumo užlaikymas. 

Ar gali žmogus be dantų kram- 
tyti? 

Ar gali jis be dantų gražiai ir 
aiškiai kalbėti? 

Ar gali jo veidas be dantų būti 
taip pilnas gyvumo ir grožės, kaip 
ir su dantimis? 

Įsivaizdinkime sau, kad, mūsų 
dantims išpuolus, dirbtinų negali- 
ma butų Įdėti, arba, pradėjus dan- 
tis skaudėti, negalima butų to 
skausmo numalšinti. Ar męs ne- 

brangintume savo dantų? Ar ne- 

laikytume jų kuogeriausioj prie- 
žiūroj. kad tik išvengus visų tu 

nesmagumų, kokius duoda skau- 
dami dantis? Žmogus bc dantų 
tik pusę veiklumo tegali turėti. 

Taigi yra labai svarbių priežas- 
čių, dėl kurių mūras privalu savo 

dantis užlaikyti kuogeriausiai. 
i 

Kodėl Dautįs Pūva? 

Trumpiausias' ir teisingiausias 
atsakymas: Nuo nešvarumo. Dan- 
tis visuomet sunaikina bakterijos 
bet bakterijos negali dantims pa- 
kenkti. jei dantis yra gryni ir šva 

riįs. Neišvalius dantų po kiekvie- 
nam valgiui, burnoj pasilieka viso- 

kių mažučių maisto gabalėlių, ypa- 
tingai valgant daug mėsos, kurie 
užkiiuva tarp dantų ir. ten būda- 
mi tinkamoj bakterijom tempera- 
tūroj, pasidaro &vriau>ia dirva bak-( 

terijoms veistis. Viršutinis dan- 
ties .sluogui-., emalija. bakterijoms 
nereikahng.i, nes joje yra didelė 
dalis neorganinės medžiagos. Joms 
reikalinga tik organinė danties da- 
lis, kuri yra po emiliia. Todėl 
bakterijos, pradėjusios veistis a:it 
danties paviršiaus užsilikusiame 
ma •>!(» gabalėlyje, pirmiausiai pa- 
gamina rūgšti, vadinamą ,leidi 
I.<irtis. Šita rūgštis ėda emalija ir 
padaro kelią bakterijoms danties 
Vidun. Kuomet emalija yra užtek- 
tinai rūgšties nuėsta, bakterijos 
pradeJa graužtis danties vidun, 
prie geresniu sluogsnių. cemento ir 
dantiros, o išardžiusios tuos, ver- 

žiasi prie danties nervo. Tuomet 
dantis pradeda skaudėti, ir jų savi- 
ninkui padaroma daug nemalonu- 
mo. 

Su musų dantini atsitinka tas 

pats, ką ir su ūkininko pasėtu gru- 
du, iš kurio jis nori daug grudų 
sulaukti. Šitucr tikslu jis savo dir- 
vą užtręšia, t.pąria, išakėja, sumai- 

šydamas mėšlą su žemėmis ir pa- 
darydamas dirvą puria, kad sau- 

lės spinduliai galėtų per ją pereiti 
ir suteikti jai gana šilumos, reika- 
lingos grūdo daiginimui ir užlai- 
kymui visur vienodos drėgnumos, 
šitaip surengęs dirvą, jis pasėja 
ion grudus. Bakterijos, būdamos 
veikliame stovyje, smarkiai prade- 
da veikti, fermentuoti, dėtvti grū- 
dą chemiškai Į atskirus gaivalus: 
Sclitragamiiię rūgštį (11X03), fos- 
forinę rūgšti (H3P04), Auglia- 
gaminę rūgšti (C02) ir J'amlcni 
(1120). Taip bakterijoms betriu- 
siar.t, ūkininkas sulaukia gerų javų. 
Mūsų burna bakterijoms taip pat 
esti gera dirva, jei joje liekasi 
maisto gabalėliu, kuriuose jos gali 
plėtotis ir veistis, mums dantų ne- 

užlaikant švariai. Kada maisto ga- 
balėliai pasilieka tarp dantų, tai su 

dantimis atsitinka tas pats, ką il- 
su ūkininko grūdais su tuo 

tik skirtumu, kad ūkininkas sulau- 
kia pageidaujamo sau užderėjimo, 
o žmogus su nešvariai užlaikomais 
dantimis sulaukia dantų gėlimo. 

Jei burnoje nėra tinkamų sąlygų 
bakterijų besiplėtojimui, jei burna 
ir dantis užlaikoma švariai,—bak- 
terijos, ir būdamos burnoje, negali 
pradėti dantų gadinti. Pas žmogų 
burnoje visuomet galime rasti bak- 

terijų, bet jos nėra veiklios tol, 
kol burna yra švariai užlaikoma. 
Kitaip sakant, mūsų dantis toliai 
esti sveiki, kol męs juos švariai už- 
laikome. 

Todėl, didžiausia dantų kirmėji- 
mo priežastis tai nešvarumas. Yra 
ir daug kitų priežasčių dantų puvi- 
mui. bet nešvarumas atsveria vi- 
sas kita> priežastis. Tarp kitų prie- 
žasčių galima paminėti nenatūralu 
maistą, kuris neduoda dantims ga- 
na išsimankštymo. Yra patirta, 
kad dantis, taip kaip ir kiti žnm< 

gaus kuno organai, savo sveikatai 
reikalauja išsimankštymo, o pa- 
prastai vartojamas dabartinis mais- 

tas beveik jokio kramtymo nerei- 
kalauja, ir todėl dantis vis eina 

silpnyn. Senų gadynių žmogui, 
kada jis, nepažindamas ugnies, bu- 
vo priverstas misti žalia mėsa, ar 

augmenų šaknimis, reikėjo smagiai 
kramtyti, ir todėl jo dantis buvo 

daug tvirtesni negu šios dienos 

žmogaus. Yra pastebėtina, kad 
juo civilizacija kila augščiau, juo 
žmonių dantis eina silpnyn. 

Toliaus, viena didžiųjų piiįžs*- 
eiii dantų blogumui yra pavcldė- 
jystė. Jei dantjs buvo blogi pas 
tėva ar motiną, tai ir vaikų dantis 

neg"H buti stiprus ir sveiki. To- 

kiu bildu gauname tris priežastis, 
dėl kurių nuisų dantjs kirmija: 

1. Nešvarumas. 
2. Neganėtinas danty ISn^'nk- 

štymas. 
3. Paveldėjyste. 
Apie kitas dantų nesveikumo 

priežastis čia neminėsiu, nes no- 

riu skaitytojo domą atkreipti ypa- 
tingai Į šitas tris svarbiausias prie- 
žastis. 

Sveikas Maistas Dantims. 

Maistas, turis savyje apsčiai ang- 
liagaminiu ir kalkiniu drasku, yra 
dantims sveika-; pvz.., kviečiai, ru- 

giai, avižos ir miežiai dantims, ir 
net visam žmogaus organizmui, yra 
labai sveika. Viršutinis kviečio 

sluogsnis yra labai naudingas virš- 
kinimo aigai, o antru du sluog- 
sniu labai turtingu fosfatais, iš ku- 
riii pasidaro kaulas ir ypatingai 
dantie. Beveik tą pati galima pa- 
sakyti apie rugius, avi/as ir kilus 

prudus. Tas gali nuims išaiškin- 
ti. kodėl Lietuvoje žmonėms dan- 

tis netaip kirmija, kaip Amerikoje. 
Ten kaimuose žmonė> valg<> natu- 

raiį ir sveikį maistu —įjeriį duon^ 

iš grynu ruginiu miltu ir kitus tam 

panašius valgius: su kviečiu mil- 
tai- sutaisytą šviežiu- virahis, kiau- 
linius. pieną, vis lai labai tinkami 
žmogui maistai. Mėsa yra neblo- 
gas niristas, bet ji labai kenkia 
(k ntims. jei pavalgius neišmazgoja- 
nia burnos ir dantų, nes nuo niė- 
so- ypatingai daug užsilieka tarp 
dantų. < ion Amerikoje, regis, ne- 

blogas maistas yra avižiniai miltai. 
Visokie priev;;!giai, kurie yra gar- 
dus savo saldumu, anaiptol nėra to- 
kiai- gerais maistais, kaip pra.-taii 
sutaisytieji. Juo mę- <k ugiau- 
artinluinės prie naturalio maisto, 
juo mę- butume sveikesni. Da-j 
kartinis žmonių maistas yra taip. 
>utaisomas, kad pats tirptų burnoj 
be jokio kramtymo, liet gamta už 
jos taisyklių peržengimą dar nie- 
kam nėra dovanojusi; nedovanoja 
ji nei žmogui už jo nevartojimą savo 

dantų. Dantis yra kramtymui, ir 

męs. nevartodami jų, dažnai lieka- 
me bedančiais nei pusės amžiaus ne- 

sulaukę. 
Užlaikyti dantis kuoilgiausiai 

seksim, užlaikant iuos švariai. 
Jei skauda dantį, kuris yra iš- 

puvęs, bijosi šalto ir karšto, nega- 
lėdamas dentisto pasiekti, gauk ap- 
tiekoje vaistų pagal šitą receptą: 

Hss. Menthae / dram. 
Chlorai hydrate / , 3 

, 1 dram eacli. 
Campnore \ 
Morpbine 2 grains. 
Suvilgyk šmočiuką vatos ir įdėk 

skaudamo danties vidun, jei išpu- 
vęs, ar ant danties, jei nėra skylės. 

Jei nenustoja skaudėję, pakartok 
tai kelis kartus; neperstojant skau- 
dėti po kelių kartų dėjimo lašų, 
cik pas dentistą, nes tąsyk tik jis 
gali pagelbėti. 

Jei smegenis aplink dantis yra 
sutinę ir juos skauda, vienas ar 

daugiau dantų iškilę ir skaudu yra 
dantis suleisti, negalėdamas nueiti 
pas dentistą. gauk vaistų pagal Ši- 
tą receptą: 

Tr. Acconiti, 
Tr. Canab. Indica, 
Tr. Benzoin Comp., 1 dram each. 
Suvilgyk vatos šmočiuką ir brau-j 

kyk skaudamas smegenis kas 15 

minučių. Braukdamas smegenis, 
saugokis paliesti burnos paviršių, 
nes oda pajuoduos tūlam laikui. Iš 

viršaus dėk pašildytą, vilnoni daig- 
tą prie žando, o jei nepereina, eik 

pas dentistą. 
Garsus Oxfordo Universiteto 

profesorius, Dr. Oslcr. apie dantis 

yra pasakęs Šitaip: 
''Jei manęs kas paklaustų, kas 

(langiaus žmonių išnaikina, dantis 
ar alkoholis, tai aš pasakyčiau, kad 
dantis." 

KARĖ IR MAISTAS 
EUROPOJ. 

Juo ilgiau užsitraukia milži- 

niškoji karė Europoj, iuo labjau 
visas jos tautas apima baimė, 
kad nepritruktų maisto, nes dau- 

guma Europos tč-utų, ne vien ka- 
tę vedančios, žmonių maistui tu- 

ri grudus ir mėsą iš svetur ga-. 
benti, o karė trukdo privežimą. i 

Italijoj dėl duonos brangumo ir 

jos stokos žmonės kėlė ir kelia 
riaušes. Šveicarija žada net su- 

laužyti neutrališkumą ir karėn 

Įsikišti, jeigu bus trukdomas iš 
,-vetur gabenimas maisto produk- 
tų. Dėl duonos trukumo ir bran- 
gumo žmonės kelia riaušes Aus- 
trijos ir Vengrijoj, nors taikos 
laike ji turėdavo net atliekamos 
duonos ir jo* kaimynams galėda- 
vo suteikti; dabar gi. nors val- 

džia garsina, jog turi duonos ga- 

na iki pjutei, bet turbut yra ki- 

taip, nes jai reikia duoną rūpin- 
ti ir Vokietijai, kuri tap<> atskir- 
ta nuo duoną rūpinančių kraštų: 
Vokietijos valdžia priversta liko- 
si maisto produktus, mėsą, gru 
dus i miltus, kaip apgultose tvir- 
tovėse. sumažintomis porcijomis 
dalinti žmonėms: juo ilgiau už 
įtraukia karė, juo su maistu 
vokiečiams bus blogiau. 

Francuzijai prie gero užderėji 
mo locnos duonos pakakdavo, I>cl 

kad l:arė kilo, kada laukų vaisiai 
nebuvo nuvalyti, bulvių daugu- 
ma 'iko laukuose, todėi ir lian- 

cttzri duoną turės iš svetur ga- 
benti. fiemi dar, kad jų ir ang- 

lų laivynai yra drūti, tai vo- 

kiečiai duonos privežimo sulai- 
kyt negalės. 

Blogiausiai su maistu stovi 
Anglija. Santaikos laike dalį rei- 
kalavimo uždengdavo jos valdy- 
bos—Australija, Indijos ir l'gip- 
ias: bet ir t«» nepakakdavo; duo- 
ną ji gabendavo net iš tų kraštų, 
su kuriais dabar kariauja ir, ži- 
i oira, iš ten dabar mai.-to ne- 

gaus. Iš \"okietijos vien Ang- 
lija parsigabendavo papra.-tai ga- 

na daug javų. 1913 m. 
iš Vokietijų- iš(ai>enta Augli- 
jon i ,080,656 centneriai, avižų 
3,4*2,300 centu., rugių 68,800 
centn.. miežių 356.600 centn., pu- 
pų 49,450 centn., žirnių 313,- 
980 centn., bulvių -'.309,057 cent-' 
neriai, avižinių miltų 56,195 
centncrid. Iš Vokietijos Anglija 
parsigabendavo daugiausia dar- 
žovių. Iš Rusijos, iš kur dabar 
Anglijon nelengva privežti, ji 
parsigaben lavo javų dar daugiau: 
kviečių 5,014,000 cent., iš Tur- 
ki jos, iš kur dabar negaus, 
2.232,000 cent., i> Rumanijos— 
1 >338,000 cent. Apskritai, apart 
savo kolionijų, Anglija iš svetur 

prieš kare turėdavo kasinėtai par- 
sigabenti : kviečių 6,905,000 cent., 
miežių 10,917.000 cent., avižų 
7,012,000 cent.. bu'vių 7,775.000 
cent. 

Kad dėl karės turės pabrangti 
valgio produktai, tą pranašauja 
ir Suvierytų \'alstijų prezidentas 
\\ ilson, bet kad pabrangimui už 
akių užbėgti, jis turi vieną pata- 
rimą, taip kaip ir Anglijos Žem- 
dirbystės ministerija, kad žem- 
dirbiai rūpintųsi čėdyti ir pakel- 
ti žemdirbystę, kuri lygiai Ang- 
lijoj, kaip ir Amerikoj stovi že- 
miau negu vakarinėj f.nropoj. 
l'»et su vienai* metais žemdir- 
bystė nepasikels, o kol ją bus ga- 
lima pakelti ir karė pasibaigs, 
o po karei ir Rusijoj gal žemdir- 
bystė pakils, jeigu tik valdžia rū- 

pinsis ją pakelti. Tąsyk gal 
Rusija galės ne vienai Europos 
tautai mairtą parūpinti. Iki ne- 

senai, kol jos vietą užėmė Ame- 
rika, ji rūpino maistą Vokieti- 
jai, ji uždengdavo ir Prancūzi- 
jos neprieteklių. 

PANIŠKA BAIMĖ. 

Paniška baimė yra tokia, ko 
kia apima, rodos be tikros prie- 
žasties, pulką žmonių. Baimė to- 
kia yra užkrečiama; apima ji kar- 
tai- čielas kariumenės dalis laike 
musių. l>e tikros priežasties, lo- 
kio? baimės apimti kareiviai, eie- 
ii jų batalijonai, net regimentai, 
persigandę, meta ginklu- ir pul- 
kais pasiduoda priešui, arba. kaip 
akis išdegę, nežinodami kur. bėga 
nuo mūšio lauko, n >rs priešų 
kulkos Į bėgančius pataiko grei- 
čiau. negu j besiginančius. Apie 
kariumenės. paniškos baimės ap- 
imtas, netrūksta aprašymu ir is- 
torijoj daugelio karių nuo se- 

niausių laikų. Paniška baimė 
apima kareivius taip netiktai ir 
umai. kad greikai mano. jog jrj 
ant žmonių pulkų užlei 1/la pie-. 
menų dievaitis Pan. nuo kurio 
ir jos vardas paeina. < Irekai 
manė, kad dievas Pan, netikėtu 
suklykimu naktyj piemenis už- 
krėsdavo paniška baime. 

Grekų istorijoj paminėta, jog 
prieš muši prie Maratono, kada 
atėniečiai pasiuntė bėguną Fidi- 
pus Sparton prašyti pagelbos, 
jam užstojo kelią dievas Pan ir 
apreiškė, jog laike mūšio jis 
grekų priešams i vary- tokią bai- 
mę, kad jie pabėgs nuo mūšio 
lauko ir grekai mu:i laimės. 
Kada ištikro nuo mūšio lauko 
persai pabėgo, grekai pašventė 
'lievui Pan vieną urvą ir ten jam 
garbę atidavinėjo. 

Kariu istorijoj paminėta apie 
daugelj atsitikimu, kiKinot 4aikc 
mūšio karei .ius apėmė paniška 
baimė ir jie silpnesniu priišu ta- 

po Įveikti, nuo jit pabėgo. To- 
kia paniška baimė, apėmusi ka- 
reivius, kartais išnyksta greitai, 
l)ct buva atsitikimai, kad ji ilgai 
laik<>si ir toki karei i;.; i mušius 
visai eiti negali, todėl karved/iii 
tokius kuotoliausiai šalin siunčia, 
kad jie neužkrėstu paniška bai- 
me visos kariumenės 

Po mūšiui prie Frudlando, kur 

Napoleonas sumušė T u-u kariu- 
menę ir ji išbėgiojo j vi>us kraš- 
tus. kareivius apėmė tokia bai- 
mė. kad čielos kareiviu rlivi/iios 
bėgo ntto zyliojančių galviju ban- 
dų, arba nuo perėjusiu rubt/iu 
Lietuvos arkliu piemenų, viską 
oalikdami. Paprastai panikos 
apimti žmonės patjs nežino, kas 
juos išgązdino ir ko jie 1 >ij-«>i. 
Panika vienok dažniaiiMa apima 
isalku.-iu- ir paiisu.-iu.- kareivius. 

Panika apima ne tik kareivius, 
ne tik žmones, bet ir žvėris; ji 
; pa ; dažnai apima arklius. Pa- 
nika šiek-tiek naikina krūvos 

disciplina; panikai retai pasiduo- 
siu lisciplinuota kariumeuė. ge- 
rai išlavinta. o ką tik surinktus 

žmonių pulkus gązdiua ir mcu 

ka= fatroHy susirėmimas. 
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(l žbaiga.) 
Sutemo natri u»se. Vieton aiškiu, gražių ir puikių 

languose šviečiančių žiburėlių, tik-ka, tik-ką spingsojo 
mažutės, geltono- žvakių švie-elės. 

\ isa. Jonuko .šeimyna, susirinkusi valgomojoj prie 
tik-ka žibančios vaškinės žvakutės, su nusiminimu ir 
baime žiurėjo tamsuu -alionan, iš kur kaip negyvėliai 
stovėjo užsimąstyme ir nuliudime kėdės, divonai, pia- 
nai, visa nustebę-nusigandę. Jš viralinės gi girdėjosi 
baisios naujienos. Tarnai iš viralinės kas minuta su- 

teikdinėjo nei neįtikėtinas žinia-: 
— Sako, kad ir vandens greit nebus!... 
— Kalbėjo, kad ir numirėlių nelaidos!... 

Mėsos rytdienai nebus... Dar jeigu savaitę 
taip palaikys, tai mieste badas iškils!... 

Jonukas plačiai išplėstomis akimis klausėsi jų 
stebėtinų naujienų, kuriose darbininkas vaisdiuosi 
svarbiausiai ten veikiančiu asmenimi. Kiek Jonukas 
negalvojo, netnislino jam darbininkas vaisdiuosi kaipo 
baisuolis, viską galįs padaryti žmogus, vardu kurio 
butų galima iššaukti stebuklingą Aladino liamputę. 

Jis darbininkas, viską gal padaryti, viskas pri- 
klauso nuo šito baisuolio darbininko. Jis užsimanys— 
traukiniai ims bėgioti ir parveš tėvelį; užsimanys—ir 
plykstels elektros ir kambaryje bu- kaip prie saulutės 
-viesos; užsimanys duos šiltų pyragaičių; išeis laikraš- 
čiai, pasidarys visur liuesą smagu L. Na, o jeigu už- 

simanys, tai ir vanduo paliaus rynomis betekėjęs ir 
nebus galima nei išsiprausti, nei arbatos kur gaut iš- 
sigerti... Nieko, o nieko nesibijo!... Baisuolis! 

Jonukas dar daugiau darbininko galingume persi- 
tikrino, kuomet praslinkti- dviem savaitėm, tiek ste- 

buklų atsitiko: pradėjo bėgioti traukiniai, sužibėjo 
kambariuose elektros liamputės ir gatvėse pasipylė 
maloni šviesa, atnešė laikraščių, laiškų ir prie arbatos 
padarė šiltų py j įgaičių... Ir tėvelis parvažiavo... Kiek 
džiaugsmo išsyk!... Paskui, Jonukas su tėvu, važinė- 

jo gatvėmis ir matė, kaip baisuoliai-darbininkai link- 
smais būriais, plevėsuojančiomis vėliavomis ir balsiai, 
dainuodami linksmą liuosybės dainą vaikščiojo gat- 
vėmis. Dabar niekas jų jau neturėjo tiesos vaikyti, 
ir jie nieko jau visiškai nesibijojo. Dabar Jonuką 
dar labjau kaž-kas traukė gatvėn, bei motina neleido 
leido jo vieno. 

Motin! Mainyte! štai vėl gatvėmis vaikščio- 
ja bai-uoliai-darbininkai... f.eisk, mamyte! 

—• Negalima. 
— liet, mamyte, lei^k, jie dabar ne pikti, bet geri. 
Praslinko keletas mėnesių. Namie, pas Jonuką, 
.senai viskas įslinko senon tvarkon ir viskas ėjosi 

maloniai-slidžiai. Sugrįžo namuosna linksmybė, juo- 
kai ir džiaugsmas ir kur-tai dingo baimė. Visi jau 
senai užmiršo i pic nesenai buvusį, triukšmingą laiką. 

Vieną kartą tėvas su motina i-važiavo teatran, o 

patarnautojas vėl kur išėjo; bobutė, su-irgusi dar lai- 
ke tu baisiųjų valandų, vis dar sirginėjo ir gulėjo lo- 

voje, o sesuo su aukle žaidė lėlėmis vaiku kambaryje. 
Nuobodu Jonukui. Nėra kas veikti! Tingiai slan- 
kiodamas po kambarius, jis niekaip negalėjo surasti 
sau jokio užsiėmimo. 

— Bobute, ką man veikti?... 
— Pakasyk man koją!... 
— Tai čia, nebūta ko!... 

Išėjęs iš bobutės kambario, inėjo vaiku kambarin 
Tr ten sesers lėlytei išlaužė koją. Auklė jį išvijo iš 

ten. Nėra kas veikti! Nueitų viryklon, pas naująją 
virėją, bet tarnaitė neleidžia. 

Motina nepavelina tau, ponaiciuk, tenai eiti,— 
sako ji. N'ėra kas veikti tau! 

— Na, o jeigu čia man nuobodu? 
— Ten ir jokios linksmybės nesurasi. 
— Bet pasakyk, kas ten tokis kalba? 
— Virėjos vyras atėjo, tai ir kalbasi jiedu. 
— Tas tai jau žingeidu! 
— O kas jau ten? \'iekr.« ypatingo... Prastas 

žmogelis, darbininkas... 
— Virėjos vyras—darbininkas?! 
•— Taip. 
— P.aisuolis !... Aš eisiu. 
— Nevalia. Aš motinai ir tėvui, kuomet parva- 

žiuos, pasakysiu. 
— O tu, matai, kokia gudruolė!... Kaip tu sly- 

vas pasivogusi valgiai, tai a< niekam nesakiau!... 
— Tas netiesa! Aš tai nedariau. 
Jonukas pasibarė, pasirokavo su tarnaite, bet vi- 

rykion nedrįso eiti, nes kartą jau gavo už tai nuo mo- 

tinos kailiu. Vienok žingeidumas visa pergalėjo, ir 

jis. neatsileisdamas, stovėjo koridoriuje prie virtuvės 
duriu. I.aha i jis norėjo is arčiau pasižiūrėti baisuolin- 
-darkininkan. Kuomet kas-nors tik pravėrė duris, 
tai Jonukas, kuogreičiausiai stengėsi pažiūrėti per jas, 
n r, niekas neišėjo: girdėjosi tik halsai kalbančiųjų, 
het paties baisuolio nebuvo galima pamatyti, kadangi 
einantieji mažai praverdavo duris. Žingeidumas gi 
taip augo. kad ir pats Jonukas negalėjo net nei išdrįsti 
jam pasipriešinti. 

— Ačiu Dievui! sušuko pats sau Jonukas pa- 
kuždomis, pamatęs tarnaitę kur tai išeinant. 

Kaip ji tik i>ejo, Jonukas tuojaus pamažu pradėjo 
daryti virtuvės duris. Duris biskj prasidarė... Netuoj 
Jonukas pažvelgė (>er jas: keletą minučių stovėjo kaip 
negyvas -nei kvapo is burnos neišleisdamas, nei akių 
nepakeldamas. Antgalo. vienok, pažvelgė: sėdi už >ta- 
lo apiplyšęs, malonaus, meilaus veido žmogutis. Jis 
tokis mažutis ir netikęs. Drebančia ranka, bailiai iš 
torielkos kaž ką kabindamas, valgo. Valgo, tvirtai 
ranka laiko torielką ir bailiai dairosi į šalis, rodos bi- 
jodamas, kad kas iš jo neatimtų... 

Na, o kur gi tas baisuolis?... Jonukas, ištiesęs 
kaklą, apžiurėjo visą virtuvę. Nieko daugiau nėra. 
Tiktai naujoji virėja ir tas žmogutis. Nejaugi tai jis 
butų tas baisuolis?!... 

Neiškentė Jonukas: inėjo virtuvėn ir atsistojo prie j 

slenksčio. Žmogų- tuojaus pašoko nuo kėdės ir iš 
baimės net šaukštą išmetė. Tas pirma ant kcdčs, o 

paskui ant grindų taip nuskambėjo. 
Tai nieku valgyk! ramino virėja.— Ponai- 

čiukas niekam apie tai nesakys. 
— Apie ką taip: paklausė Jonukas. 
— Nesakyk, Jonuk, nei tėvui, nei motinai, kad 

šitas žmogus valgo pas mus... Lapienės liko, tai ką, 
neliesi juk... 

— Gerai, nesakysiu... 
— žmogus alkanas reikia pasigailėti, ponaičiuke 
— Ko pasigailėti ? 
— i t •» žmogaus... Tai mano vyras... 
— Vyras!?... 
Jonukas žvairomis pažvelgė Šale stale stovintin 

maža n žmoguliu ir pamisimo: "J>tiesų, tur l>ut užsi- 
dėjo raganišką kepuraitę ir pasivertė mažan žmogu- 
tin,"—o paskui pasakė: 

— O, tai tu baisuolis!... Aš žinau. 
— Kas baisuolis? 
— O gi tu! 
— Aš darbininkas, ponaičiuk, aš tik-ką dabar be 

darbo. 

Reiškia, esi baisuolis! Aš žinau... Tu viską 
gali padaryti. Juk tai tu tiek baisenybių pridirbai... 
Tik, žiūrėk, daugiau taip nedaryk! Žvakėmis žibi- 
nant pcętamsu, arbatą aš su pyragaičiais myliu. 

A- nieko, ponaičiuk... Aš tuojaus išeisiu... 
— Bet tu visai netoks baisus, kaip kad aš maniau 

apie tave! Man rodėsi, kad tu didelis, kaip namas ir 
kad tu labai baisus... O tu... tok i s!... Tu persiverlei 
tokin mažan? 

— Valgyk, ponaičiuk, visiems reikia, o tu juo- 
kiesi, kad aš valgau... Nuodėmė juoktis iš žmogaus... 

Aš maniau, kad tu baisus-galingas... O tu... 

juokingas!... Barščius valgai!... Tavo rankos dreba... 
Aš tavęs nebijau... Nei kiek nebijau... 

Vicfir,«k, kokio nors atsitikimo dėlei, Jonukas vik- 
riai išbėgo iš virtuvės ir atsistojo už slenksčio, kad 
butų galima tuojaus pabėgti, jeigu baisuolis pradėtų 
ji vytis, l'.et nieko! Nes i veja. Sienon užsisuko. Ką 
jis ten daro? Kas ten verkia? Tai jis! Jis! Stovi 
ir šluostydamasi ašaras graudžiai verkia... 

Baisuolis, o verkia... Eik, tu!... Taip tau ir 
reikia!... Kodėl tėveliui neleidai parvažiuoti? Kam 
elektrą užgesinai... pyragaičių nedavei: štai dabar tave 
dievas ir nubaudė... Taip tau ir reikia!... Taip tau 
ir reikia!—smarkiai, visa gerkle, užriko Jonukas ir 
linksmu, sujudintu juoku visą tai pranešė namo par- 
einančiam patarnautojui: 

— Aš jo dabar nei vieną biskutį nesibijau... 
Dievaži, nebijau!... Ištiesų, kaip matai mane gyvą, aš 
jo nei kiek nebijau!... 

GALAS. 

I'ušaitč. 

Neverk, Motinėlė! 
Neverk matušelė, neraudok senoji! 
Girdi, kaip tolumoje griausmu gaudžia šūviai ir 

durnai gaisru, kaip šventos ugnies aukurai, dangun 
siekia... 

Su kiekvienu šuviu šimtai, tūkstančiai jaunu gai- 
vu karės lauke krinta, kaip po aštriu dalgiu dobilėlių 
žiedai... 

Priešų—savųjų... 
Kiekvieno matušė sengalvėlė rauda... 

Sesutė... mergelė... 
Tavo stmus nuėjo už pasaulio įamybę kovoti... 
Tai kas, kad jų gimtinės šiaudinės pastogės pe- 

lenuose, laukų vien juoda žemė... 
Kad tau. senute, pikti priešai užpuolę atėmė pa- 

skutini juodos plutos kąsnį... 
Sumintos rūtelės darželyj, nutraukti vainikai ta- 

vo dukrelėms. 
Verkia seselės... mergelės raudoja... 
Tavo sunus nuėjo savo kraujo pralieti už kitų 

ramybę, kitų matušėlėms ašarėlės šluostė, už pastoges 
kovojo. 

Juk ir tave, senute, nuo piktų priešų kitų ma- 

lušėlių sūneliai gynė, galvas suguldė. 
Neverk matušė... 

neraudok senoji! 
Kodėl taip liūdnai linguoji seną galvelę?... Ko- 

dėl tos ašaros per veidą vien tau rieda ir taip gailiai, 
tyliai j griuvėsių pelenus žiuri vien?... 

Tavo sunus kovoja... 
Sakais, skausme suimta begaliniam... 
Salta vėtra tave sulaužė, išnešiojo tavo ramumo 

sapnus, ir širdis šiądien vien begaliniam skausme 
plyšta... 

Neverk, tnatušėle... 
neraudok, senoji!... 

Ko susilaukė tavo galvelė, kokiiv vėtrų karės gil- 
'tinė tavo žemelėj privarė, kam auginai, slaugei sunus, 
didvyrius, dobilėlius... sakalus narsius?... 

Neverk matusėle!... 

Kodėl taip tyliai ir liūdnai lenkiasi tavo galva! 
Ar miegi, matusėle, ar nesisapnuoja, senute, tau 

'puikus sapnas?... 
Žydi ir tau baltos gėlės... 

Met kodėl tavo veidas kartais nušvinta taip į 
tuos griuvėsius pelenus bežiūrint?... 

Gal girdi kartais tu tolimo trimyto balsą, gal 
grįžta sunus?... 

O gal atmeni garbingus milžinų-didvyriij praeities 
taikus ? 

O gal iš skausmo gilaus sapnuojasi tau, senute, 
puikus sapnas. 

O motinėle mano brangi, 
o užmirštoji sengalvėle! 

Neverk, neraudok! 
Tavo sunus drąsuoliai 

Už Tėvynę galvas sudė*... 

(15 "L. Žinių.") 

Pašnekelių Kampelis. 
561. Kaip atrasta termometras, 

vartojamas Suvienytose Valstijo- 
se? Termometrai, prietaisus orui 
mieruoti šiltinius atžvilgiu} yra 
vartojami trejopos rųšies. Reo- 

muru, Celsijaus ir Fahrenheito. 
Reumuro termumetras svarbiau- 
siais savo dviemi punktais turi 
ledu tirpimą ir vandens virimą. 
Visas tarpas tarp šių dviejų 
punktu yra paskirstytas i «So da- 

liu, arba laipsnių. <)° stovi prie 
ledo tirpimo. 800 pažymėta van- 

dens virimas. Celsijaus termo- 

metras stovi ant to paties pama- 
tu su tuom skirtumu, kad ledo 
tirpimo ir vandens virimo tarpas 
yra padalintas Į 100 laipsnių. 
Šiuodu termometru vartojama 
Europoje. 

Suvienytose Valstijose ir abel- 
nai šalyse, kur vartojama anglų 
kalba, žmonės naudojasi Kah- 
renlicito termometru. Šisai ter- 

mometras yra visų pripažįstamas 
neparankiu, tačiau iš papročio 
žmonės jįjį vartoja. Moksliš- 
kiems tyrinėjimams vartojama 
Cel lijaus termometras. Fahren- 
heitu termometrų neparankumas 
yra tame, kad ledo tirpimo punk- 
tas yra pažymimas 320; vanduo 
gi verda, sulyg šio termometro, 
prie 2120. Tokiu bildu ledo tir- 

pimo ir vandens virimo tarpas 
yra padalintas i 180 laipsnius. 
Kad supratus, kaip atsitiko toksai 
keistas ir keblus padalinimas, 
pažvelgsime truputi i Faliren- 
heitu termometro istoriją. 

l'alirenheit, kurio vardu ter- 

mometras vadinasi, gimė Dan- 
zigo mieste, Vokietijoje, ir ap- 
sigyveno Amsterdame, Hollandi- 
j-»j o. kaipo meteoroliogiškų in- 
strumentu dirbėjas. Fahrenheito 
laikuose (Fahrenheit gimė 1686 
m. ir mirc 1736 m.) buvo var- 

tojami spiritiniai termometrai. 
Gyvojo sidabro termometras bu- 
vo išrastas dar 1659 m. Paryžiuje, 
bet \i.-uotinan vartojimai! jį Įve- 
dė Fahrenheitas. 

Savo bandymuose rasti pa- 
ranku punktą temperatūrai mie- 
ruoti (dar su spiritiniais termo- 

metrais) jis išrinko mišinį iŠ 
ledo, vandens ir druskos, kaipo 
žemiausį laipsnį. Fahrenheitas 
manė, kad tai žemiausia tempe- 
'atura, kokios galima paniekti. 
Antru punktu ji>ai paėmė sveiko 
žmogaus burnos šilumą. Šių 
dviejų laipsnių tarpą tyrinėtojas 
padalino į 180 lygiu dalių. 

Vėliaus, kuomet Fahrenheitas 
pradėjo vartoti gyvąjį sidabrą 
termometrams, jisai tą patį tar- 

pą padalino i 96 laipsnius. Pas- 
kui, vieton sveiko žmogaus bur- 
nos šilumos, tyrinėtojas paėmė 
verdančio vandens temperatūrą 
kaipo augščiausį laipsnį. Var- 
todamas senąjį savo dalinimo 
budą, jisai rarlo, kad verdančio 
vandens temperatūra yra lygi 
212 laipsnių. Cžšalimo punktas 
išpuolė, kaip sykis, ant 32 laip- 
sniu. 

•Tokiu tai budu, visai išnetyčių, 
susidarė tasai neparankus varto- 

jime termometras, kuriuom nau- 

dojasi Suvienytų Valstijų žmo- 
nės. Anuodu termometru yra 
daug parankesni, nes užšalimo 
laipsnį abudu pažymi O0. Cel- 
sijaus termometras (o°—ioo°) yra 
vartojamas visame mokslo pa- 
saulyje. 

I ILidLJ 

562. Kokią Įtaką j žmogaus 
sveikatą turi važinėjimas auto- 

mobiliais? Dvidešimtasai am- 

žius, tarp daugybės kitų ypaty- 
bių, atsižymi tokiu žmonių ncr- 

vi nguniu, kokio iki pastarųjų 
kelių dešimčių' metų visiškai ne- 

žinota. Pats gvvcnilnas pasidarė 
greitu, skubiu, nervingu. Drau- 
ge su tuom ir žmogus yra nera- 

mus. skubiai vfciklifs, nervingas. 
Dabartinėje gcntkartčje randama 
daug daugiau neurastenikų, žmo- 
nių su suirusia nervų systema. 
negu anktsyvesniais laikais kad 
buvo. 

Tarp kitų priežasčių, kurios 
žmones priveda prie nervų sy.-te- 
rnos suirimo, stovi ir automo- 

bilių vartojimas. Automobilių 
įtaka j žmogaus sveikatą yra 
skaitoma kenksminga. Tiesa, au- 

tomobilius sutaupina laiką. Jo- 
kiu kitu bildu taip greitai ne- 

pervažiuosi iš kokios nors vie 
tos j vietą, kaip automobiliu. Iš 
to galima butų išvesti, kad žmo- 
gui dienos bėgyje liekasi dau- 

giau liuoso laiko, patsai dieiv>* 

darbus susitrumpina ir žinojus 
turi daugiau laiko atsilsiui. 

Taeiaus įtaka važinėjimo au- 

tomobiliais padaroma j žmogų 
tokia, kad tasai atilsis, kurj galė- 
tų suteikti ilgesnis liuoslaikis, 
yra visai sunaikinamas. 

Gamta yra surėdžiusi taip, kad 
žmogaus kūnas nuolatos, net ir 
laike darbo, galėtų šiek-tiek at- 
filsėti. Tai yra visokios mažos 

kliutjs, kurios nepadaro jokių 
irtai .mų sutrukdinimų ir kurios 
•aėiaus duoda progą, taip sukant, 
"kveptelti." Svarbiausia kliūčių 
reikšme yra tai, kad jos nukrei- 
pia mintį kiton vagon, suteikia 
permainą ir paliuosuoja nervus 
nuo Įtempimo. 

Greitas važiavimas automobi- 
lium, atpenč, dar labjau įtempia 
nervus. Greitai mirganti pro ša- 
ii daiktai, kokio nors nelaimingo 
atsitikimo laukmas įtempia ner- 

vus labjau negu darbas. Tokiu 
budu pražūsta ta atsilsio proga, 
kurią trri žmogui, nevartojantis 
automobilius. Nuolatinis nervų 
įtempimas nusilpnina žmogų ir 

priskubina visišką nervų syste- 
mos suirimą. Pastebėta tai. kad 
žmogus, pavažinėjęs automcH- 
litim, paprastai buna nervinges- 
ni.% skubesnis negu žmogus, ktt- 
risai nevažiavęs automobiliam. 

Tokiu budu automobilių var- 

tojimas yra dar vienu tų veik- 
snių. kurie ardo dabartinio žmo- 

gaus sveikatą. Bent tuom at- 

žvilgiu gali džiaugtis tie, kurie, 
dėlei kokių nors aplinkybių, ne- 

vartoju automobilių. 
naa 

563. Kaip kare pavertė karve- 
lius j fotografistus? Karveliai, 
kaipo žinių nešiotojai, yra žino- 
mi jan nuo labai senai. Senes- 
niuose laikuose, kuomet dar ne- 

buvo bevielio telegrafo nei aero- 

plianų, .šie karveliai lošdavo labai 
svarbią role karėse. Laike frau- 
euzų-vokiečių karės 18711—71 m. 

karveliai buvo svarbiausiais ži- 
nių nešėjais tarp uždarytųjų Pa- 
ryžiuje franeuzų ir likusios Pran- 

cūzijos dalies. Fotografijos bil- 
du pranešimai būdavo sumaži- 
nami taip, kad tik .su labai padi- 
dinančio stiklo pagelba galima 
buvo perskaityti sumažintąjį raš- 
tą. Tame sumažinime prieita 
prie to, kad ilgiausius praneši- 
mus lengvai galima buvo vie- 
nam karveliui panešti. Mažini- 
mo procesas ir paskui vėl atgal 
padidinimas apsieidavo labai 
brangiai. 

Pastaruoju laiku šie karveliai- 
žinianešiai paversta j tikrus fo- 
tografistus. Tai sugalvota pir- 
miausiai Vokietijoje. Visai ma- 

žytis fotografiš'ka's aparatas yra 
prikabinamas prie karvelio kru- 
tinės iš apačios. Prikabinama 
yra taip, kad aparatas, karveliui 
lekiant, yra atkreiptas žemyn. 
Aparate yra prietaisa, kuri auto- 

matiškai tam tikrais tarpais nu- 

traukia fotografijas. Tokiu budu 

karvelis, lėkdamas viršum kariu- 
menės, paeiliui nufotografuoja 
visa:- tas vietas, per kurias lekia. 
Gaunamieji paveikslai, sakoma, 
taip aiškus, kad esą galima gerai 
sužinoti m iktai priešo pozicijas, 
bet net ir skaitlių karitimenės, 
kanuolių ir 1.1. Žinoma, gauto- 
?ios fotografijos yra padidinamos. 
Taigi, karveliai-"fotografistai" 
gali atlikti tarnystę, kuri butų 
labai sunki orlaiviui. Sie karve- 
liai yra daugiausia vartojami for- 
tų fotografavimui. 

UI23Ū 

564. Ką parodo žmogaus ant- 
akiai? Sakoma, kad nosis esan- 

ti žmogaus budo rodykle. Esą, 
iš nosies galima pažinti, su ko- 
I ios rūšies žmogum turi reikalą. 
Tvirtinama, kad ir antakių išvaiz- 
dos pagelba esą galima pažinti 
žmogaus būdą. 

Jeigu antakiai tiesus, tai tas 

rodo. kad žmogus turi gerus įpro- 
ėius, gerą protą, yra teisingas ir 
atviras. Tačiaus, jei tokių anta- 

kių plaukas iuga ir ant nosies 

pamato (tarpakyje), tai tas rodo 
j tai, kad žmogus palinkęs prie 
apgavystės. 

Išlenkti arba išriesti antakiai 
rodo, kad žmogus turi gerą skonį 
spah ų sudėstyme ir gali pada- 
ryti puikias varsų kombinacijas. 

Antakiai, >tovinti toli vienas 
t uo kito, rodo žmogaus gabumą 
teisingai 1111 rokuoti didelius to- 

lius.ir saikus (miorius). 

Jeigu antakiai yra viduryje 
įlenkti link akiu, t.ii jie rodo 
žmogų, kurisai yra k rštingas ir 
padarytos jam skriaudos niekuo- 
met neužmiršta. 

Žinoma, tas gali buti teisybė. 
I'.et gali 1 > u t i ir atbulai. 

□0D 
KLAUSIMAI. 

565. Kaip ilgai gali išbūti van- 

denyje daiktas nesupudomas? 
566. Kur auga medinės skėčiu 

rankenos? 
567. Kame yra didžiųjų tyru 

(pustymu) priežastis? 
568. Kokią įtaką daro karė į 

vaikus? 
(Atsakymai bus kitam nuinoryj) 

Į KIBIRKŠTIS. 

Viską, ką kaizeris daro—daro 
su Dievu. Netrukus gal kaizeris 
iškabins iškabą ''Kaiser & (Jott 
Company." 

* * 

Lietuviai .-ako, kad jie nori 
autonomijos arba neprigulmybės. 
Sprendžiant iš dabartiniu pešty- 
nių, galima manyti, kad ,-ykiu su 

a u t o n o i mją reikėtų prista- 
tyt ir didelį kazoką su nahaika, 
kad jie viens kito neišdaužytų ir 
neišsipjautų. 

* * 

Xekurie laikraščiai turi paveik- 
slus be parašų, bet ''Draugas,'* 
kaip išrodo, Įvedė skyrių parašų 
be paveikslų. 

* * 

Vienas laikraštis atrado Vil- 
• iujv saiką "gešeftmacherių" ir 
tarp jtj jis priskaito, tarp kitų 
vyr i ir Dr. Basanavičių. Tas 
primena p-ią Šliūpienę, kuomet ji 
vienam panašios rūšies vaikėzui 
laike Pbiladelphijos visuomeniško 
senio už panašų nachališkumą 
plonu, bet rusčiu balseliu tarė: 

"Sna-a-argl-y-ys...." 
* ♦ 

"Gerbiamų" daug laikraščiuose 
priviso. Netrukus kiekvienas tą 
titulą galės nusipirkti už centą, 
o gal susilauksim ir "Gerbiamų 
Perkūnų," "Gerbiamų Bagočių," 
ir t.t. 

* * 

Bepartyvišku žmogum jaučiasi 
tas, kuris visų pirmiausiai skaito 
save tik lietuviu, o taipgi ir 
tas, kuris sėdi išsykio ant dviejų 
kėdžių. Jurgis Spurgis. 

Maskoliški kareiviai gauna al- 
gos 50 kapeikų į mėnesi. Spren- 
džiant iš to, kaip jie dabar mu- 

šasi, prisieitų manyti, kad jie 
sutrintų pasaulį, jeigu p. Fordas 
lntjų pabosautų. 

* * 

Vienoje Amerikos lietuvių ko- 
lionijoje susidarė kompanija iš 
saliunininko, aptiekoriaus ir ku- 
nigo. Neišpasakytai pasekminga 
kombinacija: nuo mažo susirgi- 
mo gelbės saliunininkas, nuo di- 
desnio—aptiekorius, o kada visai 
bloga—šauk kunigą. Jonas. 

♦ * 

"Keleivio" redakcijai išrodo 
keista, kad vyrukas, besimoky- 
damas Yalparaise. gavo ir bul- 
ves skusti, ir kručkus lupti, o 

dabar važiuoja "Kataliko" redak- 
cijos autotnobiliuje. Pavydi. 
Vertėtų "Keleivio" redakcijai pa- 
sinaudoti iš patarlės: kiaulių ne- 

ganęs—ponu nebusi. Druf, Val- 
paraison !... 

* * 

"Kova" No. 6 prisivirė 'kliacktj 
su krakamuliais' ir vaišina jais 
kokius tai ponią Domdom ir p. 
Drigailovą. Fe! Prie kokio 
švankaus valgio pripratus ta po- 
nia "Kova!" 

* + 

! "Žaibas" dar vis eina. Skai- 
tant jį, klaidos ir p. radakticriaus 
nemoksiąs žaibuoti žaibuoja. 

* * 

Karolis Vairas gali apsirgti, 
pamatęs, kaip "Žaibas" darko jo 
veikalus. Mat, žaibas visada žai- 
bas: nežiūri, teisingai ar klaidin- 
gai, bet skelia. 

* * 

Pastaraisiais laikais, Chicagojc, 
kalbint j susirinkusius, vartoja- 
mas naujausias titulas: "Gerbia- 
ma Fublika." Susitikus gatvėje 
sakoma: "Labas rytas, Jusų Skv- 
stybe." 

* * 

Smalavirių manija, kuria pir- 
miausia apsirgo p. Butkus iš Chi- 
eagos, platinasi bjauriau už 
"mooth and hoof" ligą. Ja ap- 
-irg jau "Kova." Beletristikos 
vieton pradeda talpinti visai sma- 

linius straipsnius. Spurgutis. 

IS LIETUVOS. 
LUKŠIAI, 

Naumiesčio Apskr., 
Karės pradžioje vietos gyventoja] 

buvo žymiai nusigandę, bet, maty- 
dami Rusijos armijos pasisekimus 
Rytų Prusuose, visi nurimo. 

Paskui susilaukėme nepageidau- 
jamu svečiu prūsokų. Metėme vi- 
.-i darbus, kasėmės duobes, kad kar- 
tais ištikus šaudymams, pasislėpus 
nuo kulkų. Tuomet niekas nevaži- 
nėjo,—bijojo, kad vokiečiai nepa- 
imtų arklių. Vokiečiai daugelio 
neleido j miestelį, ypač nuo giri- 
ninkų. 

Dabar šioje apielinkėje moterįa 
mezga pirštines, siuva marškinius, 
deda aukas kareiviams. Xe nuo 

vieno kareivio teko girdėti, kad 
lietuviai gailestingi žmonės. 

M ARI AM P O LĖ. 
Šis miestas, kaipo stovintis ant 

etapo kelio, pakliuvo ypatingon sa- 

nitarų globon. Įsakyta išvalyti vi- 
sai šuliniai, pamainyti medinius jų 
rentinius cementiniais,, įtaisyti vi- 
suose prie didžiųjų gatvių kiemuo- 
se cementines dengtas duobes sru 

toms ir sąšlavoms, kasdien valyti 
kiemus ir gatves. Jeigu keno nors 

nuosavybėje rastųsi nevalumas, sa- 

vininkai jų bus už tai baudžiami 
piniginėmis pabaudomis nuo 25 
rub. iki 3,000. Sutvarkymui duota 
laiko lig gruodžio 28 d. 

X Mariampolės Lietuvių Drau- 
gijos Komitetas pavargusiems dėlei 
karės šelpti [steigė tarpininkavimo 
biurą, kuris apsirinko sau butą 
"Žiburio" arbatinėje prie senosios 
rinkos. 

SINTAUTAI, 
Naumiesčio Apskr. 

Gruodžio 12 d. Rugiu kaime už- 
mušė šerną, sveriantį 12 pudų. 
Šernas, kaip spėja, busiąs pabėgęs 
iš Vokietijos, nuo Vištyčio, kur vra 
kaizerio dvaras ir Žvėrynas. 

KRUONI AI, 
Traku Apskr. 

Nesenai vakare miške vilkai už- 
puolė miško prižiūrėtoją Babianskį. 
Tasai Įkopo medin ir išsėdėjo visą 
nnkt j, tik ryte i j sustybųM nuėmė 
darbininkai. 

BABARDIŠKIAI, 
Kalvarijos Apskr. 

Gruodžio 1 d. 1914 m. mirė 
Juozas Chmieliauskas. Likosi pa- 
laidotas Daukšių kapinėse, gruodžio 
3 d. Velionis, apart giminių Lie- 
tuvoje, paliko Amerikoje sunus 

Petrą, Julių, Antaną, Juozą (apie 
pastarąjį jau daug metų kaip nieko 
negirdėti ir dideli skaitlių taip gi' 
minių). 

BAŽNYTINĖS ŽINIOS. 
Kunigų permainos Seinų vysku- 

pijoj. Kun. Gurevičius paskirtas 
vikaru į Zapyškį, kun. Baginskis 
į Zavadus, kun. Adomas Jasenaus- 
kas į Turoslį, kun. čitavičius į 
tvolną. (Iš laikraščių.) 

VIETiNES JINIOS, 
Pakvietimas draugijoms. 

Siuom gerbiamųjų Chieagos ir 

apielinkių lietuvių draugijų val- 
dybos ir komitetai yra nuože- 
miai užkviečiama atsilankyti į 
susirinkimą, kurisai atsibus va- 

sario 21 d., 2 vai. po pietų "Mil- 
dos" teatro svetainėje (trečios 
lubos), 3138 So. Halsted st. Su- 
sirinkimo tikslu yra plačiau ap- 
kalbėti reikalus Lietuvos Gelbė- 
jimo ir Autonomijos Fondo Chi- 
cagoje ir greičiaus sutvarkyti vi- 
są aukų rinkimo reikalą, kurisai 
Chicagoje, didžiausioje Amerikos 
lietuvių kolionijoje, yra iki šiolei 
sutvarkytas toli-gražu ne taip, 
kaip tai turėtų buti. 

Didis metas stoti darban. Pri- 
jaučiančių draugijų valdybos ir 
komitetai malonės būtinai atsi- 
lankyti. 

Liet. Gelb. ir Aut. 
Fondo Ch. Valdyba. 

Nuo 18-tos gatvės. Cliicagos 
Lietuviu Demokratu Kliubas, 
jirie 1732 Union ave., savo me- 

tiniame susirinkime su pagclba 
pirmininko K. Meškausko ir ke- 
leto nariu buvo nutaręs paaukau- 
ti $2.00 Liet. Viešam Knygynui, 
kuris randasi šioje apielinkėje. 
Antrame gi susirinkme tūlas 
Kliubo narys pradėjo aiškinti, 
kad, girdi, Kliubo nariai dasilei- 
dę "labai nešvaraus dalyko," pa- 
skyrę tą auką. Pasidrąsinęs ki- 
tu narių tylėjimu, tasai ponas pa- 
davė įnešimą, kad Kliubas dau- 

giau tokių aukų nedarytų. Ir 

"geri demokratai sutiko su 



tuom. Diskusijos dėlei tu $2.oc 
kutu galėjusios išsivystyti j il^u^ 
ginčus, f,et p. TJrli(cox-ieia nu 

fnaUino visus. prižadėdamas. kai- 
po "atlyginimą už skriaudą," pa- 
Manti uždyką pliakatus kliub 
I,alini "Demokratams" |ai>ai 
skaudu, kad Sj.oo nuėjo apšvie- 
t<-s reikalams. Ta- pats [<Įiu;,;^ 
ktlin,,-,.- mėnesiniuose susirinki- 
nu,OM" •y.pirko p,, bačkutę ahuš. 
'ain reikalui i.; iždo išleista jau 

apie S7.00. I'okiu tai budu 
K bubąs parodė, kam jisai lau 

pripjautos turi: apsvietai. 
•''iii. Kai kurie žnionė- cia da- 
i>ar Kiiubą vadina "bačkiniu." 

Ex-KIubietis. 
Atstovai draugijų ir kliubu. 

palaikančiu Liet. \ it-š;. Kmgv na. 

š >0. I nion av.. >avn metinia- 
me >usirinkime nutarė parengti 
vakarą >n prakalbomis ir Įvai- 
riai pamarginimais. \'akaro ren'- 

gimo komitetas, apsvarstęs, kad 
pat< ',<i.iu>ia vieta vakarui buty 
.\pveizdos I )ievo bažnyčios -\ę- 

tamė, nuėjo pas parapijos k-lcbo- 
na kuu. Krušą ti, kad luotu 
s\ etaiuę. \ ieton atsakymo, |<le 
')• uas atsinešė knygoje laišką, 
apie k u r j paaiškino, kad jisai gau- 
ta 'ar lapkričio mėnesyje f>) { 
m. Laiške rašoma, kad priešais 
Ap (,ovo bažnyčią u/dėta kny- 
gyną-, kuriame randasi visi >0- 

nalMt.i ir laisvamaniu laikraš- 
čiai. įsiskaitęs iki tai vietai, 
klebonas užklausė, ar tai teisybė. 
N ieras komiteto nariu atsakė, 
kad teisybė. Klebonas užklausė: 

K ui tenai gali buti ta apšvieta 
ir tas apšvietos darbas, kaip jus 
\ adinate. Ten randasi tie pur 
v»ni laikraščiai ir tuose purvuo- 
se negali buti apšvietos." Tasai 
pats komiteto narys atsakė, kad 
&le -purvinu*' la.traščiii kn:./;y- 
liC randasi ir katalikiškieji ir taip 
jau katalikiškos spaudos. Kny- 
gynas gi, kaip aiškinta toliau s, 

prisilaiko bepartyviškij pamatu ir 

ueagiiuoja nei už vieną pusę. 
'as klebono nepatenkino ir jisai 
paklausė, kaip išrodytu, jei baž- 
nyčoije ant altoriaus butu pasta- 
tyti: Dievas, velnias ir socialis- 
tas. Girdi, ar tai butij bepar- 
ty viską t Kitas komiteto narys 
•tsakė, kad tai "butu visai neblo- 
gai, nes atsilankęs žmogus galė- 
tu pasirinkti." Prasidėjo ginčai, 
kuriu p'asekmėje komitetas nie 
ko nepešė: svetainės negavo. 
Komitetas, eidamas pas kleboną, 
jok'' budu nemanė, kad klebonas 
atsiY;.kytu duoti svetainę. 

A. Booben. 

Vikaras lukente jusiu naudai. 

Sį nedėldienj, vasario f4 d., "Mil- 
dos" teatro -vetainėje, 3138 So. 
Halsted >t., lietuvių moterų 
"Apš vietos" dr-ja rengia vakarą, 
1 urio visas pelnas yra skinamas 
•įauuai nukentėjusių nuo karti 
Lietuvoje. Vakaras bus papuoš- 
tas įvairiu programų, kuriame 
ims dalyvumą p.p. Janušauskienė, 
Pocit tu- ir visa eilė kitų atsižy- 
mėjusių lietuvių artistų. Pro- 
grai ui pasibaigus. žada buti Įvai 
rus šokiai, tarp jų: žurstinis. 
obuolinis, rožinis ir kiti. Žmo- 
nės. prijaučianti prakilniam va- 

1 aro tikslui, yra rengėjų malo- 
niai užkvietiami atsilankyti. 

Rožė. 

"Apšvietos" mokyklos. Lietu- 
vių moterų \psvietos" dr-jos 
mok \ klos. kurios yra Mark 
VVli'te Stpiare j»arkutyje, kertė 
2<>-t<>s ir Halsted gatvių, tr apie 
kurių įsikūrimą savo laiku šiose 
skiltyse buvo rašyta, gyvuoja 
labai gerai. 

Siuvimo mokykla atsibuna kis 
utat'.iuko vakarą. Jinai padalin- 
ta i 3 -kyiius: paprasto siuvi- 
nio, gražus išsiuvinėjimo (taipo- 
gi gra/.nų išdirbinio) ir visokių 
mezginių. si,į mokyklą lanko 
apie 30 moterų ir merginų. Mo- 
kyklos vedėja yra tam tyčia pa- 
kviesta savo šakoje išsilavinusi 
ipecialistė mokyt< »ja. 

Seredomis ir pėtnyčiomis huva 
«■ u g 1 ų kalbos painokos, rašvino ir 

skaitymo. Lankytoju vr.i api" 
20. Mokytoja yra pasižymėjusi 
autorė anglų kalbo- vadovėliu 
ateiviams. 
r 

ketvergų vakarais atsibuv.-' pa- 
nokos valgių gaminime, taupin- 

goj<* šoimyninkystėje. svariame 
kambarių užlaikymo ir 1.1. Mo- 
kinių yra suvirs 40. 

Kaip dr-jos narėms, taip ir pa- 
saliuems moterims ir merginoms 
šų pamokų lankymas yra r.ždyką. 
Smulkmenas galima sužinoti ten 

pat mokykloje, arba pas bv kuria 
"Apšvietos" narę. 

Mokinėse abelnai pastebiama 
vžsiinteresavimas pamokomis. 
mokinių skaitlius vis auga. Siosl 

pamokos suteikia progą kickvi* 
nai lietuvei moteriai ir merginai 

j u/d ką apsipa/inti su dalykai j 

'kurie k isdieniniame gvveuime tu 
n .itcMę svarbą. ! < »- progos 
nevertėtų praleisti. Rožė. 

■ ■ 

"Apšvietos" draugijoje. \ asa 

|;'i" 7 d. lietiniu moterų "Apš\ie- 
os dr ja laikė savo pirmą po 

susirinkimą, kmianie iv i 

jai srnkloj valdybų prade io savu 

pareigu pild\ma. Yaldvbo;e 
šiem- metam- yra: pirm. p. U. 

! ikienė, iee pirm.- p. M. ( )1- 
-/cv skieiu-, prot. rast.-—p. M. 
Katkevičienė, fin. rast.-- p. Z. 
Pumšfeienę, i/d.—■-p. L. Šatkaus- 
kienė. Susirinkime nutarta su- 

rengti laike gavėnios t—.* pa- 
skaitas. Paskaitų temos bus su- 
nst' su moterių klausiriui. \ ie- 

na rengiamųjų paskaitų bus pa- 
>v» -' i vyrams ir iii >t'".'i n.s, visos 
k u-. >s išimtinai m minis (taipo- 
gi ir nt rųinotu- X u tarta Įkur- 
ti -avo knygyną, kuriuom galė- 
tų naudoti* ne tiktai d r-jos na- 

| '"ės, bet ir visos lietuvės mote- 

^ 
į s ir mergino-. Knyygno vedė- 

jja lil:o-i paskirta p-le M. Radze- 
ieiutė. Xeu/ilgo ilr-ja rengs 
| '-rus savo neturtingų narių sit- 

Rožč. 

Pajieško V. Kalinausko. Po- 
nas li. Šidiškis prašo mus pra- 
nešti, kad tėvai ir broliai iš 
Lietuvos ir kiti gentjs teiraujasi 
apie V. Kalinauską. Pajieško- 
masai seniau darbavęsis prie uni- 
jos l (>. \\ oi A. 2(y)-to sky- 
riaus ir kitų organizacijų Clii- 
cagoje. Apie pajieškomąji eina 
visokių gandų, bet tikros teisy- 
bė- esą negalima -u>ekti. Jeigu 
kas žinotų apie Y. Kalinauską, 
tai P>. Šidiškas prašo pranešti 
jam antrašu: 3252 So. Halsted 

Įst.f Chieago, 111. 

REDAKCIJOS ATSAKYMai. 
p. Tėv. Mylėtojas (Utica, N. Y.). 

Ačiū. Tikimės, neužmiršit© ir to- 
liausi. 

p. B. Šidiškis, Chieago. Mušu nuo- 
įmone, butu geriaus pirma sužinoti 
apie tai "Bridevilėj" arba tiesiog pas 
jnsi.i paminėtas ypatas: Galski, Rugį, 
Pačkauską ir kitus. Apart to, jusu 
paminėt kuopos ir ypatos stovi ar- 

čiaus "Naujienų" ir todėl butų pa- 
rankiau* tenai talpinti ištisą kores- 
pondenciją. Męs paminėsime nuo sa- 

vęs tik turini užklausimo. 
p. A. P-us (80. Omaha, Nebr.). De- 

dame dalį apie draugiją, išleisdami 
vietas, galinčias pakelti kivirčų, kurie 
nei Tamistai nei kam kitam jokios 
naudos neatneštų. 

p. Vadis (VVaterbury, Conn.). Se- 
nai buvome nieko iš Jūsų negirdėję. 
Ačiu. Prašome dažniau parašinėti. 

p. J. P-nas (So. Fork, Pa.). Per- 
žiūrėsime. 

p. L. š. (Park Place, Pa.). Per- 

j žiūrėsime. 
p. Lietuvis (E. St. Louis, Iii.). Tilps 

sekančiame numeryje. 
čia nemintiems. Peržiūrėsime ir 

kj} galėsime, sunaudosime. 

Apgarsinimai. 
GREITAS VIDURIŲ 

VALYTOJAS. 
< imtas vidurių valytojas pada- 

ro skubų darbą skaudžiuose, bei 
kitaip apsunkintuose viduriuose, 
išliiosuodamas juos iš visai ne- 

malonaus padėjimo. Jeigu tavo 

viduriai regttliariškai esti už- 

kietėję, vartok per nckurj laiką 
Yrinerio Amerikonišką Kartaus 
\ yno l;.li\irą. Tas mažiausio ne-i 

smagumo nepadarys. Tas, aparti 
išvalymo tavo vidurių, dar sustip-| 
rins juos; padidina apetitą ir ap- 
saugos nuo rinkimosi apsunkinan- 
čios tnedegos kunan. Atsitikime 
blogo virinimo vidurių, tas visa- 
da yra vertu pagelbėtojum. Taip- 
gi kur suskaudusiems viduriams 
greita- jų i-valymas reikalingas. 
Kada tik nesijauti gerai, vartok ji. 
Kaina Sr.(x.> aptiekose. J. Triner, 
išdirbėjas. 1333- 1330 So. Ashland 
ave., Chicago, 111. 

Muskulų reumatizmas yra per- 
daug skaudus, t) taipgi ir neural- 
gija Trinerio Liuimentas dažnai 
neti! rtinai greitą pagclbą duoda. 
Sustingimas sunariuose, kaipo 
nušalimo pasekmė, turi but tri 
narna su minėtu linimentu Kai- 
na 25 ir 50c. Siunčiant krasa 
ji, ir 60c. 

Ar skaito! seniausią ir rimtą populia- 
riskai-moksliAka menosinj laikrašti 

"LAISVOJI MINTIS" 
Laisvoje Mintyje kas menesis telpa 

straipsnių iš {vairių mokslų, politikos, 
religijos, soeioliogijos ir socialio klau- 
simo sryčių. 

Laisvoji Mintis tarnauja Amerikos 
lietuviams jau penkis metus. 

Laisvoji Mintis yra labai didelio 
formato magazinas ir trumpoje atei- 
tyje mano dar padidėti. 

"Lais. Min." kaina metams $2.00. 
Pusei metų 1.00. 
Pavienis numeris 20c. 
Siųsk 20e kad ir krasaienkliais, tuoj 

gausi "Laisvosios Minties'' vieną nu- 
Imerj. Adresas: 

| "LAISVOJI MINTIS" 
'2627 Calumfft Ave. Chicago, III., 

[ Pigiausios 1r geriausios rašomosios 
| mašinos tiy?ewri(ęrs) "N (-«' Ame- 
jrioan" už $10.0?. 

'New American" rašo taip gražiai, 
kaip mašina, pirkta už $100. Jos sis- 
tema taip paprasta, kad kiekvienas, 
paėmęs ją j savo rankas, iš pirmo 
sykio supranta, kaip su jąja rašyti. 

Kataliogsj rasonnjjų mašinų ir vi- 
sokiu knygų prisiunčiamo uždyką. 

Reikalaudami, adresuokite šitaip: 
LIETUVA PUBLISHING CO., 

3252 *10. Hnlsted st., Chicago, III. 

Patariu visiem tautiečiam noriu- 
tiem pirkti ukę, atvažiuot pas mus, 
nes tuom suėėdysit pinigus ir nupirk- 
sit gerų ukę. Mūsų yra didelė kom- 
panija. męs turime u!:es po visą Mi- 
ehigan'o valstiją; su įvairiais budin- 
kais ir visai be jų. Ukėa didumas pa- 
gal pirkėjo norą. Kainos nuo $!t iki 

už akrą. tas priklauso nuo to. 
kokie budinkai ant ūkės yra ir sodnai, 
čia jau daug lietuvių yra apsigyvenu- 
sių; Cla oras labai malonus; že- 
mė derlinga, daug upių ir ežerų per 
tai ir tankus lietai lyja pavasarį. Kas 
svarbiausia, pirkdamas ukę iš pirmų 
rankų, taigi tiesiog nuo kompanijos, 
nereikalauji apmokėt jokiems perkup- 
ėiams-agentams. Aš tarnauju toj 
kompanijoj ir su musų automobi- 
liniu apvežlosiu po visą Micbigano 
valstija ir tamsta pirksi sau ukę 
ten kur patiks, nes turime iš ko išsi- 
rinkt. Męs parduodam ukes ant leng 
vų išmokėjimų. Atsišaukite pas 

BEN DIOKAS, 
Irons, Mielu 

| 

VALDYK UKĘ ARKANSASE AR 
LOUISIANOJE. 

Mažas mokestis nupirks Tamstai 
gerą 40 akru ukę ant iškirstų miškui 
žemių. Daug Europoje gimusių žmo-i 
nių tapo turtingais ant žemių Arkan- 
sas lr Louisianos vasltijose. Tamsta 
gali padaryt tą patį. Neprigulmystė 
atėjo pas slavus, tekus, lenkus, lie- 
tuvius ir kitus žmonis, ant šitų žemių; 
kolionijose apsigyvenusius. Reikalau-j 
kite šiądieną pilnų nurodymų ir pre- 
kių. L. M. Allen, P. T. M. Rock 
Island Lines, Room 718 La Salle Sta- 
tion, Chicago. (3) 

Ant Pardavime 
PIGIAI- PARS 3U0DA 

80 akru juodžemio bu moliu netoli 
nuo Chieagos, su gerais biulinkais, 
gyvuliais ir vrsoniis farn iškomis ma- 
šinomis. kas lik yra ant los tanuos; 
kaina $3,80(1, alit lengvu išlygų; kreip- 
kitės pas: 

(MIAS.J'ZEKAS ('(). 
127 N. Dearborn Ht., lloom 808, 

riiicago, 111. 

Ant pardavimo: buėernė ir groser 
nė lietuvių apg.VvMit.oj apygardoj; biz 
uis išdirbtas p'er daugeli metų ir par- 
siduoda su viskuom. Savininkas tu- 
ri kitų bizni Melrose Parke. 

M. Narrid, 
2098 C'analport ave., Chicago, 111 

Parsiduoda;—bučernė ir sros^rnė, 
išdirbtas cnsb biznis, kaina prienama; 
pardavimo priežastis: išvažiuoju i 
Pullman į savo loenus namus. Atsi- 
šaukti: 
230G Blue Islaml ave., t'hicago, 111. 

PajieškojirnaL 
Pajieškau Onos Vyšniauskiutės (po 

vyru Razanauskienė), Juozo Vyšniaus 
ko ir Jurgio Stankevičiaus. Ona pa- 
eina iš Antanavo palivarko, Pilviškių 
gmiuo, Mariampolės pav., Suvalkų 
gub. Girdėjau gyvena NVaterbury, 
Conn. Juozas paeina iš čystos Budos 
gmino, Mariampolės pav., Suvalkų 
gub. Girdėjau, išvažiavo iš Pilviškių 
ir Amerikoje gyvena jau 0 metai. 
Dar pajieškau Jurgio Stankevičiaus. 

TIKIETAS IŠ CHICAGOS 50c. 
40 akrų farma parsiduoda su budin 

kais ir keletą tarmiškų mašinerijų. 
Kaina $1,800., aut. lengvų išlygų, kreip- 
kitės pas: 

CHAS ZEKAS, 
127 N. Dearborn St., Room 808, 

Chicago, III. 

International Harvester 
Mėšlo Kratytojai. 

».T^" UOMET aš nusipirkau pirmu kart mėšlo kratytoji, tai pra- l\ dėjau rupinties daugiau savo arkliais, negu savo žeme. Aš 
nusipirkau "lengvąją" mašiną. Ji gerai eidavo kuomet tuščia, ar 
puspilnė, bet. kuomet būdavo pilna, tai taip •fmltnkdavo ir užsi- 
kimšdavo, kad arklini negalėdavo jos pavežt. Lengva mašina 
nevisada reiškia lengvą pavežimą. Mėšlo kratytoji^ privalo turėti 
biski sunkumo, kad galėtu atlikti darbą gerai ir laikyt ilgai. Mėšlo 
kratytoj], kurį aš turiu dabar, galima beveik pavadinti sunkiąja 
mašina Jos patogumas yra tame kad jt niekad nesulinksta nei 
neužsikemša, ir dirba lygiai leugvai kuomet prikrauta pilna, kaip ir kad beveik tuščia. Mano kaimynas, kuris nusipirko tokią pat 
mašiną, kaip ir manoji, pasakė: "aš galiu su ja kratyt net minkštą- 
sias anglis." Aš jsitikrinau, kad ji yra daug geresnė dėl arkliu, 
geresnė dėl žemės ir geresnė dėl mano kišenės, negu ta mašina, kurią aš buvau pirmiau isband?s." 

Tasai ūkininkas tur I H C mėšlo kratytoji padarytą tikramjam 
darbui ir išbandytą lauke visokiais budais. Sunkumas joje yra 
išskirstytas j tas dalis, kuriose jis yra būtinai reikalingas. Tas 
pagėlbi mašinai but stipria ir drūta. Taipgi tas neleidžia mašinai 
sulinkt, susiklaipyt; užsikmšt, ar persisvert, ir nėra matomas ma- 
šinos išvaizdoje. 

Pasimatykite su I H (' pardavėju, kuris pristato tas mašinas, ir 
liepkite parodyt kokios prietaisos ir kokiems tikslams yra prie tų mašinų padarytos. Arba rašykite mums reikalaudami paaiškinimu, o męs suteiksime jums pardavėjo pavardę. 

International Harvester Company ol America 
(IncorporeUd) 

CHICAGO USA 
Cbampien Deeriag McCormick Milvvaukee Osborne Plano 

A1S0P0 
PASAKOS 

0VAr*ro ir. utTUVlll n 
HAUO'4 įSVtUft # 

KAROLIS VAIRAS 
19(4 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

AISOPO 
PASAKOS 

GALIMA GAUTI 
"JAUNOSIOS LIETUVOS" KNYGYNE 
"AiHopo Pasakos" tai vienintelis 

veikalas lietuviu kalboje. 
Svarbu ir naudinga kiekvienam jgyti "Aisopo Pasakas" tai vienintelis veikalas 

lietuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota 
paveikslais. "Aisopo Pasakas" surinko ir 
lietuvių kalbon išvertė KAROLIS VAIRAS. Kai- 
na be apdarų SI.25, su apdarais $1.50. Per- 
kupčismsir agentams duodame gerą nuo- 
šimtį. Keikalaukite "Jaunosios Lietuvos" 
knygyno kataliogą. •:« 

'JAUNOJI LIETUVA* 
4611 So. Paullna^S!., Chicago, Iii. 

Tūkstančiai Lietuvių 
pirkosi pas mus grainafonUB ir pilnai užsi- 
ganėdino taip gramafonais, .kaip ir rekor- 
dais, kuriuos pridedame "V rie kiekvieno par- 
duodamo GiiAMAFONO""DYKAI. 

Jeigu tikrai norite but užganėdinti, atei- 
kite pas mus pirkti sau gražius gramafonus, 
kuriuos parduosime ant lengvu išmokesčiu, 
k nes tik po 

$1.00 į Menesį, 
Išmėginimas per 8 mė- 

nesius DYKAI. 
Rašykite mums, męs 

uždyką išsiusime mūsų 
puikų ilfustruotą katalogą 
gramafonų, taipgi ir re- 
kordų. 

ROYAL PHONOGRAPH CO. 
91 E. 4fti St., DEPT. 70 

New VorK, N Y. 

(Girdėjau, gyvena Amerikoje, dirba 
mainose. Norėčiau labai susižinotu 
Pačių pajieškomu, ar kas apie juos 

|ž!no, meldžiu atsišaukti antrašu: 
M r. J. Sinkiais, 

2t> Prince st., Montreal, Canada. 

Pajieškau savo pažįstamo Jono Ma- 
cijausko, jis yra kriaučius. Gyveno 
pereiti} metą. Pluladelphia, Pa. .lis 
|)ats, ar kas jj žino, meldžiu atsišauk- 
ti adresu: 

Juozas Valaitis, 
23 Alma st. Ne\v Nortb Road, 

Homou N, London, Engiami. 

Pajieškau savo draugu Antano Ado- 
moniiiko ir .Mortos Kuncyčios, Tilta- 
galių kaimo, Subačiaus parap., Kau- 
no gub. Jų pačių, ar kas juos žino, 
meldžiu atsišaukti adresu: 

Povilas Morkūnas, 
K606 E. 741 h st., Gleveland, Oiiio. 

Pajieškau savo pusbrolių Juozo T ve 
rijo iš Nemakščių parapijos; Juozo 
Butkaus iš Pazvarkulio kaimo. Kel- 
iuos parapijos; Kazimieras Savuekas 
iš Vailabų, Viduklės parapijos; visi 
irjs Raseinių apskr., Kauno gub. No- 
riu su jais susirašyti, meldžiu atsi- 
šaukti adresu: 

Mateušas Maknauskas, 
Box 183, St. C'lair. Pa. 

Pajieškau pusbrolio Jono Vastkevi- 
čiaus ir švogerio M? r tino Stačkonio; 
abu Suvalkų gub. Jonas Vaitkeviče 
paeina įš RudzekainpTo kaimo, Bal- 
bieriškiu gminos. Mariampolės pav., 
Suvalkų gub.; švogeris Martinas Stač- 
konis !'» metai atgal gyveno Cambre, 
Ambery Co., Pa., dabar nežinau, kur 
jis gyvena. Meldžiu atsisauKtl šiuo 
antrašu:' 

Antanas Seilius, 
Box 399, Hartsborne, Okla. 

Pajieškau savo tėvo Jurgio Laba- 
nausko, paeina iš Suvalkų gub., pir- 
miaus gyveno apie Pittsburgsj, Pa. 
Meldžiu jo paties atsišaukti, arba kas 
apie jj žinotų—duot žinią po antrašu: 

Charley Labane, 
R. D. 2, B. 45, Katon, Colo. 

Pajieškau savo pažįstamo Tunyliu- 
ko, Barčių kaimo, Suvalkų gub., Kei- 
džio Petro, Kauno gub.; Krasnausko, 
Vilniaus gub. Krasnauckas apsivedė 
su mano brolio dukterim. Mano lie- 
tuviška pravardė yra Juzė J'anavi 
čienė. Noriu su pajieškomais susi 
rašyti. Meldžiu atsišaukti adresu: 

Sousie Johnson, 
200 Baltimore st., Waterloo, Io\va. 

Pajieskau trijų draugu: Petras Ga- 
vienas pirmiau gyveno 1209 Pacific 
ave., Tacoma, Wash. Mikolas Gar- 
mus, keli metai atgal gyveno po 110. 
4945 Justine st., Chicago, 111. Z. 
Mažeikis pirmiau gyveno Chicagoje, 
praeitą metą išvažiavo j California ar 

j Texa-3. Turėdamas svarbų reikalą j 
viršminėtas ypatas, meldžiu jei kas 
žinotumėte kur jie randasi, suteikti 
man jų antrašus. Arba jus patįs ma- 

lonėkite atsišaukti sekančiu antrašu: 
Mr. I. Nausiedas, 

917 \V. 33rd st., Chicago, III. 

Pajieskau savo brolio Antano Pra- 
nevičiaus, paeina iš Kauno gub.. .Šiau- 
lių pav., Radviliškės parap., iš Už- 
margų. 15 metu atgal gyveno Pitts- 
burge, Pa. ir paskui išvažiavo j Chi- 
cago. 111. Jo paties, ar kas apie jį 
žino, meldžiu atsišaukti adresu: 

Paul Pranevičia, 
Box 9, McKees Rocks, Pa. 

Pajieskau kaimynų Elzbietos Že- 
maitienės (po tėvais Tilaičios) ir Ig- 
nošiatts Baliuno; jis Piktagalio sodž-. 
Anykščių parap., Vilkmergės pav.. 
Kauno gub. Elz. Žemaitienė Rubikių 
sodž.. Anykščių parap. Metai atgal 
Žemaitienė gyveno Kensington, 111.. o 

Baliunas išvažiavo iš Cbicagos gegu- 
žio mėnesyje 1914 111. į Akrou O. 
Turiu svarbų reikalą. Jie patjs, at- 
kas kįįas, malonekite pranešti šiuo 
antrašu: 

K. Dominas, 
2113 W. 23rd pl., Chicago, 111.) 

Užkimimas, kokliušas, smaugulys, orinių 
triubelių uždegimas, šaltis ir kosulys 
gan greitai pasiduoda gydymo įtekmei 

EVERA'S 
(Severos Plaučių Balsamo,) kuri tai gy- 
duolė uevien nuramina, bet ir paleng- 
vina įvairius nuo persalimo paeinančius 
nesmagumus. 

Kaštuoja 25 ir 50 centai. 

Atsekanti gyduole nuo kosulio 
"Noriu jums i>rrnežti, kad Severos 
Plauiiij J-inlsnmas yrn atsakanti gy- 
duolo nuo kosulio. Tris sykius toji 
gyduolė pagelbėjo mano vaikus nuo 
kosulio ir už tai rekomenduoju vi- 

kurioms reikia g«.-rų vaistų." Km. Matujovez, Box41, Comlv, O. 

Atsitikime šalčio 
arba pari&lti*. norimo priminti, 
kad Soveros Cold and Grip Ta- 
blets (Severos Plotkelėg nuo Gri- 
po ir PerAalimo) žymiai prigclb- sti Severos Plaučių Bulsamo Toi- 
kimui. Plotkelis kaštuoja 2.5 
centus. 

Nemėginote SeVerOS Tab"LaX- TJuosuotoją i" Tlitai yru puiki gyduolė kaip vaikams, taip ir suaugusiems. KaSt. 10 ir 25 c. 

Scveros Preparatai parsiduoda beveik kiekvienoje aptiekoje. Būtinai rei- kalaukite Severo* išdirbtų vaistu ir neimkite jokių užvaduotojų. 

CEDAR RAPIDS 
IOWA 

Dabar Galima Važuoti į Rusiją 
Laivu linijos AMERICAN ir WHITE STAR 

dabar jau veža pasažicrius ir j Rusiją. Šitų dviejų 
kompanijų greiti laivai plaukia iš New Yorko į 
Liverpoolį seredomis ir subatomis kas savaitė. 
Iš Liverpoolio į Gothenbeigą, iš Gothenbergo ge- 
ležinkeliu į Stockholmą iš Stockholmo j Petrogradą. 

KELIONĖ NUO NEW YORKO Į 
PETROGRADĄ IMA TIK 13 DIENŲ. 

Šifkortė nuo Chicagos i Petrogradą 3 kliasa 
kaštuoja $75.70. 

Važiuojanti Rusijon turi išsiimti pasportus. 
Šifkortes ir pasportus galima gauti 

A. 01szewskio Bankoje 
3252 So. Halsted St. Chicago. 

Tikrų 21 Akmenų 
Laikrodėlis už Tiktai 

laikrodėlių kainą. U/, -išakykite tiesiog iš šito apgarsinimo. 
CMICAGO WATCH CO.. 502 Singer Bldg.. 

P. S. Sis laikrodėlis dar niekados nebuvo paraitotas n 
nei optinėms krautuvėms, nei perkupėiams. 

Puikus JI akmenų nieehani/ma* ir dailiai auksiiouia paveikiais išpiltas. medžiokliniai (dubeltavi) vir-rliai. Paprasto vyriško didumo, ypatingai pritaikinta- „rlr. žinktliij tarnautojams ir reikalaujantiems gero stip- raus ir atsakančio laikrodėlio. 
GVARANTUOTAS ANT 20 METŲ. Suprask šią teisybe, i'ia n?ra vien pamėgdžiojimas, bet ėia yra tikras daiktus. Kiekviena mechanizmo dalis 

yra paženklinta didokomis raidėmis auksuotomis JI akmuo. Tu žinai, kad auksinių daigti) pardavėjai prašo nuo $35.00 iki S1 •>«>.00 ir dauginu- tū '• ikro- dėl i u s su JI akmeniu. Pirk -ita laikrodėlį tiesiog nuo 
mnw). Ketikik ttlKtu iodiiui, bet pats sjtrttk. M v 
pnsig-ime tau -it) laikrodėlį per e\pre<4 ( O.D. >«>.'• š 
su jsakymu expreso agentui, kad tau pavelytų apžiūrėti laikrodėlį pirma, negu mokėsi pinigus: ir jeipu iu užsi- 
ganėdinsi juorn, sugražink mums tnusų kaštai*. 
Mes rizkuojame-męs apmokame expresą 
KLIUBAMS IR AGENTAMS: Siunčiame <• laikrodėlius 

ar:' \ --ių 

State St. CH1CAGO 

Susipažonink 
Sušiuom Rukymu 

JUS pasidarote visam gyvenimui draugą toje valandoje, 
kuomet jų? susisukate iš Prince Albert'o eigai etą arba 

prikemšate juom pilnutėlę pypkę. Taip vra todėl kad paten- 

tuoto proceso pagelba "kandimas" ir diiuvuinas išnaikinta. 

Jokis kitas tabakas niekuomet nebuvo taip geras, kaip 

tautiškas linksmybes 
rūkymas 

Nežiūrint to. kaip ilgai ir kokiu 

budu jųs jj rukytumete, Prince 

Albert yra geras ir ištikimas. Ji- 
tai yra vėsus ir kvapus su sko- 

niu, kuru verčia jus mėgti jj dau 

giau su kiekvienu užsirukymu. 
Tiktai jųs rūkykite ji taip smarkiai greitai ir 

ilgai, kaip norite. Nuo jo net nedieg-j jums 
liežuvio. 

Tas turėtų užinterecuoti kiekvieną žmogų, kuris mėgsta 
smagų cigaretą arba švelnų pypkės rūkymą. 

Pirkite Prince Albertą visur švariose ra plo- 

nose blhšinėlėse, 10c; "toppy,, raudonuose 
krepšiukuose, 5c, ir parankiuose svariniuosh 
ir pussvariniuose humicioruose. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY, ^Vinsicii-Salem, P!. C. 



Jau Išėjo Iš Spaudos 
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MILŽINIŠKAS VEIKALAS 

TIKĖJIMU ISTORIJA 

\ isas veikalas sudaro 10K6 puslapius gražaus ir 
lengvai skaitomo rašto. Knyga yra papuošta skaitlin- 
gais piešiniais, kurie palengvina skaitymą ir padaro jį 
daug vaizdingesniu. 

Šią milžiniška knyga parašė, bendradarbiaujant vi- 
*ai eilei kitų mokslininkų, žinomasai visame pasaulyje 
mokslininkas D. I5. Chantepie de la Saussaye. Lietu- 
vių kalbon vertė J. Laukis. 

Šioje kmgoje skaitytojas ras pilną apžvalga visų 
tautų tikėjimų religijų, pradedant nuo seniausių amžių 
ir baigiant dabartiniais laikais. 

Skaitydamas Tikėjimų Istoriją, suprasi, kaip žmo- 
gus laipsniškai tobulinosi savo tikėjimiškose pažval- 
gosc, kol galop nepriėjo prie dabartinių tikybų. Tikė- 
jimų Istorija yra veidrodžiu, kuriame aiškiai, kaip ant 
delno, matai žmogaus dvasios plėtojimosi kelius. Ne- 
galima suprasti žmonijos vystymosi, jeigu nežinai, kaip 
išsivystė tikyba. Tą gi galima kaip sykis sužinoti 
šioje naujoje Tikėjimų Istorijoje. 
Tikėjimų Istorija yra milžiniškiausiu lietuviškai 

parašytu veikalu toje šakoje. 
Knyga yra didelio formato, gražiais tvirtais ap- 

darais, nugara ir kampai skuros, šonai audimo, aukso 
titulu ant nugaros. 
Kaina tiktai $5.00. Sulyginus su veikalo didu- 

mu ir jojo svarba, kaina yra be galo maža. 

Kiekvienas skaitantis save apšviestu ir norintis 
būti inteligentišku lietuviu privalo būtinai perskaityti 
šią knvgą. 

Reikalavimus Siųskite Antrašu: 

Lietuva Publishing Company 
A. OLSZEVVSKI, Pres. 

3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL. 

Reikalavimai. 
REIKALAUJAMA—geras litio- 

typ»3ta6 h* d/iabistas zeceris tuo- 

jaus. Atsišaukti į 
LIETUVA PUELISHING CO. 

3252 5. Halsted st., Chicago, 111. 

Reikalaujama dauginu apsigyvento-1 
Jii Utah'os rusiškoje kolionljoje. Ko-1 

liouija turi apie 60 šeimynų lietuvių, 
latviu, rusu ir lenkų, žemė yra labai 

uaši, gausi geru vandeniu, žemės kai- 
na yra pigi. Apsigyvenantiems su-1 
teikiama paspirtis. Chicagos proper-; 
t>'s priimama mainais už žemę. 

D. Bulvahn, Russian Colony, 
Walker Bank Building, 

SALT LAKE CITY, UTAH. 

Reikalaujami:—vyrų. norinčių mo- 

kintis agentystę; mes išmokysime dy- 
kai } trumpa laiką ir duosime 
darbo už agentą, kuom gali pa- 
daryti didel] pinigą. Nuolatinis, šva- 
rus ir malonus darbas; lengvai išmok- 
ti. Nereikalinga anglų kalba (jeigu 
nemoki), nes yra užtektinai visokios 
rųšies biznio tarp lietuvių ir lenkų 
po visą Ameriką. 

Instrukcijos prasidės 2-rą valandą 
po pietų nedėlioj. 

Room 1, 
1575 Ogden ave., corner Madison st., 

Chicago, 111. 

Reikalingas:—geras moteriškų rū- 

bų siuvėjas ir gerai mokantis kir- 

pimą įr primieravimą. Turi mokėti 
gerai angliškai kalbėti. Atsišaukti 
antrašu: 
2431 Mihvaukee ave., Chicago, 111. 

Dr.O.C.HBINE 
DBNTISTAS 

ĮfMS-fampit 31 ir So. Halitid g«i 
(lymttu iirtapoaua.) X CaiCAM, 1U. 

- 

ŠOKIŲ MOKYKLA 
Pirmas lietuvių šokiu mokytojas 

Amerikoje 
Prof. Julius šilkauskas. 

MOKinu šokti va 
I cą, t\vo step ir /i- 
sokin.- kitokius Šo- 
kius. L'etuviu Jau- 

1 nimaa k»iečiamaa 
lankyties kas dioną 
ir vakarais. 

Nuo 8 iki 10 vai. Adresas: 
3113 So. Halsted St., Chicago, III. 

Išpardavimas 
Dabar laikas pirkti kožnam vie- 

nam drapanas. Esant prastiems lai- 
kams, esame priversti parduoti pigiaus 
negu mums kaštuoja. 

0VERKAUTAI IR SIUTAI 
Padirbti pagal naujausią madą iš ge- 
rausių materijų. 
Pirmiaus Parsiduodavo $30.00 $27.00 $25 00 

Dabar Parduodam už $17.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $20.00 $18.00 $16.50 
Dabar Parduodam $13.50 
Pirmiaus Parsiduodavo $15.00 $13.50 $12.00 
Dabar Parduodam $10.00 

Vyriškos Skrybėlės 
Naujausios Mados $3.00 $2.50 $2.00 

Dabar Parduodam $1.75 
Vyriški Marškiniai 

Visokiii Spalvų $2.50 $2.00 *1 50 
Dabar Parduodam $1.25 

Proga visiems gauti gerus aprčdalus už 
mažą kainą PasisKubykit kol yra geras 
pasirinkimas. 

Storas Atdaras Vakarais 
Utarninke, Ketverge, Subatoj, 

Nedėliomis ligi pietų. 

Bridgeport Clothing Co. 
3246-3248 So. Halsted St. Chicago, 111. 

RAULAI. KUR BĖGI? 

NUGI PAS PETRĄ ŠLIAKJ, 
nes esu labai ištroškęs. Pas jį gali- 
ma gerai atsivėdinti, nes turi puikij 
bavarską alų, ruską očiščenį ir ciga- 
rus net lš Havanos. Be to jis pa- 
tarnauja kaipo perkalbėtojas teis- 
muose. 

PETRAS ŠLIAKIS, 

3301 S. Halsted st., CHICAGO, ILL. 

Tel. Drover 7173 

MOKYKIS BARBERYSTĖS. 

Męs išmokiname šio lengvo, šva- 
raus ir greitai išmokamo amato j ke- 
lias trumpas savaites; geriausi įren- 
gimai; expertai mokina; įrankiai su- 

teikiama; darbas kiekvienam žmogui; 
ateikite pamatyti mus arba rašykitt 
u/dyką gaunamoms informacijoms. 

BURKE BARBER SCHOOL, 
610 W. Madison st., Chicago, III. 

Jei nori linksmai praleisti valandą 
liuoso laiko, tai atlankyk naują 

Teatrą = Milda 
3138-42 G. Halsted St, Chicago 
o nesigailėsi 5c., užmokėtu už ti* 

•lietą. Čia už 5c. matysi geresnį 
teatrą, kaip vidurmiesv.yje už 50c. 

MILDOS teatras yra atidary- 
tas kas vakaras nuo 7 valandos, 
o subatomi ir nedėliomi nuo 2 

valandos po pietų. 
Halsted karai atveža prie pat 

Teatro durių. 

Parduodama mūrinis namas prie 
Parnell av. ir 35-tos gat., trimi aug 
štais ir užpakalyj medinis, abu labai 
pigiai. $500 reikia įnešti, o likusi 
suma lengvomis išlygomis. Atsišauk- 
ti reikia A. 01szewskio Bankon, 3252 
So. Halsted st. 

du kart nedeunis laik- 
raštis 

":-™WSun^' 
Eina jau 25 metai 

<t 

Utarninkais ir Pėtnyčiomis 
Prenumerata metams $2.50 

„ „ pusei mėty $1.25 
Adresuokit taip: 

W. B. B0CZK0WSKI CO., 
Mahanoy City, Pa. 

PINIGAI 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus į Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A. OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St, 
CHICAGO, ILL 

KAS NORITE? 
Dasižinoti apie moterų hy- 

gieną ir jų ligas, skai- 

tykite šią knygą: 

TCI5INQ0J 

Pfl5LflPT|J 

K<JKM/KrrXY1EN4 ntMITU 
i* nortsis Tirti žinoti 

cmicaco.m.»*u ntii'fftS»AU»A 
M C- VALAJHO. Irt IteMACTON A\ L 

Tai yra naudingiausia kuyga moterims 
ir kiekviena privalo irt turėti. Su piuiksliit. 

PrlsitĮSkit 25c tirzsos ienkletiuis, o 

tuojaus aplaikysiie tą įdomią ir nau- 

dingą knygą. 
Adresuokite: 

M. G. VALASKAS 
349 Kenslngton Aire. CMcago, m. 

Tel. Gana!. 2113 

DR. A. YUšKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSRED ST CHICA 0. ILL 
CORNER 18th STRBET 

W &.11UI fciiNa SS 3D tTUf ui BX9 BJM w k 

3252 So. Haisted St., CHICAGO, ILL. 
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje. 

Įsteigta 1893 metuose. 

Valdo kelesdešimts bagočiausiu Budinku ant Bridgeporto. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Doliario iki didžiausiu sumų ir moka už juos 
3 procentą metams. 

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namu Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus ant lengvų 

išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus, paliktus kitose bankose. 
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų. 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rusiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai. 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rusijos konsulio pa^portus 

važiuoajntiems Lietuvon, Rusijon. 
BIZNIERIAMS duoda Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais jie apmoka algas, bi- 

las ir visokias kitas išmokestis. Čekiai yra praktiškiausias ir lengviausias būdas 
vedimo rokundų biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių negali šiądien atsa- 

kančiai savo bizn] vesti. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejcntališkus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiai įrengtoje Bankoje, prie kurios 

nė vagis, nė ugnis negali prieiti. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farnių gali šioje Bankoje atlikti savo reikalus per laiš- 
kus. Rašykite adresu: 

A. OLSZEWSKI BANK 
3252 So. Haisted St., CHICAGO, ILL. 

Atvažiavusius IŠ KITUR MELDŽIAME aplankyti ir mūsų Banką. 

BANKOS VALANDOS: 
Utarninkais, Ketveriais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vakaro. 
Pariedėtais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ry^to iki 6 vakaro. 

Nedeliomi nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

f550! Laikrodėlis 14 Karat Gold Filleil! 
v v tiktai 15 Dovanų Prie Laikrodėlio visai Dykai! tiktai 

PERKANT LAIKRODĖLĮ STAČIAI Iš FABR1KOS Tųs sutaupysit sau nemažiau kaip $10.00. ne? pas kiekviena par- davėja už tokį pat lalkrodeij užmokėtumėt mažiausiai $25.00, o musu SPECIALISKA FABRIKOS KAINA to laikro- dėlio yra TIKTAI $5.SO ir apart to KAS I)A]!AR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI, tai aug&čiau patalpintus 13 PUIKIAUSIŲ DAIGTŲ kiekvienas aplaikys prie laikrodėlio, VISAI DYKAI, kaip tai: 1—2) Lenciūgėlio -u Brėloku, 3^ Britva, 4) Diržas ealandimui britvos, 5—C) Puodelio ir Penzelis skutimui, 7) Plunksna Iontaninė, Pel- iukas, 9) Žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) Sukos, 12) Spilkutė kaklaryšiui, 13—14) SaguOiai mankietams, 15) 32 Kalibro Revolveris (MODELIS). 
Taigi jei norit pirkti ta puiku 25 dol tarinį laikrodėlį už $5.50 ir Rauti tuo? 15 daigtų prie laikrodėlio \ IS U DYKAI tai iškirpkit ta apgarsinimą ir atsiųskite sykiu su 25 cent. markėm i > rankpinigių, k.i'l butumėm p<*r»itik: i:ię jog ištikrųjų norit turėti musų laikrodėlį, o męs luojaus išsiųsim Jums laikrodėlį ir 15 dovanų prie laikrodėlio \ I> \I DYKAI. 
Kada priimant siuntinį, p:rsitikrinsit jog tas la:k o'ičli«_ yra tikrai 14K (JOI.l) FILLED. GVARAN TC'>TAS ANT 20 METŲ, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu, o 'o. 15 dovanos yra taipgi kuopuikiausios rųšies, tai užmo- kėsit likusius $5.25 ir kelta centu už persiuntimą, jeigu nepatiktų tai sugrąžįsim Jusų 25e. Turimė priminti. y>n perkant laikrodėlį nuo mus NEI KIEK NERIZIKUOJAT, kadangi musų laikrodėli.v J ra GVARANTUOTI ANT 20 METŲ, ir jeigu laikrodėlis pasigadintų, tai męs pataisysim ar išmainysim ant kito VISAI DYKAI, prisiuntu* tik -j 

centus ant persiuntimo. 
Iš KANADOS uisa'.:aiit visi pinigai ttui buti prisiimti i- kalno. 

A T Y D A : Dažnai žmonės Mums Skundžiasi ant įvairių kitų firmų už tai jog negavo to ka mistino, ir !>,.• al>ejo- nės buvo-patįs sau kalti nemokant atskirti blogo apgarsinimo nuo gerojo. Iš to.- priežastie' m> c-am priveisti pra- nešti jog MUSŲ FIRMA YRA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su kitoini- firmomis, ir duoda visa ki tik 
garsina; apie musų teisingumą ir sažiniškunta kiekvienas gali persitikrinti užsisakant vyriška a; ui'ten k.» Uit.- I-'-iį <,,•» dovanoms) ir adresuojant stačiai tik pas. 

National Commercial Company, 90 W. Broadway 
Dept, L. 19. NEW YORK 

PILNAI DARBO VISIEMS. 

Kodėl esi nenaudingu, jeigu su ma- 

žais iškaščiais gali išmokti gerą ama- 

tai kur tik tinka ten gali darbą tu- 

rėti ir būti pats ant savęs ponu. Iš- 

mokęs bąrzdaskutystės, Lusi liuosas 

vfsoj pasaulyj. Rašykite—o gausite 
visas smulkmenas dovanai. Nosso- 
koff'o Barber, Hairdressing ir Mani- 

curing Mokykla, 1202 Penn ave., Pitls- 
burg, Pa. Seniausi ir atsakančiausi 

mokykla apiolinkėje. Pasiklausk ii i 

nanfilų. 

Prekybos 
ir Kalbu 

Dienine ir 
Vakarine 

MOKINAMA! 

MOKYKLA 
/ingiu Kiioa nuo pra- 
olnes"iki augščiauslat 
Aritmetika 
Aiigštesn. Matematika 
istorija, Geografija 
Politiška Ekonomija 

lietuvių j 
Vokiečių U:/Į'_B0S Husų ir 
Lenkų 

" 

Korgridysta Srižrašt. 
Laišku rašymas 
Prakybos telsis Ir tt. 

I v G. LtTtskis. Vedėjas Mokyklos 

3106 So. Halsted StM Ch.cago. 

P^KAl JVI neras štukas 
\^l,r d,If Kataliog.-j visokių ina- 
\vS ̂ l4*9 itukų ir kitok.ų Tisolnu 
\\\] <i*J>ltit, kurių tu l:ibai nori, o -* nciinai kur jų Raut? Atsiųsk sa vo pi.ną ir aukų adrrs^ ir ui 

6centusstempų flįl uždengimo 
prisnintimo kaStų, o męs tuojau* 
t% KatalioRą ir šlukas tau nusių- 
sim DYKAI. Adresuok: 
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS) 
3261 S. Halsted St. Chicigo, III. 



Rusikas 
Lietuvos iepialitss Binrss 

GERIAUSIAI PADARO: 
Rusiškas Doviorennastis, Aktus pirkimo, pardavimo, išran- 
(hiNojimo ar kiram pervedimo žemes ar ūkės Lietuvoje* 
Ui:sijoje. Parupinu p sportus išvažiuojantiems Lietuvon- 

-Kusijon ir visokius kitus rojentališkus raštus padaro ge- 
rai, greitai Ir pigiai. I.:kolektuoja dalos, skolas ir pinigus, 
paliktus Rusiškuose Bankuose. 

Visokiuose re<Ka!uose 
Informacija r u .cikia dykai 

Fiflei informacijos Chioagit iai kreipkite* asahiskai, o iš 
kity miestu ra.-n.i. adresuojant: 

LiETUVOS REilESTSLISSiS BIURAS 
3252 So. Halsted St. Chicago, 111. 

—. Nuo 8 ryto iki i! vakaro. Utarnlnkais, Ket- dIUTO vergais ir Subalomis nuo 8 ryto iki !• vaka 
Valandos ro. Nedėiiomi nuo 0 ryto iki 1 po piety. 

"Liet. Zinlu" ir "Liet, Ūkininko" 
Atstovy be A meri i oje 

"Liet. žinių" ir "Liet. Ūkininko" 

Generalinė* Agentūros Direkto- 
rius V. K. RAČKAUSKAS, Ma- 

dison Sq. Sta. Box 204. Nevv 

York, N. Y. 

"Liet. žinių" ip "Liet. Ūkininko" 
BjncJroves Atstovas A. RIMKA, 
5620 lngle*ide Avcnue. Chicago, 
Illinois. .j. .j. 

Atstovybės Inga'.otas Reikalu Vedė- 

jas J. STRIP/AITIS. 5430 Ingleside 
Avenue, Chicago, Illinois. 

Ir tart- metu .lųs galite "I.irt /linia-" ir "Liet. l'kininka" patįs užsisakyti 
ir .ivo giininė:-ts :.r dii/ar.- Di-!/. I.inuvojo gyvenantiems užsakyt. Vors negalite 
pinigu-, u/ p"" uv.ri ,it:i ujsti ti« io« Vilniun, bet laikraščius užsisakyti arba savo 

aidimiems Lietuvoje užsakyti stalite .'ia-pat Amerikoj per "I.. Žinių" ir "L. Ūki- 
ninko" Atstovybę. 

fijs tik i' i:uii Mt okį arba money orderį, paduadate savo adresą ir adresą 
t., /t: ..ji., kuriant norite Lietuvoje laikrašti užsakyti—ir tuojau bus viskas aprū- 
pinta, nes mūsų laiškai Vilniun nueina be klitičivf. 

1.1 Iii ', VUS /.ISIOS yra bepartyvis pažangiosios pakraipos dienraštis 
[ !..i musia paduoda teisingiau-i ■ /inia* i-. Lietuvos ir viso pasaulio. Heto prie 

•• I.irt. Žinių" eina du nemokami (dovanai) prUiai—moksleivių "Ateiti>it" ir mo- 

kytoj.. Mokykla." 
LH.il VOS I Kl\l\ K .'t S" yra seniausias. jau 10-u? metus einąs savai- 

tini- darbo žmonių laikraštis >u dvisavaitiniu rikio priedu "Žemi" ir ketursavaiti- 
niai Vi tikata" ir jaunimo laikraščiu "Jaunimus." (Soto. visi metiniai "L. Ūki- 
ninku linijai gauna </■ <«> didžiau .4 ii geriausią lietuvių—VILNIAUS KA- 
LI XDORIŲ. 

I.iet. Žiniose arba l.irt. [.'kininke" bendradarbiauja arba pasižadi.ic 
bei"!.. darbiauti: IVra* I' Avižoni-. Siud. .f. \braitis. Adv. A. Rttlota, Adv. P. Bu 
gal!.-.!,i-.. I> ••... fiarmu.-.. In/i. (iraiirokas. D-ras K. Grinius, Ra<. K. Jasiukaiti*, 
Po< t Jm 1 s, Stud. VI Juodišius. |huno.-, at>t. M. Januškevičius, Raš. R. Karuža, 
\vrono:ua> Kr;M-iuna-., l'rof. Kuodaiti-. D-ras M. Kttprevičia. Agr. J. Masiulis, 
Siti/ t>;• iI. \l. Petrauskas, (i Petkevičaitė, Inž. K. Puida. Redaktorius V. K. 
Račkauskas, Red, A. Rimka, Dailininkas I'. Rimša, Adv. M. Roemeris. Stud. A. 
Supinta. •šrtid S. -pm -.ii- D-ra- J Staugaitis, D-ras Phil. J. ■šaulys, Adv. M. Sle- 
ievitiua, Juristaa flt. Ailiucas, Red. J. O. Sirvydas, Kun. J. Šepetys, Raš. Vargo- 
vaikis (slap.) Inž. I'. Vitkauskas, \dv, .I. Vileišis, Dail. Visuomis (psrud.;. Raš. 
Vyduna«, Raš. Žemaitė ir d. kt. 

"f.ieiu;ot Sint h lira: Amerikoje metams 6 dol.. pusnį. .1 dol., o norint 
gauti 2 kartu per savaitę- metams 4 dol ,10c., pusnį.. 2 dol. ISe; Lietuvoje me- 
tam- 3 dol. 30e (6 r.), pusei melų 1 <ĮoL 65c. <3 r.) 

l.ief. C it minh n" kainu: Amerika/e metams 2 d >1. 20»\ pusei metų 1 dol. 
10c; l.irtuvoje metam I dol 63c. (.1 r.), pusei metų 85e, (1 r. 50 k.). 

\bieju laikra adre^s tas pais: Vilnių < Semionovska. 10. Russia-Lithuania. 
"L Žiniti" V "L. t'kininko" Amerikon 4t.it&tn'bfis adresas: 

5630 Ingleside Ave. Chicago, 111 

D-re Maria Dovviatt-Sass 
Moterų ir vai.tų ligų specialiste 

Ofisas 

1725 West 18th Street 
Tarp Paulina ir Woodgat. 

f tone Canal 120 i 
Valandos: 

r \ ( 30 ik: 12:00 vai ryt,o 
ti t *5 ;G0 iki B:Ov) v*l. vale. 

Nsctčlioma 
cuc 8:£Oikl 12:00 v&L ryto 

Rezidencija 

5208 W, Harrison Street 

Tel. Austin 731 

Valandos; 

tiktai Iki 9.00 kiekviena rjt; 

Asmeniškas palietimas yra svar- 

biu veiksniu biznyje šiądien. 

Nepaprastos aplinkybes padaro kai-ku- 
rias permainas reikalingomis, bet šios 

permainos neprivalo turėt veikmės į 
pardtuodančio stabo sąstatą. 

Pardavėjų balsai yra pažįstami kostu- 

meriams, kuomet ateina telefono viela, 
kaip ypatiškai pasimatant 
Gaukite orderius 

Telefono Keiiu. 

OOT !*PWO 
9u!Pi!nH auoqdapx Ipfl 

Xundiuo^ auoijddpj^ 

Phone Drover aOJ2 
DR. K. DRANGELIS 

LIETUVY# DENTISTAS 
VA LA jVDOS:-nuo 8 iki 11 ryie nao 1 ik 
ipoptit nao 7 Ori9 vak. Nedeliom patai $uta '/• 
3261 S». Halsted SI. ChicagsJIi. 

Prieš*; A. OU«T«kio Bank^ 

Tel.Canal 40.52 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
; 302 5*. l.eavitt St. Kiispij 28 čia» titre* 

Chlcago, Illinois 

! F. P. BRADCMJLIS 
Attorney & Counselor at Law 

30 h. LaSalle St„ Cor. VVas.iin^la.i li 
Sieck hchan^e Bldę., Rooirs 110/-1114 

lalerhooc t;ranklin 117J 
I icltv advokatas, haigęslaisi^ inoWi t ni- 
rilcjc. \ cda /įsolciss bylas, civiliškas ir cri- 
aiDali!liu visuose teismuosi įsiuluoiti. 

6)v. otiz S. Haisteu oi., arti alsiu 
tetciliuilc 

Tel. Chim! 5395 

J. G, Mczlaiszkis J 
Geueralis 

Kontraktorius ir 
Namu Statėjas. 

1 2302 S. Leaviit SI. Cliicago | 
« 

* * + ♦ * * * * * * * * tf * -r*>St * tf * * * 

Telefonas Humboldt 4532 
Atdara U e n .7 ir Naktį 

L. KAPLAN MAUDYKLIŲ CO. 
Rusiškai-Turkiškos Ir vi- 
sokiu ryšiŲ maudykle*. 

1914-1916 W. Oivislon Street 
Arti Ilobey at. 

Taipogi Rufliakai-TurkiSkŲ maudyklių 
kambariai ir moterimi. 

Baradaskutykla krūvoje. Chlcago. 

Lietuviškįi Knygų Krautuve. 
Mylėtojai gerų kningvj, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 

angliuką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš- 
kos ant užnakymo. Scenos mylė- 
tojų rateliai imdami kompletua, 
s. v gauna papiginta kaina. Krau- 
tuve adara kas raka. as. 

15 kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adce.: 

M, J DAMIJONAITIS 
901 Wfitt 33-rd St.. CHICAGO, ILL. 

Naujas Savaitin s Laikraštis 

"ATEITIS" 
"Ateitis yra bepartyvibkas laik- 

raštis, tarnaujantis jaunimo 
lr kulturos reikalams. Tal- 
pina daugybę (vairiausiu ži- 
nių. Didelio formato, 8 pusi. 
Kaina tik $1.50 metams, o 
85c. pusol metų. 

"Ateitį" isleidiūėj» bendrovė, in- 
korporuota iJt 125,000. Da- 
bar laikas užsirašyti "Atei- 
tį". Reikalaukit rieno nume- 
rio pažlurejimul uždyką. 
Adresuokit taip: 

"ATEITIS" 
366 W. Broadway, 

SO. BOSTON, MASS. 

lietuviška banka 

Tovvn oi Lake Savings Bank 
Joseph J. Eitas, Savininkas 

4600-4602 S. Wood St., Chicago. 
Priimama pinigus 1 Banką užčedl- 

jiraui nuo vieno doliario ir dauglauB 
ir mokame trečiu procentu ratomls 
ant metų. yiunCiame pinigus 1 vi- 
sas svieto dalis pigiai, greitai lr tel 
■ingai, o svetimų žemių pinigus mai- 
nome, perkame lr parduodame. Par- 
duodame Sifkortes ant visų linijų j 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus 
ant geležinkelių po visą Ameriką lr 
Europą. 

Muių Banka išdirba visokius raStua 
lr dokumentus visose kalbose lr duo- 
da rodą lietuviams visokiuose atsi- 
tikimuose lr reikaluose ypatlškal Ir 
ph laiškus. Tik kreipkitSs vlršmlnt- ! 
tu antrašu. -j 

Tai. YARD8 1532 j 
Dr. J. KŪLIS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas; 
3259 So. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, valktį ir 
vyrų. fipecialiJkai gydo limpančias, už- 
sisenėjuiias ir paslaptingas vyriį l'fas 

K. ZURAITIS 
PIRMAEIUNIS BUFrAS 

fialtaa alus, gera deg- 
tlnfi, kvepianti ciga- 
rai Priima irečlua 
t kuollrdlnglauslai : 

3200 S0. HALSTED ST 

JUBILIEJAUS NUMERIS 

LalkraSčiui susilaukti Jubiliejaus (r 
išleisti jubiliejaus numerį galima tik 
vieną syki i '5, 25 ar 50 metų. Tok» 
tai retas atsitikimas. 

Ir Sie actai tuo vra iymųs, kad 
didžiausiai lietuvių laikrašti; "Katali 
kas" susilaukė 15-os metų jubiliejaus 
išleidę gražų jubiliejini numeri, pilno paveikslų ir kitokių raitų. Amiinf 
svarbos Šitame numeryje yra auklėta ; 
klausima: "Kas Jiadien butų svarbiai' 
šiai lietuvių kulturos pakilimui Amo 
rikoje?" 

Sita jubiliejinį "Kataliko" numerį 
kiekvienas privalo įsigyti atminčiai. Už 
10c bus prisiųstas kiekvienam. Reika 
laukite tuojaus, kol neišsikaifę. 

Raiy darni aiJr«suokitei 

J. M. TANANBVIČIA, 
8249 8f. Morflan 81., Chicago, III. 

'LIETUVOS' 
SPADSTDVE 

3252 
South Halsted Sfreet 

CHICAGO, ILL 

VISOKIUS 

Spaudos 

D 
A 
R 
B 
U 

Atlieka greitai 
pigiai 

ir 

gražiai. 

Kaip tai: 

Knygas, 
Konstitucijas, 
Vizitines ir Biznio 

Korteles, 
Uzprašymus 
Ant vestuviu, 
Perstatymams ir 
Baliams 

Frogramus, 
Afišas, 
Tabeles, 
Cirkuliorius, 
Bankos Čekius, 
Laiškams ir 
Konvertams 

Antgalviuse 
Biznieriams 
Sieninius 
Lietuviškus tr 

Angliškus 
Kalendorius. 
Etc. Eta. 

Naujausio stiliaus 
raidės 

graži spauda. 

'LIETUVOS' 
SPAUSTUVE 

8252 
South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. 

Geriausia dovana draugams Lietuvoje | 
yra lietuvių katalikų j 

į savaitinis Isiki'astčs ! 

["DRAUGAS" 
ij 'DIJAUGAS" paduoda žiuių iš viso 

oasaulio, nušviečia Amerikos lietu- 
į ių gyvenimų, suteikia darįį skaity- 
: Tio iš visuomenes, politikos, litcra- 
S'uros, gyvenimo, ir yra geriausias 

draugas, kaip lietuviams darbinin- 
! kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje. 

j Rusu ccnzura "0RA11GA" Į Lietuvą inleldžia 

j DRAUGAS" atsieina mct. $2. pusei m. $1: 
1 Užsieniuose melams S3, pusei metu SI.60 

lORAUGAS PUB. CO. 
į 1800 W. 46tb St., Chicago, III. 

Telephone Drover 6114 

Telefonas Humboldt 4532 

Dr, Q. M. Glaser 
šiuomi apreiškiu pugodotai visuo- 

.įienei, jog esu seniausias gydytojas 
u m Brjdgeporto, praktikuojant per 22 
metus, perkėliau savo ofisą ir gyveni- 
mų j savo lorpą namą i>o numeriu 

3149 S. Morgan St. 
Kertė 32-roe gatvės. 
Telefonas Tards 087. 

Maco ofisas aprūpintas naujausiais 
judais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir lig šiol. 
Pasitikėdamas, jog gerbiama publika 
Ir toli'-.us mane rems, ošiu namie ant 
kiekvieno pareikalavimo dieną ir nak- 
Į). Esiu specialistas ligose vaikų, mo- 

terų ir Tyrų ir užsendinlose ligoso. 
Darau visokią oporaciję 
Liejuosi su pagarba 

Dr. G. M. Glaser 
3149 S. Morgan St. 

Kerti 32-ros gatvia. 

j Mokinama Angliškai 
Visose dalyse Amerikos ir Kanados 

j Vieninteli amerikoniška mokykla, kuri, 
įduoda pilną užtikrinimą išmokti skaityti, ra- 

'•syti ir kalbėti angliikat labai trumpame laike, 
už taįp maią atlyginimą, kad ir biedniausia; 

! vyras ar moteris įali užsimokėti. 
Į Mokiname p«r laiškus (korespondenciją) j 
j tobulingiausia metodą; kiekvienas išmoksta I 

be vargo. Mokiname teipjau kliasose dieno-. 
mi» ir vakarais. Platesnių žinių rašykite pas: 

NVAITCHES BROS. 
1741 w. 47th SI., : : Chlcago, III. 

Jei nori teisingu ainių 15 Anglijo#, 
užsisakyk Bau metams ar 

pusmečiui 
"IŠEIVIŲ DRAUGĄ" 

Vienintelį Didžiosios Britanijos lie- 
fuvių-katalikų-tautininky laikrašti, 
einanti kas dvi saraiti. Kaina su 

prlsiuntlmu | namus metama $1—pus- 
mečiui — 60 ceutŲ. 

Adresas: 
Rever. Jos. Norbut, 

Mossend, Lanarkshire, Scotland. 

GERA PROGA!. 
Crrinatika angliSkoskalbo?n v 

kytlsbe mokytojo(apdaryta)$ 1.00 
Vaiku Draugas arba kaip moky- 
ti^skaityti ir rašyti be mokyto- 
jo t. .. 15a 

Naujas Budas moicytis rašyti be 

mokytoje 10c 

Aritmetika mokinimuisi rok mi- 

dų, bu paveikslais įapdary ta).. 35c 
Vilo 81.60 

Kas atsiifsiškirpęs Mta apgarsi- 
nimais "Lietuvos" ir #1.00 per 
money order1, tai gaus visas 4 

knygas tiOo. pigiau. 

P. MikolainU 
Bos 62 New York City 

NEW CITY SAVINGS BANK 

įboi So. Ashland ave., Chicago. 
A. J. BIERZYNSKI, pres. 

Priima baukon pinigiiB ir moka 3%. 
Už Budėtus pinigus musų bankoj duo- 
lame Čekių knygutę, iž kurios para- 
dyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
!a namus ir lotus. ISsamdo bankines 

kryneles (boyes) po $2.50 metams. 
i:>arduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
i visas svieto dalis. 

Bankos Valandos: Panedėliais, se- 

eaomis, ketvergais f r subatomis nuo 

» ryto iki 0 vakaro; nedėliomis, utar- 
įiūkais ir petnyčiomis nuo S ryto J'1 
5 vakaro. 

10 METŲ 
Kaip Lietuva 

Atgavo Spaudą 
Visi privalo žinoti, kokią 
milžinišką svarbą turi spau- 

da kiekvienos tautos kultū- 
riškam gyvenime. Todėl pa- 
tariame perskaityti labai žin- 

geidžią ir naudingą knygą 

Kultura ir Spauda. 
Šitą knygelę verta perskai- 
tyti visiems laikraščių skai 

tytojams, korespondentams 
ir io-metinio jubilėjaus at- 

gavimo spaudos rengėjams. 
Knygos didumas 153 pusla- 
piai. Kaina tik 45 centai. 
Imant didesnį skaitliu,—dar 

pigiau. 
Adresuokit, kartu prisiusdami ir 

pinigus: 

Lietuva Publishing Co. 
3252 SOUTH HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILLINOIS 

SUSI VIENIJIMAS 

L 
I 
E 
T 
U 
V 
I 

\V 

ĮSTEIGTAS" 1886 M. c 

Kiek/ieno Letuvio privalumu yra prisisideti 
prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 

$6.00 savaiteje ir turi keturis apsaugos laipsnius: 

$1511 

$300. 

$600 

$1000 

Išmokėjo našlėms ir našlaičiams posmertinių pa- 
šalpų $91.797.68: įvairiems kulturos reikalams $8.431.18. 
T urtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36. 

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr. 
•i07 W. 30th St. w New York, N. Y. 

A 
M 

TP 
JL^ 

R 
I 
K 
O 
J 
E 

LIETUVIU APDRAUDOS DRAUGIJA 

Mokslas apie Tautas 
Kiekvienas žmogus nuo \ imimo priguli prie kokio uoia sąryšio 

atskiru asmeny. Toki sąryšiai arba d ra u. ijos, žmonių paprastoj kalboj 
vadinama tautomis. 

Ethnolojija užsiima aprašymu tautų r visokių sąryšių tarp* žmo- 
niŲ, stov nfių ant visokoiiopo kjlturos laipsnio. Etimologija yra tai 
vienas iš jauniausių mokslų. Sutvėrimui to mokslo reikėjo suprasti 
ir pažinti žmonių gyvenimą nt viso žemės paviršiaus, o jis ne visur 
vienoks, nevisur ant žemės tie patįs žmonės gyvena, t; .igi tas Ištirta 
tik pabaigoj IX-to šimtam čio. Visi žmonės vystobi ir kįl tik ne visi 
vystosi vienodu greitumu: vieni gaivalai su prievarta stengiasi kitus 
prie savo ryšio patraukti, kiti vėl stengiasi nuo to atsitolinti. Tą ma- 
tome ir šiandiyu. susidedančioje iš nevienodų gaivalų viešpatystėje: 
valdanti tauta stengiasi pamuštus kitokios kilmės gaivalus ne tik pa- 
laikyti po savo valdžia, bet nori juos. taip sakant, p'ij'dyti savo tau- 
tystės jūrėse. 

Ethnologijr, a'škiaus sak- ut. užs'i.ia aprašymu, padalinimu į natu- 
rales grapas gyvenančių kur nors ant plataus žemės paviršio žmonių 
ne tik dabar, 'et nuo didelių atradimų, kada likos pažinti ir gyvento- 
jai pirma europiečiams visai nežinomų žemės dalių. 

Pažinimas žmonių visokių tautų, „ų rasių ir pobiu''ių yra labai 
naudingas ir žingeidus kievienam civilizuotam žmogui: nepažįstant 
etimologijos, negalima savęs skaityti apšviestu žmogumi. 

Etimologija arba mokslas apie žemės tautas. Pagal Dr-ą M. 
Haberlandtą ir Letourueau, sutaisyta L. šerno. Knyga didelės vertės 
su daugeliu paveikslų įvairių rasių žmonių typų. Spauda graži ii 
aiški, puslapių 667, kaina $2.00 

Su gižiais audimo apdarais $2.30 
Norėdami gauti šit# knygą, kreipkitės suomi adresu: 

M. J. DAMIJONAITIS 
901 West 33rd Stree Chicago. III. 

Geras Draugiškumas 
yra viena charakteringiausiu did/io^io- Vokietijos universitetų studentų 
ypatybių. Jie žino. kai! nėra geresnio budo sustiprinti ir prailginti draugiškumą, kad pavelyti sau vidutiniškai vartoti gera malonų alų; todėl 
nėra nepaprastu reginiu matyti jųjų kuopa' savo -gimtos -ilies smuklėse 
ir kafejttose su stiklu jųjų mėgiamo alaus—LYGI M kaip 

Al MA MATER 
Motinoms po kūdikio, seniems ir žmonėms su silpstančia «\eikata aiba 
sveikstančia sveikata arba sveikstantiems i- ligos McAvoy's Malt Marrovv 
yra stebėtinas sveikatos ir jiegos atnaujintojas. Telcfonuokitc Caluraet 
5401 arba gaukite jo iš savo aptiekoihus. 

Me AvoyBrevving Co Chisago 

So. Halsied Furnitūra House 
3224=26 So. Halsted St. 

Didžiausia Lietuviška Naminiij Rakandu 
fFurniturel Krautuvė Chicagoje. 

Pirkdami grynais pini- 
gai* gauname geresnius 
ta vorus ir \ ig au negu 
kili pirkdami ant kredi- 

to, užtai męs ir pigiau 
parduodame už kitus, 

t Turime visokių naminių 
ra kanių didžiausiame 

pasirinkime ir dabar 

parduodame labai nu- 

mažintomis kainomis. 
Pas mus rasite pasirinki- 
mu nuo pigiausių iki vi- 

dutinės rūšies tavorų. 
Mųs patarnavimai greitas ir mandagus. 

Reikalaujantiems parduodame lengvais savaiti- 

niais bei mėnesiniais išmokėjimais. 
Krautuvė atidaryta vakarais: 

Utarninknis. Kel vergai* it* Siibatoins. 

South Halsted Furniture House 
Tclephonc Drover 700 

3224 So. Halsted St. Chicago. 
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