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DISPUTAI IR AUDIENCIJOS. 
Tokiu tai budu jis kasdien ap- 

reikšdavo savo geniau* ir savo ge- 
ros širdies ypatybes. Žmonės į 
antsyk jį pamylėjo ir pradėjo go- Į 
doti. Jis buvo laimingiausis Į 
žmogus pasaulyje. Visoje impe-j 
rijoje skambėjo jo vardas. \'i-1 
sos nioterjs buvo įsimylėjusios | 
į jj. Visi vyrai gyrė jj už jo tei- 
singumą. Mokslinčiai žiurėjo j 
jį, kaipo j kokj pranašą; ir net 
kunigai pripažindavo, kad jis ži- 
nojo nesulyginamai daugiau už 
jų archimagą Geborą. Jie dabar 
netik nebemanė persėki ti ji dė- 
lei kokio ten grifino, bet tikėjo j 
visą tai, ką jisai skaitė tikėtinu. 

P.abylone, per penkiolika šimt- 
mečiu viešpatavo baisios imty- 
nės, kurios padalino visą imperi- 
ja j nvi scKias. * įcni tvirtino, 
buk j Mitros bažnyčią reikią 
įžengti su kairiaja koja, kita sek- 
ta juol.davosi iš tos nuomonės 
ir visados i .Migdavo bažnyčion 
su dešiniąja koja. Žmonės su 

dideliu nekantrumu laukė didžio- 
sios šventės, pavestos pagerbi- 
mui ugnies; jie norėjo patirti, 
kurią minėtųjų sektu palaikys 
Zadigas. Visas pasaulis žiurėjo 
į tas dvi kojas, ir visas miestas 
buvo įsikarščiavęs ir laukė. Za- 
digas, priėjęs' prie bažnyčios 
slenksčio, sustojo, suglaudė sa- 

vo kojas ir įšoko antsyk su abie- 
mi kojom i. ir po tam žodžiu pa- 
aiškino visiems, jog a ugšč i austa- 
sis dangaus ir žemės Valdovas, 
kurs neprilygsta žmonėms, nedaro 
jokio skirtumo tarp desinėsės ir 
kairėsės kojų. Pavyduolis ir jo 
moteris tvirtino, jog toks Zadigo 
pasielgimas nėra užtektinai iš- 

kalbingas i>r jog Zadigas v sviena 
nėra tiek visagalis, kad galėtų 
priversti šokti akmenis ir uolas. 

— Jis yra sausa,—jiedu pasa- 
kė:—ir neturi jokio geniališku- 
mo; nei jis priverčia musę lėkti, 
nei žvaigždes pulti žemyn, nei 
saulę tirpyti vašką; jis neturi 
savyje tikrojo Rytu styliaus.... 

Zadigas buvo visiškai paten- 
k m uis įuo, k;ki turėjo proto sty- 
lių. Visas pasaulis mylėjo jį ne 

dėlto, kad jis buvo ant tikrojo 
kelio, arba kad sekė proto įsaky- 
mus, arba kad buvo tikrai dide- 
liu nuopelnu žmogum, bet tik 
dėlto, kad jis buvo vyriausiuoju 
viziru. 

Taip pat laimingai jis išrišo 
didelius ginčus tarp baltųjų ir 
juodųjų magų. Pirmieji tvirti- 
no, kad tai esanti didelė nuodė- 
mė meldžianties nusikreipti vei- 
du į rytų pusę, ypatingai žiemos 
metų; pastarieji tvirtino, kad 
esanti nuodėmė meldžianties va- 

saros metu nusikreipti veidu va- 

karų pusėn. Zndigas-gi aprei- 
škė, jog kiekvienus žmogus, mels- 
damos, gali nukleipti savo veidą 
kurlink nori. 

I'ric to jis susekė, kad ryto 
metu geriausiai jam sekasi iš- 
rišti visus privatinius ir viešus 
reikalus. Likusią dienos dalį jis 
pavesdavo apžiūrinėjimui viešųjų 
Babylono įstaigų ir pasilinksmi- 
nimo vietų. Jis rodydavo tokias 
tragedijas, kurios iš žiūrėtojų 
akių išversdavo ašaras, ir tokias 
komedijas, nuo kurių publika 
beveik patrukdavo juokais; tie 
papročiai buvo nuo senai užlei- 
sti, ir jis juos vėl atnaujino. 
Dailės dalykuose jis nemažiau 
nusimanė ir už pačius dailinin- 
kus; jis juos padrąsindavo do- 
vanomis ir garbe ir niekados, ne- 

užvydėjo jiems jų talento. Va- 
karais karalius gėrėdavosi iŠ jo 
kalbos, karalienė-gi—dar labiau. 

— Didis ministeris!-—sakvda-i 
vo karalius. 

— Meilus ministeris!—sakyda- 
vo karalienė. Ir abudu pridėda- 
vo; 

— Valstybei butų neapsako- 
mai didelis nuostolis, jei prisieitų 
tokį žmogų pakarti. 

Niekados nei vienas visuome- 
nės veikėjas nebūdavo priverstas 
taip tankiai priimdinėti audien- 
cijose moteris. Daugiausia jų 
ateidavo pasitarti be jokio reika- 
lo. tik jei bent tam, kad turėjus 
re i kitą su juom. P>ct nei i vieną 
jis neatkreipdavo ypatingos do- 
ro oS. 

Ilgainiui Zadigas pastebėjo, 
kad jo mintis kas tai pertrauki- 

nėja; taip būdavo ir laike au- 

dienci j it ir teisme. Jis nežinojo, 
koki priežastis įneša j jo mintis 
mišinį, ir del to nežinojimą jis 
krimtosi. 

Vieną kartą jam prisisapnavo, 
Imk jis atgulęs ant krūvos sauso 

šieno, kuriame buvę daug žagarų 
ir del to jam buvo negera gulėti; 
vėliaus jis atgulęs ant minkštos 
lovos iš rožių, bet iŠ tų rožių iš- 
lindusi, gyvatė ir įgėlusi jam tie- 
siog į širdį. 

Vai man!—tarė jis.—Tštik- 
rųjų gulėjau ant to sauso žaga- 
raut) šieno, dabar-gi guliu ant 

rožių. Bet kas bus ta gyvatė? 

Pavydumas 
Zadigo nelaimės ištryšk > iš jo 

laimės ir net iš jo nuopelnu. Jis 
kasdien kalliėdavosi su karalium ir 

su karalienė Astarta. Jo kalbą da- 
rydavo daug malonesne noras pa- 
tikti, o toks noras minėi.ū tiek pat 
reiškia, kiek rūbai kurmi. Jo jaunu- 
mas ir graži išvaizda padarė j As- 
tarta dideli įspūdį, kurio išpradžių 
ji ir nepastebėjo. Jos geiduliai 
augo ir klestėjo nekaltybėje. I»e 
jokios baimės ir be jokio skrupulo 
ji su pasigerėjimu žiūrėdavo i jau- 
nikaitį ir klausydavo jo kalbos; 
juk-gi tasai žmogus buvo taip 
brangus jos vyrui ir taip svarbus 
visai karalystei. Jinai nuolatos 
girdavo jj prieš karalių. Ji kalbė- 
davo apie jj su kitomis jo moteri- 
mis, kurios visados jai pritardavo. 
Ji padarė Zadigui ir keletą prezen- 
tu, ir šis apreiškė dide ng galan- 
teriją užsilaikyme ir padėkoje, ne 

kaip ji buvo maniusi. Ji būdavo 
pasirįžusi kalbėti su juo, kaipo ka- 
ralienė su žmogum, kurio nuopel- 
nai patenkina valdono moterį, bet 
tankiausiai atsiliepdavo, kaipo my- 
linti moteriškė į mylimą vyrą. 

Astarta buvo daug dailesnė už 

aną Semirą, kuri nekentė viena 
akia žmonių, ir už tą, kuri buvo 
pasirįžusi nupjauti savo vyrui nosį. 
Jos nesulaikomas familiariškunias, 
jos saldi kalba ir kalbos būdas, jos 
nuraudimas bekalbant; jos akis, 
kurios neva stengdavosi nusikreipti 
j pašalinius dalykus, bet visados 
žiūrėdavo j jį,—visa tai rodė Za- 
digui, jog jis yra mylimas, ir jis 
pats užsidegė geiduliu, kurs istik- 
rųjų ji nustebino. Ji.^ sunkiai ko- 
vojo, kad pasiliuosavus nuo to jau- 
smo. Pagalbon pasišaukė filosofi- 

jos įsakymus, kurie visados būdavo 
jam pagelbingi; bet nuo to laiko 
jis nebegalėdavo rasti juose vaistu 
meilės kankinamai savo širdžiai, 
nors visviena toje filosofijoje jis 
ir susekdavo didelę šviesybę. Pa- 
reigos, dėki ilgumas ir pažemintasis 
majestotas stovėdavo priešais jo 
akis, kaipo kokie keršto dievaičiai. 
Jis kovojo; jis ir pergalėjo; bet už 

tą pergalę, kurią jis turėdavo kas- 
kartas pirkti, reikėdavo apmokėti 
dūsavimais ir ašaromis. Jis jau 
nebedrjsdavo kalbėti į karalienę su 

tuo saldžiu ir maloniu familiariš- 
kumu, kurs jiem abiem taip labai 
patikdavo. Jo dvasios skaistybė 
apsiniaukė tamsiu debesiu. Jo kal- 
ba buvo nebeatvira ir sulaikoma. 
To akįs žiurėjo žemyn; ir kada, 
nepaisant visų jo pastangų kitaip 
užsilaikyti, akįs pažvelgdavo į ka- 
ralienę, tai jis matydavo jos akis 

apsipylusias ašaromis ir žėrinčias 
liepsnos vilyčiomis. Taip ir rodėsi, 
kad jos sakė: 

— Mudu garbiname viens antrą, 
ale bijomės mylėti viens antrą. 
Mudu degava ugnimi ir tą ugnį 
abudu pasmerkiava. 

Išėjęs nuo karalienės, Zadigas 
jautėsi visiškai nusiminęs; jo šir- 

dyje buvo toks begalinis skaus- 
mas, kad jis nebegalėjo ilgiau jį 
bepakc-ti. Didelio savo širdies su- 

mišimo valandoje jis, pats to ne- 

norėdamas, papasakojo savo pa- 
slaptį savo draugui Kadorui; tai 
atsitiko tokiu pat budu, kaip ir su 

ligoniu, kurs, ilgai kentėjęs bega- 
liniai skaudžius ligos smugius, Ra- 
ganaus ima rėkli, kuomet dar di- 
desnis sopulis suima visą jo esybę 
ir šaltas prakaitas apipila visą kū- 

ną. 
— Aš jau senai pastel>ėjai tą ta- 

vo jausmą, kurį tu rūpestingai slė- 
pei ir nuo manęs,—atsakė Kado- 
ras. Syiuftomai, kuhau a^ireišku 

meilė, yra tikri ir neklaidingi. Tik 

žiūrėk, mano mielas Zadige, jei 
aš galėjau išskaityti tavo! 
Širdies paslaptj, tai gal ii ! 
karalius ją išskaityti. Didžiausi ir| 
vienintelė jo yda yra tame, kad jis 
yra pavydžiausis žmogus visame 
pasaulyje. Tu gali pasipriešinti 4a- 

vo jausmų galybei, nes tu esi filo- 
sofas ir esi Zadigas; gali pasiprie- 
šinti su didesnė spėka ir atkaklu- 
mu, negu karalienė. Astarta yra 
moteris: ji pavelija savo akims 
'kalbėti atvirai ir neišmintingai, 
nors ji pafi ir nemano esanti kalta. 
Žinodama apie savo nekaltybe, ji 
visiškai pamiršta paslėpti išlauki- 
nius meilės apsireiškimus, o-gi tai 
būtina yra daryti. Aš drebėsiu už 
ją, nes matau, kad ji niekuo nėra 

prasižengusi. Jei judu butumėt 
vienos minties, lengvai galėtumėt 
prigauti vi>ą pasaulį. Augąs gei- 
duliu jausmas, kuri mes stengia- 
mės prislėgti ir paslėpti, 
pats išsiveržia ir apsireiškia, nepai- 

1 sant visu mušu pastangų neprilei- 
sti prie to; bet meilė, jei tik yra 
bendra ir patenkinta, yra lengvai 
užslepiama. 

! Zadigas sudrebėjo, išgirdęs pa- 
tarimą apgauti karalių, jo labdarį; 
ir niekados jis nebuvo taip ištiki- 
mas savo valdonui, kaip dabar, 
kuomet jautėsi esąs kaltas. 

Ilgainiui karalienė pradėjo mi- 

jiiėti Zadigo vardą labai tankiai ir, 
'tai darydama, nurausdavo ir nu- 

leisdavo žemyn akis; kartais, kal- 
bėdama apie ji prie karaliaus, bu- 

Jdavo taip gyva ir linksma' taip nu- 

liūsdavo. Zadigui apleidžiant ru- 

j mus, kati karalius pradėjo neri- 
mauti. Jis pradėjo tikėti visam, ką 
tik matė ir atvaizdindavo sau visą, 

į ko negalėjo matyti. Jis, tarp kit- 
ko, pastebėjo, 'kad jo pačios eeve- 

; rvkai buvo mėlvni.—ir Zadieo če- 
verykai buvo mėlyni; jo pačios 
kaspinas buvo geltonas,—ir Zadi- 
go kaklaraišis buvo geltonas; tai 
buvo baisus syniptomai lepaus ka- 

; ralio akyse. Jo pavidžiose mintyse 
daleidimai virto tikrenybe. 

Visi karalių ir karalienių vergai 
iš dalies yra šnipais ju širdžių. 
Taigi ir čia vergai veikiai paslcbė* 
jo, kad Astarta kažko ilgisi ir liu- 
di ir kad Moabdaras yra pilnas 

| pavydo. Ansai pavyduoli? buvo 

| atnešęs karaliui melagingus pranc- 

^ 
Šimus. Dabar valdonas tik ir gal- 

| vojo, kokiu budu geriausia butų 
atikeršyti. Vieną, tatai naktį jis 
nusprendė nunuodyti karalienę, o 

I ryto metą Zadigą užsmaugti su 

į 
virve. Tuojaus buvo duoti įsaky- 

i mai beširdžiui eunuchui, kursai, 
paprastai, atlikdavo karaliaus ker- 
što darbus. Tuo laiku karaliaus 
kambaryje buvo mažiukas neužau- 

ga; jis buvo nebilys, bet nebuvo 

Ikurčias. Jam būdavo pavelijama, 
—mat, niekas jo nepaisydavo,—eiti 

į visur kur tik jis norėjo, kaip ir 

Ikokiam namų gyvuliukui; jis tad 
i ne karią būdavo liudininku ir visų- 
baisiausių dalykų. Tasai nebilys 
buvo labai prisirišęs prie karalie- 
nes ir Zadigo. Tad su didelių 

I išgąsčiu jis klausėsi žiaurių kara- 
liaus jsakymų. liet kaip-gi užbėgti 
i už akių nuosprendžitr, kurs turi 
buti atliktas už kelių valandų?! 
Jis negalėjo rašyti, bet galėjo pieš- 

j ti ir atsižymėjo tuomi, kad savo 

piešiniuose atiduodavo dideli pana- 
šumą. Per ištisą nakties dalį jis 

I piešė su paišeliu karalienei paskirtą 
persergėjimą. Ant paveikslėlio bu- 
vo viename kampe, kaip karalius, 
persimainęs i; piktumo, davė Įsa- 

, kymus eunuchui; ant stalo—virvė 
ir laure; viduryje paveikslo—Kara- 
lienė, mirštanti kokios tai moters 
laikoma ant rankų, ir ties jos ko- 

jomis—užsmaugtas Zadigas. Ant 
horizonto matėsi užtekanti saulė, 
parodymui, jog tai turi atsitikti 
ryto metu. Kaip tik paveikslas 
buvo pabaigtas, jis tuojaus nubėgo 
pas vieną Astartos moterį, prikėlė 
ją ir šiaip-taip išaiškino jai, kad 

! ji kuoveikiausiai nuneštų paveikslą 
pas karalienę. 

Apie pusiaunakti pasiuntinys pa- 
sibeldė j Zadigo duris, prikėlė ji ir 

Įteikė jam rašteli nuo karalienės, 

j Jis dar abejojo, ar tai tik nc sap- 
nas ; drebančia ranka atplėšė laiška. 
Bet koks buvo jo nusistebėjimas! 
Ir kas gali aprašyti jo nuliūdimą 
ir nusiminimą, kuomet jis perskai- 
tė raštelyje šituos žodžius: 

"I'.ėgk kuogreičiausiai, nes kitaip 
—numirsi. Bėgk, Zadige, užkeikiu 
tave varde bendros mudviejų mei- 
lės ir ma/o geltono kaspino. Aš 

i neprasikaltai!, tačiaus turiu numir- 

gti, kaipo didžiausia prasižengėlė 1" 

Zadjgas vos tegalėjo ištarti žodį. 
Tuojaus per -pasiuntinį pakvietė 
pas save Kadofą ir, vietoj kalbėti 
su jttom. j t eik ė jam karalienės lai- 
škelį. Kadoras privertė j j paklau- 
syti karalienės paliepimo ir ke- 
liauti į Memfisą. 

— Jei drįstum eiti jieškoti kara- 
lienės,—pridėjo Kadoras,—prisku- 
bintum jos mirą. Jvi drįstum kal- 
bėti su karalium,—visiškai ją tiž- 
muštum. Aš pasirūpinsiu jos li- 
kimu ; gi tu eik savo keliu. Tuo- 
jaus paskleisiu žinias, buk tu iške- 

liavęs esi į Indiją. Netrukus ir aš 

pats pasivysiu tave ir pranešiu apie 
visą, kas tik atsitiks Babylone. 

Tuo pačiu laiku Kadoras liepė 
atvesti pas rūmų vartus du grei- 
čiausius kupranugarius. Ant vie- 
no jų jis užsodino Zadigą, kurį pri- 
siėjo nešti iki pat vartų, taip jis 
nusilpnėjo iš didelio širdies skaus- 
mo. Su juo keliavo tiktai vienas 
jo tarnas; ir neužilgo jiedu dingo 
iš Kadoro akių, kurs likos pilnas 
širdgėlos ir °u»irupinimo. 

Tasai prakilnusis pabėgėlis, pri- 
jojęs prie kalno, nuo kurio buvo 

galima matyti vis^. Habylono mie- 
stą. atsigrįžo linkui karalienės ru-J 

jmų ir nualpo,—nesakysiu, kad jis 
'atgavo sąmonę, bet žinau, kad jis 
paskendo ašarose ir geidė mirties, 

įl'agaliaus, apraudojęs nelaimingos 
mylimiausios pasaulyje moters ir 
didžiausios karalienės likimą, va- 

landėlei atsikreipė j save ir susuko: 
— Kas-gi yra tas žmogaus gy- 

venimas? O, dorybe, ir kaip tu 

man prisitarnavai' Dvi moters 

begėdiškai prigavo n.ane, ir dabar 
trečioji, kuri yra visiškai nekalta, 
ir daug dailesnė už anas dvi, yra 
pasmerkta mirčiai! Visas geras, 
kurį aš esu padaręs, vienval buna 
man nelaimiu ir skausmų šaltiniu. 
15 u va u iškeltas iki didžiausiai aug- 
štybei, bet, ten btiti. tiktai tam, kad 
paskui likčiaus numestas į baisiausį 
vargą ir nelaimę! 

Visas jis buvo apimtas panašių 
skaudžių minčių; jo akįs atrodė 
sopulio pilnos: jo ramybę sudrumz- 
dė mirties šmėkla: jo dvasia pa- 
skendo didžiausio nusiminimo ju- 
roje. Tokiame tatai stovyje jis 
keliavo į Egiptą. 

Antras Leono Laiškas. 
(Šitas laiškas rašytas p. J. O. 

Sirvydui). 
(iavęs iš "Lietuvos Gelbėjimo ir 

Autonomijos Fondo" 10,000 rubliu ; 

ir Tamstos laišką, aš iš Maskvos 
atsakiau Tamstai laišku, kurį lei-j 
dau pagarsinti spaudoje, jei Tam- 
sta rasi naudingu jį pagarsinti. 

Dabar aš esmi trumpam laiku 

atvažiavęs Stockholman užimtos/ 
Lietuvos šelpimo reikalais. Čion 
man teko '"Lietuvos" kcliis nume- 

rius pasiskaityti ir šiaip žinių iš 
Amerikos lietuviu veikimo gauti. 
—Tikėdamas, jog Tamsta gausi 
anai į mano laišką, aš jo turinio ne-j 
kartosiu, tik prie jo šį-tą pridėsiu. 1 

"Lietuvos šelpimo draugija," apie 
kurią Tamsta savo laiške rašei, va- 

dinama, matomai, toji pat "Lietu-J 
viii draugija nukentėjusiems dėl 
karės šelpti," kurios komiteto pu- 
sė buvo palikta Vilniuje, idant ten 

veiktų.—-Likusiame Vilniuje komi- 
tete pirmininkauja p. A. Smetona. 
—Jei taip, tai 2,000 rb. šiai drau- 
gijai Tamstų skiriami, galima bus 

nusiųsti, jei Tamistos netiksit juos 
kitiems reikalams pavesti, apie ką 
aš esmi rašęs—Kas mums pasi- 
seks čion dėl užimtos Lietuvos pa- 
darvti, apie tai kelioms dienoms 

I 

paskiaus, dalykams paaiškėjus, pa- 
rašysiu. Šiurpas ima, skaitant, kad 

tarp Amerikos fietuvių esama to- 

kiii, knrie pataria nesiųsti dabar 
aukų nukentėjusiems dėl karės lie- 
tuviams šelpti ir kurie surinktas 
aukas laiko bankuose. Turbut tie 
asmens širdies vietoje akmeni kru- 
tinėję turi. Turbut jie niekuomet 
varguolio nėra matę! Argi tuomet 

bus laikas šelpti, kuomet pašalpos 
reikalingi išmins? Juk pereitais 
metais, vasarą ir rudenį, minioms 
bėgant iš karės lauko Rusijos gilu-' 
mon, daug žmonių—mažu, didės-, Į *" *" 

| mn ir didelių, jaunų ir senų, išmi- 
rė nuo bado, troškulio, nuovargio, 
visokių ligų ir nelaimių.—Juk da- 
bar Rusijoje begyvendami tūkstan- 
čiai žmonių, kad ir šiaip-taip šel- 
piami, bet netinkami darbui (maži, 
seni, ligoniai) kenčia badą, varg- 
sta.—Juk užinjtoje Lietuvoje, kur 
karės tikslu daugybė ūkių ir javų 
buvo išdeginta ir sunaikinta, kur 
karės ugnis sudegino kaimus ir 
miestus, kur žemės plotai išgadin- 
ti kasykloms etc.,—žmonių nelai- 
mėms ir kančioms aprašyti neuž-, 
tenka man žodžių. Kokiu-gi bu-j 
du galima atidėti tolesniam lai- 
kui šelpimo darbas?- Istorija žino 
ilgų ir dideliu karių laikus, kuomet 
gyventojų didesne dalis tapo išnai- 
kinta. Dabar-gi einanti karė, ypač 
Lietuvoj, yra didesnė ir baisesne 
už visas buvusias.—Reikia visomis, 
kokias turime, jiegomis gelbėtis 
nuo pražiuties.—-Alaža to. Reikia 
ta* jiegas jungti, vienyti, nes tik 
vienybėje—galybė. 

Sunku mums lygintis su tokio- 
mis tautomis ir šalimis, kaip An- 

jglija, Prancūzija ir k. Musų tau-' 
ta tik mažas vabalėlis, sulyginus 
su jomis.—Vienok jų pavyzdys mu- 

ši;. nejtikrina. Tos tautos vieny- 
bėje ginasi nuo baisaus pavojaus.! 
Negana to. Jos dar susivienijo 
viena su kita.—Me;-gi ir po .Šiai 
dienai daugiaus baramės tarp sa- 

,vęs, dalinamės j partijas, partijėles 
^ir kas-žin už ką varžomės.—Jau 

kad 111 £5 čion Europoje nesusikal- 
bame,—tai dar man suprantamiaus: 
be laisvės gyvename, negalime kaip 
reikiant pasiginčyti, išsikalbėti ir 
tokiu budu galų gale susiprasti; 
maža politikinio ir visuomeniško 
prityrimo turime, esan>e po dide- 
lę rusų partijų įtekme, tai savo 

reikalų lyg ir nesuprantame. Det 
kad Amerikos lietuviai taippat ne- 

susikalba ir j partijeles pasiskirstę, 
šiame didžiausio pavojaus momen- 

te \ is-tik tarp savęs barasi,—tai 
toks faktas jau lyg galutiną mūsų 
tautai pražūtį pranašauja. 

Keistas atsitaikimas.—Europos 
lietuvių tarpe social-demokratų 
daugelis (išskyrus vicną-kitą) su- 

pranta momento reikalavimus ir 
dirba vienybėje su kitų sriovių 
žmonėmis. Toji sriovė visuomet 
savo darbuose proto ir širdies bu- 
vo vedama, taisai ir šiame kritiš- 
kame momente jos šalininkai tik- 
ron darbo vagon įstojo.—Ameri- 
koje, matomai, kitaip dedasi: ten 

p. Cnlota su savo boikoto skelbi- 
mu rado, matomai, tarp socialistų 
didžiausj pritarimą.—Taip spren- 
džiu iš tu žinių, kurias turiu. Aš 
j veiksmą daromą dabar siauru 
partijos tikslu, žiuriu kaip į as- 

menišflcos naudos, darbą. Užtad 
ir j visą p. Bulotos agitaciją prieš 
"lietuvių draugiją nuk. dėl karės 
šelpti" negaliu kitaip žiūrėti, kaip 
tik j jo asmeninį prieš tą draugiją 
kerštą. Atsitikimų pamatą tokiai 
savo nuomonei aš išguldžiau anam 

savo laiške.— 

Man nėra tikslo įvardintą drau- 
giją dabar ginti nuo kieno-nor- už- 

puolimų: draugija pati save gina 
darbais. Nei viena valstybė tlar 
nepadarė visų žmonių sočiais, juo 
mažiaus gali tikėtis kokia-nors lab- 
daringa draugija sušelpti visus rei- 
kalaujančius sušelpimo. Dar sun- 

kiaus tai padaryti draugijoms, šel- 

piančioms pabėgėlius, nes jie labai 
išblaškyti po plačios Rusijos kai- 
mus ir miestelius.—Reikia žinoti 
Tamstoms, kad tokioje Maskvoje, 
kur veikia stiprios tautų organi- 
zacijos, o net lenkų dalis yra glo- 
bojama miesto valdybos labdarin- 
go skyriaus, lenkai gi savo drau- 

gijose turi .gana darbininkų. Ir 
lietuvių dalis, kad ir nedidelė. Mas- 
kvoje yra miesto \aldybos globoje. 
Tai ką-gi kalbėti apie išsiblaškiu- 
sius po visą Rusiją? "Centralinis 
Komitetas" pirmiausiai dėl didelio 
žmonių išsiblaškymo, o paskiaus 
dėl darbininkų stokos negalėjo ir 
negali prie visų pabėgėlių su savo 

ęloba prieiti.—bet ne per savo kal- 
tę, ar apsileidimą. Tegul tie, ku- 
rie tąjį komitetą dergia, butų pri- 
sidėję prie jo savo darbu, tai dar- 
bas butų prasiplatinęs tokiu ma- 

stu, kokiu jie butų pajiegę dirbti. 
—Maža to. Patsai darbas butų 
tobulesnis, nes kur daugiaus dar- 
bininkų, ten didesnis darbo pada- 
linimas ir gilesnis jo apmąstymas. 
—Viskas pas mus kitaip eitų, jei- 
gu męs savo darbuose ne pavydo, 
bet tautos naudos tikslo butume 
vedami.—Juk visi negalime buti pir- 
mininkais ir tt.—Tai reikalaukime, 
kad tie, kurie yra atstovais, ar pir- 
mininkais. savo pareigas kuogę- 
riausiai pildytų, nurodykime jiems 

jų klaidas, kad jie galėtų dar ge- 
rinus savo pereigas atlikti, bet ir 

džiaugkimės, jei jie kame-nors ge- 
rai savo pareigas atlieka, jei jie 
visuomenės darbą dirba, o ne >avp 
reikalus rūpina.—liet męs, party- 
viu garu apimti, vien-tik peikiame 
visuomenės veikėjus, jeigu jie ne 

mušu partyvės tikybos pasekėjai. 
Tame peikime męs jokio saiko ir 
ribų neturime. Centralinio Ko- 
miteto priešininkai peikia jį už tai, 
kad jis lėšų išsirūpina karės au- 

koms šelpti (sako "keliaklupsčiau- 
ja" ir tt.), peikia ir už tai. kad tų 
lėšų daug iš-irupina, peikia ir už 
tai, kad lėšų permažai išsirūpina 
ir nepajiega risų pabėgėlių sušelp- 
ti ir tt. žodžiu sakant, ir stovintį 
muša, ir gulinti muša, ir bėgantį 
muša 

Tokią teisybę visuomenės dar- 
buose vykinant, niekuomet prie 
susipratimo su tokiais neprieisi.— 
() dar kartą pabriežiu, jog mums 

susiprasti, sueiti vienybėn reikia 
kuogreičiausiai, nes tik bendrai 
veikdami męs galėsime intikinti 
kitus, jog esame priaugę prie ži- 
nomo kulturos laipsnio, kurį pasie- 
kusi tauta gali pati rūpintis nors 

apie kai-kuriuos savo reikalus.— 
Vien partyvės peštynės, vien par- 
tyviai barniai intikins kitus priešin- 
game mūsų kulturos stovyje, t. y. 
kad mus reikia kn'ems tvarkyti. 

Aš tinku, kad ir šitas mano laiš- 
kas butų paskelbtas Amerikos lie- 

tuvių laikraščiuose. 
Petras Leonas. 

Mečnikovas. 
Garsus mokslininkas, Llija 

Mečnikov, kuris nesenai pasimi- 
rė. turėjo du geru vardu. Mok- 
slininkams ir šviesioliams jis bu- 
vo vienu drąsiausių ir origina- 
liausių šios gadynės mintytojų., 
o didžiajai visuomenei jis buvo 
žinomas tik kaipo žmogus, kuris 
ragino pasukas gerti. 

Mečnikovas yra atradėju budo, 
kuriuo žmogaus kūnas pasiprie- 
šiną ligai: jis buvo vertingu Liu- 
Idviko Pasteuro pasekėju. Pary- 
žiaus institute pastarojo vardu; 
ačiti jam milijonai žmonių išge- 
ria milijonus galionų pasukų, ku- 
miiso ir raiigyto pieno. Jis įgijo 
didelio mokslininko vardą ir jgy- 
j^s jį patėmijo, kad pasukos ga- 
letų gyvenimą prailginti. Po ši- 
to žmonės pradėjo prigertinai 

I# pasukas gerti. Žinoma, t.is ne- 

prailgino žmonių gyvenimo, bet 
gerokai nuklampino Meėnikovo 
vardą kaipo mokslininko. 

Mečnikovas gimimu buvo Ru- 
sijos žydas, įsitikinimu bedievis. 
Del šitų priežasčių jis, būdamas 
dar jaunų metų, apleido Rusiją 
ir atvyko Paryžiun, kur umu lai- 
ku jgijo didelj vardą ne tik kai- 
po mokslininkas, bet ir kaipo fi- 
lo/ofas. Dideliu jo nuopelnu bu- 
vo atradimas f a g o c i t ų, arba bal- 
tųjų kraujo kūnelių veikimo ko- 
voje su liga. Jis parodė, kad ši- 
tos mažytės medžiagos dalelės 
ištikrųjų yra gyvomis amebomis 
(ameba yra pati prasčiausioji gy- 
vybės forma), kurios kovoja už 
kuno gyvastį. Sakysime, įsipio- 
vus pirštą, šitie fagocitai subėga 
Įpiauton vieton ir padaro krau- 
jo sukepimą, kad besibriaujan- 
ėių mikrobų neįleidus kunan. Jei 
šita kova yra smarki, tai bu va 

uždegimas, o jei parsieina kovo- 
ti labai smarkiai, tai gali buti ir 
Karstine. I'o mikroskropu gali 
matyti, kaip šitie fagocitai gru- 
miasi su jsibriaujanėiais mikro- 
bais. suėda ir suvirškina juos. 

Teisingumą ir vertę šita Mee- 
nikovo atradimo tuojaus pripaži- 
no vokiety s Yirchow, kuris at- 
rado baltuosius kunelius. ir l'as- 
teur. kuris atrado mikrobus. 
Mcčnikovas taipgi gavo pušy 
N'obelio dovanos už šitą atradi- 
mą. \"iena pusę gavo jis. o kitą 
pro f. Elirlich. kuris atrado vaistą 
nuo prancuzligės,—"606." (iavęs 
$20.000 dovanu, Mcčnikovas ?u- 

naudoj» juos savo tolesniems ty- 
rinėjimams. 

Fagocitai ir senatvė. 
Mečnikovo tyrinėjimai gyveni- 

mo pailginimui paeina i.: jo atradi- 
mo fagocitų, kadangi jis atrado, 
jog gyvenime vėliaus jie prade- 
da kuną naikinti ir b u va viena 
jo nykimo priežasčių. Antrąja 
svarbia priežastimi jis atrado ba- 
cilus, jsi^yvenusiub storojoj žar-. 

noj ir pavadino senatvę "užkre- 
čiama. įsisenėjusia liga." Jis su- 

gebė parodyti, kad storoji žarna 
anaiptol nėra reikalinga žmogaus ' gyvasčiai ir kad be abejonės ji 
kartais buva nemažu pavojum ' jai. Jis taipgi atrado, kad pai 

; daugelį žemesniųjų gyvūnų for- 
'111U gyvastis juo buva ilgesnė, 
į juo storoji žarna buva trumpes- 
nė. 

Iš vist to jis išvedė, kad žmo- 
gaus gy\astis anaiptol nėra tokia 
ribota, apskritai yra mano- 
ma ir jis apreiškė, kad, jo many- 
mu. 150 metų yra daug artesnių 
žmogaus gyvenimo laikotarpiu 
negu priimtieji 70 metų. Pa- 

tvirtinimui savo žodžiu jis stiran- I 
Į kiojo iš viso pasaulio užrašus 
apie žmones, išgyveiiUMUS dau- 
giau kaip šimtą metų. Jis pri- 
vedė kaipo gerai žinomą atitiki- 
mą, norvegą Drakenburgą. kuris 
išgyveno 146 metus; Šropšyrės 
kaimietį Tbomą Parr, kuris iki 

I 130 metų dirb6 sunkų darbą ir 
mirė sulaukęs 15.' metų amžiaus, 
ir daugelį kitų. Jis parodė tam 
tyčia parinktais atsitikimais, kad, 
nors 'blaivybė veda prie ilgo am- 
žiaus. bet ir tabakas, kava. ar al- 

jkoboli.-; e.-ą nėra pragaištingais. Ši-' 
i taipos jis privedė Elžbietą Du- 
ricux, kuri išgyveno 120 metų, 
nors josbs svarbiausiu maistu 
buvo kava. kurios ji kartais per 
dieną išgerdavo keturiasdešimts 
nedidelių puodelių; ir garsų ai- 
rį žemės savininką I»rawn, kuris 
taipgi išgyveno i-o metų. ir ku- 
riam ant kapo buvo parašyta, 
kad jis visuomet buvęs* girtas ir 
kada jis buvo girtu, tai jis buvęs 
tokis baisus, kad net pati mirti" 
jo bijojus. 

Raugintas pienas vaistas vi- 
soms ligoms. 

Taigi valy.no keliu Mečnrkovas 
atėjo atgal prie savo teorijos, 
kad bacilai storojoj žarnoj yra 
tikrąja priežastimi mirties ir sc- 

natvės. Dalykas buvo tik ta- 

me, kaip jų nusikračius. Vienas 
būdas šito pasiekimui, kuris atė- 
jo jam į galvą, tai įleidžiant žar- 
non kitus bacilus, kurie pavo- 
jinguosius išvarytu. Pieninės 
rūgšties bacilai raugintame pie- 
ne yra labai sveiki ir mintis, kad 

1 nuolat geriant pasukas, kumisą 
J ir kitas rauginto pieno rūšis, ga- 
lima butų pasiekti pageidauja- 
mas tikslas, buvo pilnai logišku 
išvedimu, nors ir nesiduodančiu 
moksliniai patvirtinti. Šitoje 
nuomonėje Meėnikovas dar la- 
biaus įsitikino dėlto k:i 1 Bulga- 
rijos žmonės, kuri'' ':.ug suvar- 

toja rauginto pieno, labai ilgai 
gyvena ir tarpe jų yra pastebėti- 
nai daug 'šimtamečių žmonių. 

Mecnikovas pats gerdavo rau- 

gintą pieną ir patardavo j j gerti 
kitiems. Jis neturėjo jokio susi- 
rišimo su įvairiais raugintais pie- 
no gėrimais, kurie buvo pardavi- 
nėjama ir neturėjo jokio pelno 
iš savo idėjos. 

Skausmas ir baimė yra prie- 
šais. 

Mecnikovas buvo filozofu. su 
kurio idėjomis kiekvienam apsi- 
moka susipažinti. Jis tikėjo, kad 
mokslas turi Imti ne tik didžiuo- 
ju palengvintoji! žm nių gyveni- 
mo sąlygų, bet taipgi jis turi bū- 
ti nauju tikėjimu žmonėms. Jis 
tikėjo, kad tikėjimas žu lo atspir- 
tį žmonėse ir kad jie i.^ vyinos 
pusės jieško vis.>!<ių siaptinybi- 
nių sektų, kitos skęsta pesi- 
mizme. Nedaug galima abejoti, 
kad devyni .'liktasis šimtmetis 
bus skaitomas posimizm > (.blog- 
<uui> uvo £um> t:c 11 KUvl IlllSK'U- 

dyinų pa li Įėjimas didžiumoje 
yra išvedama iš pesimizmo upo 
augio. Mečnikovas geidė pakei- 
sti pesimizmą tikėjimu mdkslu 
ir tais dideliais daiktais, kuriuos 
jis gali nuveikti žmonių gyveni- 
me. Jis geidė palin guoti žmo- 
gų nuo jo didžiųjų priešų—Skau- 
smo ir Baimės, lis tikėjo, kad 
mokslas pergalės skausmą ir no- 

rėjo, kad žmonės pasi'liuosuotų 
nuo baimės dievų ir ištn k t u ne- 

sibijoti mirties, jai pripuolamu 
laiku. 

šiurkštus moterims. 

Mečnikovas taipgi turėjo gerai 
išdirbtas nuomones apie mote- 
ris ir sykį kalbėdamas sufraiis- 
eių suvažiavime nemaža joms 
pakyrėjo. Jis tikėjkad mote- 
ris turi tc'«ę prie protinio išsi- 
vystymo—jo paties žmona buvo 
atsižymėjusi mokslininkė,'—bet 



jis nepripažino priimtos sufragis- 
čiu teorijom, kad moters išsivys- 
tymas tapo sustaUlytas j«>s po- 
litiki niu verbavimu vyrui ištisu 

gadynę ir kad ja iš jo išliuosuos 
balsavimas. Jis pasakė mote- 

rims, kad vyras niekuomet ne- 

kliudė moteriai atsižymėti ka- 

me nors. Toliaus jis nurodė, 
kad vaikų higienoje, prie pagim- 
dymo, namų užlaikyme ir kitose 
dirv -e, kurios išimtinai per 

gentkarčių gentkartes priklausė 
moterims, visi svarbesnieji at- 

radimai ir pagerinimai padaryta 
vyro. daliaus McČnikovas už- 

baigė. sakydamas, kad nors mo- 

teris buvo virėja nuo pat istori- 

jos priešaušrio, jis. jei kuomet 
užsimano gerus pietus pavalgy- 
ti, yra priverstas vyro virėjo j ieš- 
koti. 

Frederic J. Haskin. 

Vėliausios žinios. 

Tš Vienncs pranešama, kad 

.austrai kraustosi iš Lcmbergo, 
Galicijos sostinės, o vokiečiai 

viską krausto iš Kovelio. Rusai 
vėl nustumė ir austrus ir vokie- 
čius atgal ir artinasi prie tų dvie- 

jų miestų. 
Eina gandas, kad teutonų 

gen. von Bothmer armijai ties 

Brody gresia didelis pavojus, nes 

rusai yra užėję iš abiejų šonų. 

Vokiečiai padarė viso 16 

atakų ant Hem miškelio ant 

Sommc fronto, bet negalėjo išsi- 
laikyti prieš franeuzų ugnj. Prie 
Verduno vėl atsinaujino žiaurus 
mūšiai. 

« B e r 1 i n e apskaitliuojama, 
kad talkininkų nuostoliai prie 
upės Somme esą turėjo išnešti 
apie 350,000 vyrų. Francuzai gi 
tvirtina, kad jie padarė didelę 
pirrnynžangą, nežiūrint to, kad 
vokiečiai turi apie du milijonu 
vyrų ant vakarinio fronto. 

—» Vokiečių povandeninė val- 
tis Deutschland pereitą 
utarninką išplaukė iš Baltimore 
atgal j Vokietiją. 

PASKENDUSIŲ GELBĖJI- 
MAS YRA AUGANTI PRA- 

MONĖ. 
Ekspedicija laivams gelbėti iš 

giliųjų vandenų, remiama \Vall- 
gatvio milijonierių ir vadovauja-] 
ma Amerikos žinovų, nesenai ap- 
leido Xevv Yorką ir dabar bando! 
išgelbėti nuskendusį laivą Meri-', 
dą. kuris keturi metai atgal, su- 

sidaužys ties Virginijos pakran- 
tėmis, nuskendo. Merida, sako, 
buvęs prikrautas sidabro vertėje 
su viršųm milijono d derių ir lai- 
vo kasininko kasoje buvę taipgi j 
pinigų ir brangenybių didelės! 
vertės. 

Šitoji ekspedicija susideda iš 
penkių laivų ir jos perdėtiniu 
yra vienas geriausių visose Suv.1 
Valstijose žinovų nardymo juros 
gilumose, George 1). Stillson. 
Tarp vėliausių jo nuopelnų yra 
ištraukimas submarino 1-4 ir pa- 
dirbimas krutamu paveikslų Ju- 
lės Verne o apysakai "Dvide- 
šimts tukstančiy lygų po vande- 
niu." Ekspedicija turi visas vė- 
liausias prietaisas iškėlimui pa- 
skendusių laivų ir jai yra dide- 
lis laukas. 

r*:iendusių laivų gelbėjimas! 
keliais ateinančiais metais pa- 
taps dideliu ir įžymu m besiverti- 
mu. Pasaulio juros klote užklo- 
tos susidaužiusiais laiv«is. Le- 
dakalniai, audros ir dabar sub- 
niarinai jūrinėje karionėje pirkli- 
nius ir pasa/ierinius laivus siun- 
čia jurų dugnam vieną po ki- 
tam. X t ra tos dienos, kad laik- 
raščiai nepraneštų apie paskan- 
dinimą vieno laivo, ar daugiaus. 

Daugumas jų žinoma, yra žu- 
vusiais ant vtsados, bet naujovi- 
niais gelbėjimo budais di 
daugybė bus išgelbėta su dide- 
liais pelnais išgelbstantiems, ka- 
dangi atlyginimas už išgelbėji- 
mą priklauso ne 11110 padėto dar- 
bo apšties. tik nuo išgelbėto lai- 
vo turtų. 

Bet gelbstantis dažniausiai už- 
sitraukia baisiais lėšas ir pavojų, 
nežinodamas tikrai. ar jis išgel- 
bės laivą ar r": jei jam pavyksta 
išgelbėti, tai jis sugrąžina nau- 

dingumą t<s nuosavybės, kuri 

l)U\"i» žuvusi. Del t priežasties 
gelbėtojų teisės yra godojamos 
ir apginamos visu valdžių. Apie 
'hi metai attųal kongresas per- 
leido bilitt, nustatantį laivu gel- 
bėtoj u teisės Suv. Valstijose. 
Anglijoje karaliaus laivyno oti- 
cierai \ra agentai didžiosioms 
laivu gelbėjimo draitgij< ms. I >e 

to šita profesija yra viena atsiti- 
kiniingiausiij naujoviniame pa- 

I šaulyje. 
Vienu Įžymiausiu nuskendusiu 

laivu gelbėjimo darbų pastarai- 
siais metais, buvo atgavimas j i 'krovos Oceanijos laivo, kuris nu- 

skendo su $-'.500,000 vertės auk- 
so. Xarai atgavo \ isą auksą, is-j skiriant vieną šmotą sidabro. Jie 

'visi gavo po $1000 atlyginimo; 
'gelbėjimo draugija gavo $60,000 
o savininkai visokių valčių ir 
laivų, kurie padėjo laivą išvilkti 
ant seklumos prieš jo paskendi- 
mą, gavo po mežesnes sumas. 

Kartais, nežiūrint j sumanumą, 
laivas nesiduoda išgelbėti ir tą-j 
syk daug darbą ir pinigų žųsta. Į Tas atsitiko su vokiečių laivu j Sesostrisu, kuris nuskendo ties 
(iuatenialos pakrante Ramiajame 
vandenyne ir įsisriaubė į smiltis, 
(ielbėjimo bendrovės atėję ap- 
žiurėjo kelis sykius ir bandė jj 

i išimti, l>et pasisekimo nebuvo. 
Į Žmonės nedidelio miestelio 
Oc s artimais sumanė panaudoti 
įsimigu-į laivą ir ant viršutinio 
dėnio įsitaisė kavinę, o mašinas 
pavertė j pajieginę, kuri aprūpi- 
no miestą elektrine šviesa, arba 
panaudojo kokiems kitiems tik- 
slams. Beveik kada Sesostrisas 
jau patapo svarbiąja Ocoso mie- 
sto gyvenimo dalimi, atėjo kita 
gelbėjimo bendrovė ir laivą iškė- 
lė. 

Drąsumas ir sunkus darbas 
yra dvi ypatybės, kurios prie nu- 

skendusių laivų gelbėjimo ima- 
ma atidon. Tai yra geras užsi- 
ėmimas tam, kuris nesibijo rizi- 
kuoti ir nenusimena. 

Šitos rūšies buvo Bostono švi- 
nius VY. H. Johnson. Jis, išgir- 
dęs, kad laivas su įkrova $400,000 
vertės nuskendęs ties Maine'o 
pakrantėmis, bus licituojamas, 
nusprendė nueiti ir apžiūrėti. 
Apžiūrėjęs, nuėjo į licitaciją ir 
nupirko už $200. kas parodo, kad 
niekas jo nenorėjo. Paskui jis su- 
organizavo savą gelbėjimo ben- 
drovę, iškėlė laivą savais budais, 
ir, nors laivas buvo mažne pu- siau griaužtas, jis jį susitaisė 
savo atliekamu laiku ir dabar ga- li parduoti jį už $100,000 kiekvie- 
noj valandoj, jei tik jis to no- 
rėtu. Bet, kadangi yra gerai pa- 
111. karna už pervežiojimą daiktų, tai jis ir pasilaikė jį sau. 

Laivu gelbėjimo budai pasku- 
tiniais keliais metais labai page- rinta, o kadangi juros dugnas 
yra klote nuklotas brangiais 
skendiniais, tai su ateinančiais 
keliais metais š:Me budai dar la- 1 
biau bus pagerinti. Vienu su- ; 

maningiausių pabūklų, sustatytų 
nesenai, yra išradinys \Villiamo 
H. Sissono iš Los Angeles, Gal. 
Jis susideda iš eilės magnesų ir 
sandarių pontunų, kuriais laivas į iškeliama į paviršių. 1 

Visa prietaisa susideda iš nedi- 
delio laivo, kelių pontunų ir ne- 

riamojo varpo, aprūpinto varytu- 
vais, tvoskiamomis šviesomis, te- 
lefonu, keturiais dideliais magne-l 
sais ir plieno grąžtuvu, motorų,j gręžiamu. Šitas varpas vra ffu-l 
mula* aštuonių pėdu skersumos, 
kuriame sutelpa du žmonės. Nu- 
sileisdamas į vandenį gilyn ilgu 
lynu, jis eina plačiais ratais, ku- 
riuos jis padaro savo varytuvais; 
jis gali iškilti ir nusile»>ti ir ap- 
žiūrėti gilumas plačiu savo di- 
džiuliu tvoskianti šviesų spindu- 
liu. 

Tikrai suradus paskendusio 
laivo vietą, varpas grįžta j pavir- 
šj. kad pasiėmus vieną pontunų. 
Šitas pontunas yra tai metalinis 
cilinderis dešimties per trišde- 
šimts pėdų, aprūpintas pumpa ir 
dviem megnesais. Cilinderis bū- 
va prileistas vandens, kad jis 
skęstų ir buva nugabenamas var- 

po prie laivo šono, kur jis su 
savo didžiųjų elektrinių magne- 
sų pagalba yra prikibinamas prie 
laivo šono. Po to \arpas sugrįž- 
ta kito pontuno ir taip prikibina 
jų tiek, kiek reikia laivui iškelti. 

TY> to elektriniu grąžtuvu esan- 

Ičitt valje išgręžiama skylės plie- 
ninėse laivo Vntr*e. j jas jde- 

daina dideli kukiai ir laivas gran- 
diniais sujungiama su pontunais 
Paskui vanduo iš poutunų iš- 

'pumpuojama pumpi mis per lynus 
operuojamomis pajiegos esan- 

čios laiveliu >se. Ištuštinti pon- 
tunai, būdami niaž-daug tušty- 
nC-mis, yra labai lengvi ir veik- 
dami visi išvieno laivų iškelia į 
paviršj. 

Yra manoma, kad su Šito apa- 
rato pagelba galima iškelti laivai 
iš didelės gilumos. 

Apgarsinimai. 
PASEKMINGAS GYDYMAS. 

Pasekmingas gydytojas gydo sa- 

vo ligonius tokiais vaistais, kurie 
yra vaistais perdėm gryni, tyri, tik- 
ri, skanus. Tokiu sutaisymu yra 
Trincrio Amerikinis Karčiojo Vy- 
no Jiliksyras, kuris turi maloniai 
kartu skonj ir susideda iš karčiu 
žolelių ir tyro raudonojo vyno. Jis 
yra labai pagelbingas visokiuose pa- 
dėjimuose, kur reikia prašalinti i; 
kimo visokie nudėvėti dalykai ir 

taipgi kuomet kūnas reikalauja 
naujo stiprumo ir energijos. Dau- 

gelyje pilvo, vidurių ir kepenų ligų 
šitas vaistas suteikia greitą pagėl- 
b;j. Jis pagelbsti nuo kietų vidu- 
rių, sunkumo po valgiui, silpnu- 
mo, nerviškumo, kraujo menkumo 
ir padidina norą valgyti ir virški- 

nimą. Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, išdirbėjas chemikas, 
M39 So. Ashland Ave., Cbicago, 
111. 

Trinerio Linimento pareikalavi- 
mas auga: tas parodo, kad jis vei- 
kia užganėdinančiai mtisų drau- 

gams. Jis yra nepaprastai geras 
nuo ramatų, neuralgijos, pamaiti- 
nimų ir sutinimų. Kaina 25c. ir 

50c. Per krasą 35c. ir 60c. 

DRAUGIJŲ RĖMUI 
IŠKILMINGAS METINIS 

PIKNIKAS JAUNŲ LIET. 
AM. TAUT. KLIUBO. 

Nedėlioj, rugpjūčio' (August) 
5 d. Blinstrupo naujame darže 

priešais tautines kapines ( Blins- 
trup's Grove, Willo\v Springs, 
111.). Prasidės 9 vai. ryto. Įžan- 
ga 25c. porai. Važiuoti iki Leafy 
lirove daržui, paskui pasukti j 
pietus ir paeiti 3 bliokus. 

Reikalavimai. 
Reikalauja dviejų prityrusių mote- 

rų mastines prekes pardavinėti. Vie- 
os nuolatinės.. 

Bach's Department Store, 
3G41—3—5 So. Haisted St. 

REIKALAUJA DARBININKIŲ: 
25 šerdžių dirbėjų (core makers); 

aip pat merginų mokintis šerdis dirb- 
i. Gera mokestis, nuolatinis darbas, 
okfų kliūčių. 

Chicago Malleable Castings Co. 
.2000 So. Racine ave., VVest Pullman, 

Chicago, 111. 

Reikalauja šerdžių dirbėjų—vyrų ir 
nerginų. Nuolatinis darbas. Kreip- 
ia pas Chicago Malleable Castings 
?o., 120tn St. ir So. Racine Ave., 
-Vest Pullman, Chicago, 111. 

REIKALAUJA DARBININKŲ. 
Pilnai yra darbo vyrams ir moW 

rims restauracijose., fabrikuose ir pi 
vatiniuose namuosa; užmokestis yr 
geriausia, kokia yra mokama Ciiic; 
gojo. Vyrams $2.59 } (iieuę, 1111 

25c. iki 30c j valandą. Adresas tok 
Alias Emfloyment Office, 

6300 So Halsted Sti* Chicago, Ii 
3rd Pi., Iloom P. ">Tel. Normai 10 

S ;b 

i Ant Piirdftvfnio. 
ŽEMĖ 1 PARDAVIMĄ. 

Langlade Countyje, Wisconsino vai 
stijoj dvi mylios nuo miesto 100 akn 
išskirstos girios; 80 akrų 3 mylio 
nuo miesto; 80 akru 2 mylioa nui 

miesto. Parduodama po $15 akrui 
Išlygos kuogeriaustos. W. W. Dreiss 
2011 S. Ilalsted St. Chicago. 

Į Į pardavimą, arba mainan ant na 

mo Chicagoje 160 akrii farma, valsti 
joj Wisconsin, arti miestu, puikiau 

|sia, derlinga žemė, juodžemis su a pa 
t.niu sluogsniu molio. Triobos, gy 
vuliai. padarai, mašinos, visa, kas 
reikalinga geram ūkės vedimui. 

Į Senatvė savininką priverkia par 
duoti. Kaina $8,000. Reikdaujan 
tiems duodama lengvi išmokėjimai 
Kreiptis j A. ()ls/.e\vskio Banką ^3252 So. Halsted St., prie Y. Rut 
Uausko. 

Į pardavimą pigiai saliunas geriau 
sioj vietoj. Handos $30.00. Bizni' 
geras. Laisnis išpirktas 6 mėne 
siams. 

G. M. Kantavitz, 
300 W. Mason St., SpringfieUl, 11! 

Parsiduoda pigiai kertinė duonos 
kepykla; biznis gerai išdirbtas. Prie 

i ža st i s pardavimo yra savininko liga 
Atsišaukti: 

3701 So. Emerald Avc. 

Parsiduoda duonos kepykla laba 
geroj, lietuvių apgyventoj vietoj, si 
visais {taisymais; geras arklys, ve 
žinias ir automobilius. Kreiptis prit Liudviko Uotauto, 190D So. Jeffersoi 
St., t'hicago, 1!1. 

KUR GAUTI "LIETUVĄ". 
Galima gauti kiekvieną savaitę "Lietuvą" už 5c. šiose vietose: 

CHICAGO, ILL. 
"Aušros" skaityk., 3149 S. Halsted st J. I. Bagdžiunas, 2334 S. Oaklev av A. Dargis, 726 W. 18th st 
Naujienos Publ. Co., 

1840 So. Halsted 6t J. Drasdauskas, 10806 Wabash ave 
Ant. Kasperas, 3416 Aubum av Zig. Mickevičia, 2342 S. Leavitt st 
M. J. Tananevičia, 670 W. 18th st 
Mike Valaskas, 34$ Kensington av, 
M. A. Vabol, 1700 N. Ashland av 
Juozas Žitkus, 628 W. 18th st. 

BALTIMORE, MD. 
A. Degutis, 112 N. Green st. 

BROOKLYN, N. Y. 
Ant. Jankauskas, 65 Hudson av. 
Balt. Juozupavičius, 222 Grand st 
J. Derengovvski, 166 Grand st. 
Ant. Plochocki, 87 Grand st. 
M. Balauskas, 119 Grand st. 
A. Grudzinski, 184 Grand st. 

CLEVELAND, OHIO. 
P. Šukys, 2120 St. Clair av. 

tLIZABETH, N. J. 
Dom. Boczkus, 211 First st. 

LAWRENCt£, MA'JS. 
A. Ramanauskas, 101 Oak st. 

LOWELL, MASS. 
A. Jankauskas, 131 E. Merrlmack st. 

MONTELLO, MASS. 
B. P. Miszkinis, 35 Arthur st. 

N EW HAVEN, CONN. 
K. A. Makarevich, 255 Wallace st. 

PATERSON, N. J. 
Atkins Bros., 273 River st. 

PHILADELPHIA, PA. 
M. A. Ignotas, 1028 So. 2nd st 

PORTLAND, OREG. 
Bovvman News Agency. 

UTICA, N. Y., 
W. S. Tarczynski, 18 Charles st. 
A. Vilčinskas, 95 Lafayete st. 

SKAITYKITE IR PLATINKYTE 

'Lietuvių Balsą' 
LIETUVIŲ BALSAS rupijasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir 

stiprina Jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos. 
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulintiefi; jis ragina 

tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik 
dora ir naudinga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn jiekp, kas žemina 
musų tautą. 

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti tautiečius 
▼i«na tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes 
tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir 
griovių, laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai—aptveriami. 

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltys-.? kuoplgiausia kaina 
skelbimus-jieškojimus, grąžina tėvams vaikus, vaikams: tjėvus, padeda 
surasti nuklydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus. 

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9 mėnesiams 
3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 
1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45 kap. UŽSIENIUOSE metams 
9 rb.; 9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (puĮto) ečiui) 4 rb. 
60 kap.; 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 ifcap. Skyrium ] 
numeris 5 centai. 

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siuntinėti "Liet. Balsą" ! 
j užsienius rusų cenzūra nekliudo. 

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė (dalinant 
puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą—60 kap.; po teksto—30 kap. [ 
Pabėgėliams, jieškantiems giminių arba darbo petito eilutė po teksto 
—10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių jieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė. 

Adresas: 

"Lietuvių Balsas" 
PETROGRAD, BASKOV PER., 29 RUSSIA. 

VVORCESTER, MASS. 
i- M. Faltanavičia, 15 Millbury st. 

WATERBURY, CONN. 
K. Ch. Kažemėkas, 785 Bank ct. 

) 

WAUK EGAN, ILL. 

Jos. Matulčnas, 1408 Lincoln av. 

T. M. Baron, 1320 So. Lincoln st. 

GHENANDOAH, PA. 
T. Kryžanauskas, 102 E. Centre st. 

BOSTON, MASS. 
J. Ramaszkiewicz, 115 Balen st. 

MECHANICSVILLE, N. Y. 
f J. Gaida Box 741. 

SO. OMAHA, NEB. 
) A. Zalpis, 3013 R. st. 

NEVVARK, N. J. 
W. A. Leszczynskas, 

196 New York av. 

HARTFORD, CONN. 
J. MilausUas, 23 Sheldon st. 

NORWOOD, MASS. 
J. Jarosavičia, 1048 Washington st. 

PiTTSBU RGH, PA. 
J. A. Ignotas, 46 So. 22 st. 
Baltrušaitis Bros., 2029 Fifih av. 

MONTELLO, MASS. 
Charles Tamulevvicz, Box 108. 

E. CAMBRIDGE, MASS. 
P. Bartkevičia, 877 Cambridge st. 

SEATTLE, WASH. 
Echert Nevvs Ayency, 

N. E. Cor. First & Wash. sts. 
Panama Pacific Nevvs Agency, 

Vancouver, B. C. 

Geriausiai, greičiausiai ir 
pigiausiai 

Persiunčia Pinigus \ Lietu- 
vą-Rusiją ir visas da- 

lis svieto ir parduoda 
Šifkortes 

A OLSZEWSKIO 
BANKA 

3252 South Halsted St 

CHICAGO, ILL 

Vėsiausia Vieta, Tai 

MILDOS TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St. 
Jei vasaros laike yra per karšta, tai atei- 
kite į MILDOS TEATRĄ, o čia rasite 
vėsiausia vietsj, atsivėdinti ir pamatysite 
gražesnį Teatru negu vidurmiestyje. 

Kainos šiokiom dienom 
5c ant balkono, )Oc žemai. 

Subatom ir nedėliom 
10c balkonas, 15c žema. 

Prasideda 7 valanda kas vakaras. 
Subatomi ir ncdčliomi 2 vai. po pietį). 

Jei liuosame laike nori pasilsėti, atsivė- 
dinti ir užmiršti savo nesmagumus, tai 
ateik į 

MILDOS-TEATRĄ. 

Nerviški Žmones 
džiaugsis dažinojus. ka.l jt,i sveikata pr.li buti žymiai patrinta ir, kad ji; nervij 
pystema bus pastebėtinai sustiprinta t. y., 
jeigu tokie žruojės vartos 

Severa's 
Nervoton 

(Sevcros Nervotoną) nuo pat prasidėjimo 
jįj nervy suirutės. Toji gyduolė yra visiš- 
kai atsakanti ir, vartojant nuo įvairiu 
nervu ligų, ji trumpame laike parotiys Fa- 
vo stiprinimo jtekmę. .Ti suteiks pagei- 
daujantį palengvinimu nuo 

proto slėgimo 
insomnijos bei nemigto 
nervų išsėmimo 
liisterijos ir nerviškumo. K«&tuoj« ji oo 

Pašykite ir reikalaukite mušu cirkulioritĮ: "Sevcros Nervotouas" 
—kada ir kaip jj vartoti. Siunčiamas dovanai. 

Sevcros Preparatai parsiduoda visur aptiekose. Reikalauk vardą Seve- ros, o tuomi apsisaugosi nuo priiravystės. Negalint gauti Severos Prepara- tu savo upielinLėje, užsisakyk tiesiai, adresuojant: 
W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapide, Iowa. 

Čia 
jums proga 

pagelbėti. 
Daugelis mandagumo ir pasitar- 
navimo darbu, atliktu gelžkelio 

darbininkų buva praleidžiami ne- 

mačioms dėlto, kad tamista ne- 

praneši apie tai. 

Todėl, ar neparašytumėte man 

laišką apie šitokius darbus, ku- 

riuos tamista esi matęs, ar gali 
kada matyti? 
Šituo prisidėjimu tamista para- 

ginsi prie pasistengimo, kuris 

bus n" vVngas taip besistengian- 
čiam, taip pačiam sveikam. 

ANDERSON PACE, Manager 
Bureau oi Railway Fublici'y of Illinois 

38 So. Dearborn St., Chicago 

šios atvirutės tinka visokiame reikale: kaip tai susirašinėjime, tajp ir visokiems pasveikinimams. 

Nuo Kares Nukentėjusių Lietuvių 
Naudai. 

Gerai žinomas jaunas lietuvių artistas-piešėjas, p. A. J. DULBIS, 
išleido labai dailias atvirutes, kurių paveikslėlis čia įdėtas. Visas pelnas nuo 
parduotųjų atviručių yra skiriamas Lietuvos Gelbėjimo Fondui, šelpimui 
nukentėjusių lietuvių nuo karės. 

Atvirutės yra puikiai nudailintos ir atspaustos dvejopos rūšies: 
Vienos yra atspausdintos ant baltos "4 ply'' Federal Bristol popieros; 
antros yra speciališkai dailės mylėtojams pagamintos \r rankomis koleruotos 
8-se spalvose. 

Kainos: Paprastųjų atviručių—2 už 5c.; 6 už 15c.; tuzinas už 25c. 
Rankomis spalvuotų: 10c. už vieną; 25c. už 3; 50c. už G ir $1.00 ui tuziną. Užsisakant šias atvirutes, siųskite pinigus šiuom adresu: 

A. OLSZEWSKt 
Pres. 

Lietuva Publishing Company 
325a SO. HALSTED STREET, : ; : ; CHICAGO. ILLINOIS 



VIETINĖS jINIOS, 
Draugijų susirinkimas, Oiica- 

£03 draugijos, sumaniusios užsiim- 
ti mieste si-tematišku rinkimu au- 

kų nuo kares nukentėjusiems lic- 

t iviams, pereitą utarninką turėjo 
ai trą >avo susirinkimu "Aušros" 

svetainėj. Pereitą susirinkimą bu- 

vo atstovai nuo 22 draugijų, šį 
susirinkimą tikėtasi dar daugiau, 
l>ct pasirodė, kad laikini- sekreto- 

rius nei žinios niekam apie susi- 

rinkimą nedavė rr tik iš laikraščių 
apie susirinkimą .sužinota. Todėl 
ir delegatų ši syk j susirinko mažiau 

—dalyvavo apie 25. 
I)r. (iraičunas pranešė, kad laik-Į 

rasciai '"Lietuva" ir "Katalikas" 
mielai .šitam draugijų darbui pri- 
tarė, o "Naujienos" ir Draugas" 
atsisakė net ir susirinkimą ap- 

skelbti: mat jie tik savo siauras 

partijas remia. 
Kiekvienas delegatas raportavo 

savo draugijos nuomonę. Visos 

draugijos iki vienai pritarė šitam 

darbui. 
Susirinkimas, kad išvengus viso- 

kių partyviškumų, nutarė siųsti 
aukas vokiečių užimton Lietuvon 

per gerbiamo Dr. J. Basanavičiaus 
raukas, kad jis jas perduotų, kur 

reikalingiausia. 
Galutinis susirinkimai kuriame 

bus išrinkta pastovus komitetas, at- 

sibus 29 d. rugpjučio. 

Baisus karščiai. Senai-setiai 

jau nebuvo Chicagojc tokių karš- 
čiu, kokie viešpatavo pereitą sa- 

vaitę. Termometras rodė, sulyg 
oficialio pranešimo, po 102 laip- 
sniu paunsnyje, o lauke ant sau- 

lės siekdavo nuo 110 iki 115 
laipsniu. 

Žmonės pradėjo kristi, kaip 
mušės. Apskaitliuojama. kad bė- 

gyje savaites mirė daugiau negu 

500 žmonių iš karščio. Susirgu- 
siu nuo saulės u/gavimo buvo 
keletas tūkstančių. 

Tarp mirusiųjų ir šiaip saulės 
užgautų buvo daug ir lietuvių. 
Tarp jų mirė šie: 

Jonas Renzis,—rado namie ne- 

gyvą. 

Jonas Burda,—62 metų senu- 

kas, mirė. 

Alex. Kučinskas, apalpo ir li- 
gonbutyje mirė. 

K. Tranikas—nugabentas li- 
gonbutin ir pranešta, kad padė- 
tinas buvo labai pavojingas. 

Kctrina Kazarauskiene — 60 
metu 

Azberskių vaikas. 

-au'ės tapo užgauti, tarp kitų, 
Žilvitis, saliuninkas nuo Bridge- 
porto, vežnsis gėrimus j pikniką; 
luoz. Pajauskas, Antanas Kize- 
U3, Julius Saldu kas ir daugelis 
-eitų. 

Karščiausia diena buvo perei- 
tą nedėldieni, ir tą dieną Clii- 
cagojc mirė nuo karščio dau- 
giau s ioo žmonių. 

Žada atvažiuot Karuža. Atei- 
nančią savaitę Chicagoje žada at- 

silankyti p. Romanas Karuža iš 

I'hiladelphijos, Amerikos Lietu- 
viu Tautinės Sandaros preziden- 
tas, nesenai sugrjžusis iš Euro- 
pos. 

— Šiomis dienomis atvyko 
Chicagon p. Kazys Pilėnas. Po- 
no Pilėno vardas yra Amerikos 
lietuviams ne svetimas: apie jo 
seikimą Mažojoj Lietuvoj, Ško- 
tijoj ir Anglijoj teko dažnai gir- 
dyti i: Amerikos laikraščiu. Pa- 
staraisiais laikais jis buvo tulku 
Anglijos teisme Londone. Lai- 
ke karės atvyko j Xe\v Vorką. 
Dabar p. Pilėnas, berods, tturi 
ryšius su Kanail >s geležinkeliu 
Canadian Pacific. 

Gaisras. Panedėlyje po piet, 
prie 35-tos gatvės ir Racine ave., 
iškilo didelis gaisras. Tapo su- 

naikinta didelė dirbtuvė Ritten- 
house & Embree Co. Laike gais- 
ro žuvo ir vienas žtmgus, Juo- 
zas Barauskas. Nuostoliai siekia 
$75,000. 

Įvairumai. Chicagos anglu 
laikraštyj 'Tlie Jeffersonian," 
leidžiamam šiaur-vąkarinėj mieš- 
ti clalyj. nesenai tilpo pusėtinai 
ilgas straipsnelis apie mušu dai- 
lininką p. Joną Šileiką, kuris ne- 

senai numalia'vojo gražu paveik- 
slą Independence Parko. 

— Pereitą utarninką pargrįžo 
Chicagon p. A. Bulota, važinėj il- 
sis \Yaterburyn ant debatų su 

p. Šimkum. 
— Cicero du lietuviai susigin- 

čijo. kurio automobilius yra grei- 
tesnis. Susėdo j mašinas,—o, 
sakoma, jau butą jų išsigėrusių, 
—ir pasileido j "lenktynes." Su 
jais buvo dar keletas ypatų. Pa- 
sekmė buvo tokia, kad susidau- 
žius mašinoms, trjs tapo užmuš- 
ti, o du sunkiai sužeisti. Dau- 
giausia nelaimingų atsitikimų su 

automobiliais ir motorcikliais pa- 
sitaiko tarp lietuvių, nes, kaip 
dnugelyj kitų dalykų, taip ir ši- 
tame, lietuviai nežino mieros: le- 
kia be jokio apsirokavimo,—to- 
dėl dažnai ir sprandą sau nusi- 
suka. 

— (leticral Electric kompanija 
nutarė padaryti prezentą savo 

darbininkams. Visi, kurie išbu- 
vo dirbtuvėje penkis metus, gaus 

Į prezentą—5% nuo savo metinės' 
algos. Chicagoje apie 300 dar- 
bininkų gaus tą pridėčką, o vi- 

soj Amerikoj kompanija tokiu 
•budii išdalys apie $550,000 tarp 
savo 19,000 darbininkų. 

— Didelė pieno firma Bovv- 
man Dairy Company pakėlė kai- 

ną pieno nuo 8 ant 9 centų už 

kvortą. Ncrtukus žada tą patį 
padaryt dar viena firma—Ira J. 
Mix. rirm to tą patį yra pada- 
riusi didelė IJorden kompanija. 
Maži pieno perkupčiai žada lai- 
kytis scno.-> kainos. 

— Ateinantį nedėldienį, rug- 
pjūčio 6 d., atsibus 36-tos SLA. 
kuopos, susirinkimas "Aušros" 
svetainėje, 3001 So. Halstėd St., 
1 vai. po pietų. 

60 ar 70 smuklių nedėldieniais 
atdaros. Suvienytų Draugijų raš- 
tininkas Anton J. Cermak tvirti- 
na, kad kokios 60 ar 70 smuklių 
bnva atdaros nedėldieniais. Jis 
sako, kad kaltas tam pats miesto 
majoras, o ne policija, nes jis 
pats žiūrįs per pirštus, kaip jam 
patinkamieji žmonės biznį daro 
nepaisydami miesto padavadiji- 
mo. 

Swifto pensijinis fondas. Su- 
lyg oficialio Suifto kompanijos 
pranešimo šitos kompanijos dar- 
bininkai nuo rugp. 1 d., 1916 m. 

gal C s gauti pašelpą $2,000.000 
pensijinio fondo. 

Šitas fondas pasidaręs iš kom- 
panijos atidėjimų per 6 metus, o 

ne iš mokesčių, atitraukiamų iš 
1 ..1 1 
Iili UI Iii 11 IMI, 

Daugiaus kaip 30,000 žmonių, 
vyru ir moterų, dirbančiu j vai- 
riose kompanijose įtaigose įvai- 
riuose šalies kraštuose galėsią 
gauti pensijas. Pensija nebu- 
sianti mažesnė kaip $240 ir ne- 

didesnė kaip $5000 į metus. Kom- 

panija tikisi, kad jai kas metas 

parsieis pridėti prie įplaukų nifo 
fondo dar po $400,000, kad visas 
pensijas išmokėjus. Gausiančių 
pensijas Chicagoje busią apie 
Sooo. 

Darbininkai nemokėsią šitan 
ondan. Pensijas gausią vyrai 
išdirbę kompanijai 25 metus ir 

sulaukę 60 metų amžiaus; mote- 

ris išdirbę 25 metus ir sulaukę 
50 metų amžiaus. Taippat gau- 
sią pensijas, kurie išdirbę 15. ar 

20 metų bus nepasitaisomai su? 
žeistais. 

Aito fondo tikslu yra suartinti 
darbdavius su darbininkais, kad 
darbininkai geriau ir su didesniu 
noru dirbtų darbdavius skaitytų 
savo geradėjais. 

Žvėryno užveizdas pasilieka 
ant vietos. Pereitame numeryje 
minėj inc, kad Lincolno Parko 

žvėryno užveizdas Cy De Yry 
savo vietą apleidžia dėl didesnės 

algos kitur. Taip ir buvo. Bet 

(paskutinėj valandoj, Parkų Ta- 

rybai pagailo jis išleisti ir ji su- 

rado biulą jam pakelti algą, iki, 
$5.650 į metus. Cy De Vry su- 

tiko apsilikti ant vietos, nors kru- 

tamu paveikslų Seligo bendrovė 

jam siūlė $7800 j metus. 

Prince Albert duoda kokybę, 
ne premijas, ar kuponus! 

Prince Alberto tabakas visuomet buvo'pardavinėjamas 
be kuponų ar premijų. Mums geriaus patinka duoti 

kokybė. Taigi, kuomet prisikimši Prince Alberto pyp- 
ke, ar susmuksi cigaretą, tai pats sužinosi apie kokybės 
tikruma—tau sutaisyta pasigerėjimai 
Kadangi Prince Alberto apsiskaitymu yra apsiskaity- 
mas vien kokybe ir be kuponų, ar premijų, tai j jo par- 
davojima niekuomet nepadarys veikmės nei tautinis, nei 

valstijiuis v*atv.vmas jų vartojimo. Į ;LOHG 3UR 4iMą IĮ#EftND ;.| 
r ciGARtvre t&t&co 

Ant antro sono raudo- 
nos blėšinės jųs skaity- 
site: Procesas, patentuo- 
tas liepos 30 d. 1907. ra. 

the national joy smoke 
atsako kiekvienam rūkymo klausimui! Pažiūrėk pats, kad jis nckcrpa 
liet, -io ir nedegina gerklės! Įsitikink, kad patentuotasis būdas, ku- 
ris padiro Prince Albert patinkamiausiu daugybei vyrų visose tau- 

tose. 
Rukvk jj savo nnmylčtoj senoj pypkėj, arba susisukęs j cigaretę—jis su- 

teikia didžiausią smagumą savo vėsumu, kvapsningumu ir skoniu. Ir rūkyk 
sau kiek nori be kirpimo, ar deginimo! Juo greičiau pažinsį Prince Albertą, 
juo greičiau busi laimingas su tabaku. tSi'/nJSlnZąa^!L)% 
R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY rojT r"s:'J SZ°T0 b'fh°s 

.... _ 
* midoritii krystaiuuo st-.k- 

Winston-oa 1 em, N. C. s'-'ar0 humidoriai su krm- 
fiini-drfgintoja virių. 

NAUJAI ATSPAUSTA 1 
»C A U 

Apie Žeme ir Kitus Svietus. 
Ši knyga pati aiškiai pasako apie savo vertę, nes taip 

dažni jos reikalavimai, nuo žmonių vis ateinanti, mus priver- 
tė vėl ją atspausdint, šioje knygoje aprašoma APIE ŽEMĘ 
ir kitus svietus, jų buvj ir pabaigą. Pagal Heilperną, Falbą 
ir kitus sutaisė ŠERNAS. Aprašo, kas yra žemė' iš ko ji su- 

sideda, ant ko laikosi ir kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaigž- 
dės, mėnulis, planetos, kometos ir kitos retai matomos žvaigž- dės. Su 30 astronomiškų paveikslų. Chicago, Illinois 1896, 

Pusi. 255 .75 
Ta pati apdaryta $1.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite pinigus šiuomi adresu. 

A. OLSZEWSKI 
PRES. 

LIETUVA PUBLISHING CO. 
2252 South Halsted Street, 

Draugijų Atydai. 
Baliams 

Bankietams 
V 

Šokiams 
Prakalboms 

Mitingams 
Vcselijoms 

Puikiausiomis ir Parankiausiomis 
Yra Dvi Naujos 

MILDOS SALES 
i 

Šios d,vi salės yra Mildos Teatro name. 
Viena ant antro aug.što talpina 300 ypatų. Jo- 

je amerikoniškos draugijos laiko savo mitingus ir 
bankietus. » 

K?ta ant trečio augšto talpina 400 ypatų. Šio- 
je atsibūva didesni baliai, bankietai ir šokiai. 

Didesnięm baliam, ant kurių laukiama skait- 
lingesnės publikos, yra parsamdomos abidvi salės. 
Tada žemesnėje salėje buva gėrimams baras ir 
stalai svečiam pasėdėti, smagiai ir ramiai su savo 
draugais pasikalbėti, išsigerti ir pasivalgyt, o 
augstesnėje^ salėje prie geros muzikos smagiai pa- sišokti. 

Kainos Parsamdymui Sekančios: 
VIENA SALĖ. s a 

S o 
M 
o .2 

35 Q 
$10.00 

14.00 
15.00 
20.00 

i o 
.2 

a ® 
0 _ 

1 3 
a 3 
M d 

® 

KO 

$15.00 
20.00 
25.00 
30.00 

45.00 
50.00 
5.00 

Paprastiem šokiam (baliam) 
Balam su programų, nevartojant gėrimų... I B?/iam be programo, gėrimus vartojant .... | Bjliam su programų ir gėrimus vartojant .. 

1 
ABIDVI SALĖS VIENAM BALIUI. 

1 Baliam be programo, gėrimus vartojant I 25.00 I Baliam su programų ir gėrimus vartojant | .30.00 Draugijų reguliariškiem mitingam 
Kitokiem susirinkimam kainos pagal sutartĮ. | Jei reikia, gali turėti kuknią virimui, torlel- kas, peilius, šaukštus, staltieses ir t.t. už 
primokėjimą $5.00 extra. 

Parsamdymui kreipkitės pas salės savininką: 
A. OLSZEVVSKI 

3252 So. Halsted St. Phone Drover 700 

KONSTITUCIJA 
$4* 

yra kiekvienos draugijos fundamentu*, 
todėl reikia turėti ją gražiai ir aiškiai 
atspausdintą. Męs esame specialistai 
konstitucijų dirbime. : : : : 

Jeigu turite prirengę konstituciją, pa- 
siųskite mums laišką, o męs prisiusime 
kainą. Jeigu dar neturite, o norėtu- 
mėt rengti konstituciją, tai pareika- 
laukite "sampellij," o męs prisiusime, 
tik malonėkit parašyti kokia draugijai 
katalikiška, tautiška ar partijinė. 

; >i 

MILDA PRINTING HOUSE 
J. J. Bačiunas ir J. P. Pajauskas 

Savininkai 

814 W. 33rd St„ Chicago, III. 
.Tclephone Drover 7184 

Teleskopai ir Stereoskopai. 

Jei nori Bavo namuose 
linksmai praleisti laiką lr 
pamatyti svetimų žemig 
miestus, gražiausius dar- 
ius, sodus ir puikiausias 
viso svieto vietas, tai nu- 
sipirk Teleskopą bu scere- 

cskopais (5 serijos, 174 vi 
sokie paveikslai) už pačią 
pigiausią Kamą—$3.20. Vieno Teleskopo kaina 76c„ o 5 seriją $3.45, Vt ptrkaut sykiu, parduodate viską už $3.20. 

Katallogą Teleskopų, Stereoakopų Ir visokių knygų prisiunčiamo uždyką. 
Reikalaudami adresuokite Šitaip: 

LIETUVA PUBLISHING CO, 8252 So. HaUted etr* » Chlcago, III. 

NAUJAI 
AtspaustA 

TIK KĄ IŠ SPAUDOS IŠĖJO 
ANTRA LAIDA 

Iš Gyvenimo lietuvišky 
Veliy Bei Velny. 

Pasakos surinktos d-ro J. 
Basanavičiaus. Šioje knygoje 
telpa keli šimtai gražiu pasa- 
kų, apie rojų (dangų), čyščių, 
peklą; apie giltinę, marą, cho- 
lerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimąsi ir t. t. 

Pasakos užraš>tos tokioje tar- 

mėje, kokioje buvo girdėtos. 
Panavėžyj—pagal tarmę pane- 
vėžiečių; Šiauliuose—pagal 
tarmę šiauliečių; Suvalkų gub., 
ir t. t. Chicago, 111. 1915 pusi. 
■t/- *-50 
Audimo apdaruose 2.00 

Užsisakant šią knygą, siųskite 
pinigus šiuom adresu: 

A. OisOTski 
Pres. 

Lietuva Publishing Co- 
.3252 SO. HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL. 

CHARLES P. KULP IR KO. 
1607-09-11 S. State St., Chicago, III. 

Švinininkystės ir Apšvildymo 
DAIKTAI. 

MęS PARDUODAME KIEKVIENAM 

Liet. Knygų Krautuvė. 
Apart daugelio įvairių knygij. dar 

galima gauti rnauo krautuvėje se- 
kaučias knygas: 
1. Amerika. Rinkinys {vairių faktų, 

statistika ir t.t., 2S8 pusi 75 
2. Tūkstantis Naktų ir Viena. Ara- 

biškos istorijos, su paveikslais ir 
audinio apdarais. 704 pusi. ..$2.25 

3. Dvasios Gyvenimo Mechanika. 
Nauja knyga iš sryties psycliollo- 
gijos. 148 pusi 40 

4. Iš Ko Kįla Melai ir jvairios skriau- 
dos žmonijoje. 171 pusi 75 

5. Inkvizicija, arba atpirkimas žmo- 
gaus nuo šėtono. Parašė kun. 
Dembskis. 352 pusi $1.25 

6. Kankintojai ir kankinliniai už 
mokslą. 184 pusi $1.00 

7. T. Liet. Kalbos Gramatika. J. 
Damijonaičio. 119 pusi 35 

8. Vadovėlis vokiečių kalbai pramok- 
ti. Labai paranki ir naudinga kny- 
gelė 35 
Į kitus miestus pasiunčiu užsaky- 

mus. Adresas: 

M. J. DAMIJONAITIS, 
901 West 33rd St., Chicago, 111. 

BEER 

Phone 
Canal 9 

Phone Befoce Eleven 
Delivered Before Seven 
Delivered prompily toyou in 
any part of ihe city, feorn one 
tfmZZ distributing stations. 

Bello Patarnavimas Sujungia Dirb= 
tuvę su Kantora. 

Bello telefonas sujungia dirbtuvę 
išdirbystčs mieste su kantora 

vaizbos centre. 

Bel!o patarnavimas padaro susfn* itrą tarp išn ė y t j besivarto; \ienuč ų taip 
lengvu kU.) ir kad kantora ir dirbtine 
but-j po tuo pačių stogų. 

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Commcrcial Department 
Official 100 



JUOKELIAI, j 
VIENOS KLIŪTIS SU 

MOTERŲ REIKALAIS. 

Departmcntinėn sankrovon įeina 
vyras ir klausia: 

"Kur čia raikštukų stalas?'' 
"\aikams ?*' klaikia aslavaikšiis. 
"Kaip sakai?" 
"Ar vaikams raikštuko?" 

mano pačiai."' 
"Aš sakau, ar siauro vaikinto! 

aikštuko norite?' 
"Nenoriu ir neturiu jokio vaiko, 

ici siauro, nei plataus." 
"Tami-ta nesupranti— 
"Aš suprantu apie savo naminius 

reikalus geriaus negu kas kitas, 
kadir aslavaikštis." 

"Kokio raikštuko norite?" 
"Geltono." 

"Trečioj asloj paskutinis stalas." 
Vyras nužioplina per keturias' 

aslas ir klausia: "Turite raikštu- 
ku ?" 

Pardavėja jam sako: "Kitoj as- 

loj." I 
Jis nueina ne ton pusėn ir sako: 

''Noriu raikštuko." 
"Dvi asli atgal; šičia, pone." 
"Ar čia ratkštukų stalas?"' 
"Balty, kokio platumo?" 
"Aš noriu geltono/' sako, nuste- 

bęs vyras." 
"Siauro, ar plataus?" 
"Ta-; man vis viena, by tik gel- 

tonas." 
"Ar tokis tiks?" I 
"Ne; daugiau kaip dvigubai 

siauresnis." 

"Jei turėtumėte prabą." 
"Taip, aš turiu, buvau užmir- 

«v !. .. I 
sęs. —Išsiima ir parodo. 

Pardavinėja pažiūri ir nusišypso. 
"Tokiu męs visai neturime. Hiki- 
te prie pigimui stalo apačioj, bet 
čia visai ne geltonas tik palšas." 

Vyras eina į apačią ir vėl susi- 
duria su aslavaikščiti." 

"Kokio skyriaus norėjote?" 
"Geltono, argu palšo." 
"Kaip,—paiso ?" 

"Taip, palšo raikštuko." 

"Ketvirtoj asloj." 
"Aš buvau ten; liepė eiti j apa- 

čią." 
"Čia tuojaus laiptai užpakalyj." | Antgalo jis miroglina prie pi-' 

gumų stalo ir klausia: "Kur čia 
raikšitukų stalas ?" 

"\ idurinčj asloj." 
Vargais negalai jis prasiinu.šia 

... 

pro susikimšusias moteris ir atėjęs 
pas stalą tris pėda augščio užver- 

stą visokiais sunerpliojusia'.s 
kasnykais, klausia: "Ar čia ratkš- 

tukų stalas?" 

Mergina, stovėdama pas stalą 
gardžiai nusikvatoja, o moteris pik- 
tomis akimi- pasižiūri Į jį. 

"Ar turite gel—, argu pal— 
Iš užpakalio moteris nustumia 

jį į šalį ir šaukia: Trečdalį masto 

mėly n kad tiktų prie šito." 
"Palaukite valandėlę; šitas po- 

pav—" aiškina pardavėja tai. 
Nekantrioji moteris, paleidžia savo 

gerklę. | 
.... ... I 
>u tonus mergsetms tai vtš 

taip: kaip tik pamatė vyrą tai vis- 
kį metusi ir bėga jam patarnauti." 

KAS Y R' RENEGATAS? 
— Mačiau, kad socialistų laik- 

raščiai vadina Sirvydu renega- 
tu... (ial paaiškintum man, kas 
tas renegatas yra? 

— Renegatas, tai matai toks 
žmogus, kuris pameta vieną par- 
tiją, o pereina į kitą. 

— O, tai Jurgelionis taipgi re- 

negatas, nes jis anais laikais 
buvo neva tautininkas ir lupo 
kailį socialistams, o dabar vėl 
sykiu su jais prie vienų ėdžių. 

— Ot kad tu durnas ir nesu- 

pranti. Jeigu kas iš musų par- 
tijos išeiiu Į kitą, tai jis vadina- 
si renegatas, o jeigu kas iš kitos 

partijos pereina į musų partiją, 
tai jau ne renegatas, bet atsi- 
vertėlis. 

NEDIDELĖ ŠTUKA. 
Juozas. Tai ar girdėjai, ga- 

zietos pasakoja, kad ruskis da- 
bar, bracia, viršum.... 

Jonas: (-irdėjau, kaipgi ? 
Bet kas čia per dvvai? Austrų 
senas Fruieiškus-Juozapas taip 
nuo senatvės nabagas kupron su- 

simetė. kad ir ožką jam ant *pran- 
io užliptų. 

PAMYK! 

Žmogus yra vežimas, jausmai į 
yra jo arkliai, o protas yra ve-l 
iiku. 

\w *r ~ * «-*»************ ^ 

Tel. Canal 5395 
* 

J. G. Mezlaiszkis I 
Generalis * 

Konlraktorius ir 
Namu Statėjas. 

2123 W. 23rd.st. t 

iVESKIO *M" 
ir Kalbų 

MOKYM Dieninė ir 
\&karinė 

čia gali ismo'cti Anglų kalbos nao pradine:: 
ligi augįčiausiai, teipgi Lietuvių, Vokiečių. 
Rusų ir Lenkų kalbų; Aritmetikos, Augžt. 
Matematikos, Istorijos, Geografijos, Politi.t 
Ekonomijos, Knygvedystčs.DailiaraSčio, Lai 
5kų rašymo, Prekybos teisių ir tt Čia gali 
užbaigti TUBLIC SCHOOL, HIGfl SCHOOL ir 
PREKYBOS KURSUS. VISKAS AIŠKINA- 
MA LIETUVIŠKAI. * 

3106 So.Halsted St.,Chic^q 

PHCME VAROS 2721 

Dr. J. JONIKAITIS 

MEDIKAS IR CHIRURGAS 

3337 So. Morgan St., Chicago. 

Tel. YARDS 1532 

Dr. J. KŪLIS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
3259 Sc. Halsted St., Chicago, III. 

Gydo visokias ligas moterių, vaiki] 
ir vyrg. Speciališkai gydo limpančias, 
užsiaenejusia# .r paslaptingas vyrų 
Ilgas. 

DR. O C. H EIN E 
DENTISTAS 

OFISAS: Kamp. 31 Ir Sr. HalstedSI. 
< Gyvenines virš AptiekosCHtCAGO 

F. P. BRADCHULIS 
LA\VYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 

30 N. La SALLE St., CHICAGO 
ROOMS I 107-1 II « 

Teiephor.e Frankiio 1178 

GYV.: 3112 S. HALSTEO ST., ARTI 31st ST. 
TEIEPHOM YAR05 2390 

T DIDELIS 

; SUVALKIJOS 
a ŽEMLAPIS 

(\Iapa) 
' Sutaisė E. K. Balutis 

Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvhj 

| kalboje visus miestus", 
I bažnytkaimius, kaimus, 

pačtas. telegrafus, mokvk- 
I las, kelius, geležinkelius, 
| ežerus, upes, rubežių tarp 

lenki) ir lietuvių ir dauge- I 1] kit.i dalyku. 

"Geriausis žemlapis lietu- 
viu kalboj. — Perslstato 
labai puikiai."—Taip atsi- 
liepė apie jį visi laikraš- 
čiai. 

Kaina 
VIENAS DOLIARIS 
su prisiuntimu į namus. 

Reikalaukit pas 
B. K. BALUTIS, 
3252 So. Halstcd St., 

CHICAGO, ILL. 

OU-KART NEDELINIS LAIK- 
RAŠTIS 

Eina jau 25 motai 

iitarninkais Ir Pėtnyčiomis 
Ireuumeraia metams $2.50 

„ „ pusei meti) $L25 
Adresuokit taip: 

W. 6. B0CZK0WSKI C0., 
Mahaaoy City, Pa. 

GERA PROGA- 
Gramatika angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta) 

Vaikų Draugas arba kaip mo- 

kytis skaityti ir rašyti be mo- 

kytojo 15c 

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo 10c 

Aritmetika tnokiaimuisi ro- 

kandi), su paveikslais (apda- 
ryta) .35c 

Viso $1.60 
Kai at>ivi i«Uirp«s iit» apgarsini- 

mi ii "Liet-.tvos" ir $1.00 per mo- 
ney ordcrj, tai gaus visas 4 knygas 
60c iririi'J- 

P. Mikolainis, 
R. F. D. Route 2, Hudson, m. Y. 

Rašomos Mašinos. 
Pigiausios ir geria 

eIos rašomosios maši- 
aos (t y p e w r i t e r s) 
"New American" už 
510.00. 

Jeigu nori turėti dru- 
t?, plgig. ir gerą ra5:> 

mąją mašiną, tai pirk 
"New American," o ue 

Bigai!§Bl. 
"New American" ra- 

60 taip gražiai, kaip 
mašina, pirkta už $100. 
Jos sistema taip pa- 
prasta, kaf* kiekvienas, 
paėmęs ją J savo ran- 

kas, ir. pirmo sykio su- 

pranta, kaip su jaja ra- 

šyti. 
Kataiiogą rašomųjų 

^ mašinų ir vlsoklųkny 
qų prlslunCIame tildyk*. 

Agentams lp perkupčlaii®, perkant kelias mašinas, Juodam gerą 
nuoš'r'tĮ. 

Rc^nlaudam! adresuokite lltalp: 

S252 So. Hatsted str.. 
LIETUVA PUBLISHING CO* 

Chicagc, |/l. 

D-re Maria Dowiatt-Sass 
Moterų ir vaikų ligų specialiste 

uusas 

1725 West 18th Street 
larp Paulina ir Wood»aU 

f tone Canal 1203 
Valandos: 

Xtt 8:30 iki 12:00 vai ryto 
XI c 7 ."C0 Jl<i 8."00 vii. vale. 

Nodeiioma 
tncC^Cikl 12:00 vaL ryto 

Rezidencija 
5208 W „Harrison Street 

Tel. Austin/i/ 

Valandos 

tiktai iki 9:00 kiekvicnąpft^ 

VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ PIGUMAS! 
Męs neesame bankieriai, bet męs gvarantuojame Tamstai sučė- 

dyraą. 50% ant Tamstos pinigu, nusiperkam sau drabužius pus mus. Vy- 
rams ir vaiknams padarome ant orderio naujus siutus nuo $30.00 iki 
$50.00 už pusę kainos. TruputėlJ nešiotus nuo $"5.00 iki $60.00 an: 
orderio darytus siutus parduodame po $5.00 ir brangiau. 

Naujas ir truputėli dėvėtas kelinės nuo $1.00 ir branglaus. 
Vaikų siutai $2.50 iki $7.50. 
Skrynios ir valyzai. 

S. GORDON, 
1415 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL. 

Storas atdaras kasdieną ir vakarais iki 9 vai. Subatomia esti 
atdaras iki 11 vai. vakare. Nedėldieniais—iki 6 vai. vakare. 

LAIVAI RUSIŠKOS UNIJOS 
Dabar jau plaukia reguliarlškai 

iš Archangelsko Rusijos į Ameriką 
Kas norite parsitraukti savo gimines, iš- 

bėgusius laike karės Rusijon, tai dabar galite 
siųsti šifkortes, o jie saugiai atvažiuos pas jus 
Amerikon. 

Šifkortes ir pilną informaciją gausite 

A. 0L5ZEWSKI0 BANKE 
3252 S. Halsted St., Chicago, UI. 

Jai norite turit serą laikrašti, tai ožslsakykKa 

"ATEIT!" 
"ATEITIS" išeina 3 kartus į savai- 

tę: Utarninkais, Ketvergais ir Suba- 
tomisir darbo žmonėms pilnai atsto- 

ja dienraštį. 
"ATEITIS" eidama 3 kartus į sa- 

vaitę paduoda naujausias žinias iš 
visokių atsitikimų visam pasaulyje. 

"ATEITIS" yra vedama gabių re- 

daktorių, kuriai sandarbininkauja vi- 
sa cilo įžymiausių lietuvių rašytojų. 

"ATEITIES" kaina tik $2.50 me- 

tams ir $1.50 pusei metų. Į užrube- 
žį $3.50 metams ir $2.50 pusei metų. 
Norintiems "Ateitį" pamatyti, vie- 
ną numerį siunčiame dykai. Adiesas: 

ATEITIS PUBLISHING CO., 
366 W. Broadwny, So. Boston, Mass. 

SUPAŽINDINKITE ANGLUS 
SU LIETUVA, 

platintindami Dro Jono Šliupo 
parašytą anglų kalboje knygą 

LITHUANIA IN 
RETROSPECT AND 

PROSPECT 
išleido Amerikos Lietuvių Spau- 
dos Draugija. Kaina—50 centų. 

SLA., TMD. kuopoms, draugi- 
joms ir knygų platintojams, 
imantiems daugiau io-ties eg- 
zempliorių, nuleidžiama tam tik- 
ra? nuošimtis. Reikalaukite mū- 

sų redakcijoje, arba pas autorių. 
Dr. J. Šliupą, 

2429 No. lfain ar, Scranton, Pa. 

NEW CITY SAVINGS BANK 
(|6ox So. Ashland ave., Chicago. A. J. BIER2YNSKI, pres. 

Priima bankon pinigus ir moka Zc/0. Uz sudėtus piniyus mus y bankoj duo- dame čekių knygutę, iš kurios para- šyti čekiai tinka visur. Skolina pini- 
gus ant Real Estate. Perka ir parduo- 
da namus ir lotus. Išsamdo bankines 
skryneles (boxes) po $2.50 metams. 
Parduoda šifkortes ir siunčia pinigus 
| visas svieto dalie. 

Bankos Valandos: Panedėliais, ae- 
redomis, ketvergais ir subatomis nuo 
g ryto iki 9 vakaro; nedėliomis, utar- 
ninkais ir pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 
6 vakaro. 

Phont Drover 5052 

Dr. K. Dranoeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

3261 So. Hc'srted S t, Chicago 

| Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj 

VIENYBE LIETUVNINKU 
Eina jau 3 O-tu s metus. 

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje 02.50 metams; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50pusoim. 
Pamat mul vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika- 

lavimo dovanai. 

J. J. Pauksztis & Co. 
120-124 Grand Str., 

Brooklyn, N. X. 

Sis laikrodėlis 
DOVANŲ. 

Kas prisius $3.00 prenumera- 
tos, gaus ''Lietuvą" per pusantrų 
metų ir šį laikrodėlį dovanu. 

Šis yra Ir^rsoll Nikelinis 
Laikrodėlis, visur parsiduoda po 
$1.00, bet jis yra taip g~ras, kaip 
kitas už $15.00. Gerai eina, lai- 
ką palaiko teisingai ir yra gua- 
rantuotas vieniems metams. Jeigu 
laike metų pagestų, męs jį sutai- 
sysime uždyką. 

Šitų laikrodėlių turime tik 100 
ant rankos, todėl pasiskubinkite, 
nes juos išdalinus daugiau jų 
neturėsime. 

Yra gera proga gauti gerą 
laikrodėlį uždyką. 

LIETUVA PUB. CO. 

į 3252 S. Halsted St., Chicago, 111. 

JONAd KULI3 

Geaerališkaa "Lietuvos" Agentas 

keliauja po vis? Amerikę. Kur Jis 

atšilau!:!.*, tca per j{ galima atnau- 

jinti, af užsirašyti "Lietuvą." arba 

užsisakyti visokių knygų, jam pini- 
gus užmokant išanksto. Už jj mes 

tsakome. Lietuva Pub. Co. 

JUOZAPAS MOZERIS ... 

kaipo "Lietuvos'" agentas Cirero, 111. 
ir apielinkėse yra jgaliuotas užra- 
šinėti "Lietuvį", priimti prenume- 
:at?, apgarsinimus ir pardavinėti 
knygas. Lietuva Pub. Co. 

Jeigu Nori« #Nusipirkti SAU 

Namą arba £ota ' 
Be klapato, rūpesčio, 

<jfea&Cud, 
" TAI EIK PAS * 

J.JJ(ertmanowwz 
3133 EMERALD AVE. 

! ! Pranešimas ! ! 
Šiuomi pranešu, kad nuo pradžios 
Kugpjučio men. perkeli&u savo 

ofisą po 
3325 So. 1IALSTED ST. 

TELEPHONE YARDS 

Dr. P. VVIEGNER 

"D R A r a A 3" 

Jetuvių Katalikų Savaitinis Laikraštis 
"Draugo" sandarbininkų skaičiuje 

[•ra rimčiausioji ir žymiausieji lietu- 
rtų veikėjai lr rašytojai. Jame pa- 
iuodama daug žinių iš draugijų ir vi- 
suomenės judėjimo. Visi diencs klau- 
simai yra sva.'Btomi rimtai ir teisiu-; 
jai. 

Prenumerata Amerikoje $2.00 me- 
ams, $1.00 pusei metų. Kitose šaly- 
se $3.00 metams, $1.50 pusei metų. 

Pažiūrėjimui siunčiame vienas nu- 
neris veltui. Adresuokite: 

DRAUGAS PUBLISHING CO. 
iSGO W. 46th St., Chlcago, III. 

Ganai, iii) 

DR. A. YUŠKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 SO. HALSTED ST CHICAGO, ILL. 
CORNER ISth STREET 

A. OLSZEWSKIQ BANKAS 
*3252 So. Halsted St. CH1CAGO, ILL. 

{steigtas 1893 metuose 

$500,000.00 vertes naujausių ir didžiau- 
siu namu ant Bridgeporto yra šio Banko 

savastim. 

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.C0 ir augsčiau ir 
moka 3 procentą. 

SKOLINA pinigus pirkiniui ir statymui namų Chicagos mieste. 
PERKA ir parduoda namus ir lotus. Stato ir kitiems 

namus ir storus ant lengvų išmokesčių. 
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 

4. 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoįa jų pini- 

gus. paliktus kituose bankuose. 
SIUNČIA ])inigus j Lietuvą, Rur.iją ir visas dalis svie- 

to greitai, saugiai ir pigiai. 
PARDUODA Šifkortes iš Rusijos ir Į Rusiją ir jia- 

rupina nuo Rusijos konsulio pasportus. 
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališ- 

kus raštus gerai ir pigiai. 
PARŠAM 1)0 Bankines Skryneles (Boxes) saugiai 

įrengtame Banke, prie kurio nė vagis, nė ugnis negali 
prieiti. Boxai yra saugiam užkavojimui svarbių do- 
kumentų, pinigų ir kitų brangenybių. 

Lietuviai iš kitų miestų ir farmų gali Šiame Banke 
per laiškus pasidėti ir atsiimti pinigus. Rašykite adre- 
su : 

A. OLSZEVVSK1 BANK 
3252 So. Halsted St., CHICAGO. ILL 

BANKOS VALANDOS: 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnvčiomis nuo 8 r. iki 6 v. f Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 r. iki 9 v. 

Nedėliomis nuo 9 ryto iki 1 po pietų. 

Dovana nuo 
SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 

KALENDORIUS 
1916 metams. 

Tokio KALENDORIAUS lietuviai dar neturėjo, tiesa nebuvo 1 as 
gali tokį išleisti. Greta įdomiai parinktų reikalingų kalendoriui iiuiij. jame yra keletąs skyrių, kuriuose telpa įvairus labai naudingi pasiskaity- mai: apysakos, eilės, straipsniai Iš historljos, hygienos, drau- 
gijinio gyvenimo Ir tt, S.L.A. Kalendoriuje rasite straipsnius geriau- sių rašytojų amerikieSių. 

"S.L.A. KALENDORIUS", gražiais spalvuotais vir- 
šiallais, 240 puslapių, didelio formato ir gražios popieros, 
gaunamas visur, pas visus agentus, S. L.A. kuopose, vi- 
suose lietuviškuose kningynuose. Todėl reikalaukite 
jo. Jei negautumet pas savo kningų agentus, tai reika- 
laukit tiesiog pas mus. KAINA TIKTAI 25 centai. Agen- 
tams rabatas. Kreipkitės: 

A. B. Strimaitis 
307 W. 30-th St. Ne\v York, N. Y. 

JUOZAS A. AMRROSIUS 
Attomey At Law 

LIETUVIS A D VO K AT A5 

(A. OLSZEVVSKIO BANKE) 
3252 5o. HALSTED ST. 

TELEFONAS DROVER 70J CHICAUO, ILL 

Ofiso Valandos: 
Kasdien iki 6 vai. vakare; Utarnlnkais, KetvergaU 

ir Subatomis iki 9 vai. vakare. 
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