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Berlynas, va s. 13. — 
Berlyno gatvės ir namai iš
puošta vėliavomis. Vokie
čiai giriasi didžia pergale 
ties Mozurijos ežerais. Ru
sai papuolė i maršalo von 
Hindenburgo kilpas ir pa
teko 26,000 nelaisvei). Ka
dangi iki paskutiniųjų die
nų ėjo vis stambus veiki
mai ties Varšuva, tai ninus 
veikimas ir pergalė daugeli 
nustebino. Bet arčiau sto
vintieji prie karinių veiki
mų matė, kad von Hinden
burg išaugšto gabeno ka- 
ruomcnę į rytinę Prūsiją 
ir rengėsi prie bdiai smar
kaus veikimo. Prisirengė 
užduoti rusams smūgi.

Dabar kaizeris yra ryti
nėj Prūsijoj ir spėjama, 
kad jisai buvo liudininku 
apsukraus von Hindenbur- 
go veikimo.
Mūšiai penkiose vietose.

Rusai, atmušti nuo Mo
zurijos ežerų, apsistojo kai
zerio žemėj, bet arti rube- 
žiaus. Dabar eina mūšiai 
penkiose vietose.

Iš pašalinių, neoficialių, 
versmių sužinota, kad ryti
nėm Prūsijon sutraukta da
bar auštuoni vokiečių kor
pusai.

Ties Mozurijos ežerais, 
apart nelaisvių, vokiečiams 
dar teko arti 20 rusų ka
imelių ir 30 kulkosvaidžių. 
Rusų jėgos pergrupuojama.

Petrogradas, vas. 13. — 
Rusijos kariniai vadai pa
matė, kad vokiečiai daro 
užpuolimus trimis kolono
mis. Viena kolona briauja- 
si Vilkaviškio link, antra 
Lycko link ir trečia Ostro- 
lenkos link. Kadangi suži
nota, kad vokiečių yra ga
lingos jėgos rytinėj Prūsi
joj ir kadangi sužinota ko
kiais keliais veržiasi vokie
čiai i Suvalkiją, i Lomžos ir 
Plocko gubernijas, tai su- 
lyg to ir priseina rusams 
susitvarkyti.

Todėl Suvalkijoj ir len
kų parubežinėse gubernijo
se stropiai daroma drutvie
tos, gabenama karuomenė 
ir rengiamasi parubežyj 
duoti vokiečiams atspirtį. 
Pasimatė, kad čia dabar vy
stosi didžiuliai ir didžios 
svarbos mūšiai.

Ligšiol rusų jėgos turėjo 
pusmėnulio pavidalą. Vienas 
to pusmėnulio galas nusi- 
kišęs buvo iki Mozurijos c- 
žerų, o antras atsirėmęs bu
vo į Tilžę. Dabar rusų jėgų 
linija išsitiesė — vienas ga
las atsidūrė Plocko guber
nijoj, o antras Žemaitijos 
parubežiais.

Rusų oficialiame prane
šime sakoma, kad rytinėj 
Prūsijoj pasimatė keturi 
nauji korpusai ir todėl ru
sams prisiėję sugrupuoti 
savo jėgas savo pusėj po 
priedanga savų tvirtovių. 
Dar pridedama, kad viskas 
bus daroma paslaptyj, ne
busią garsinama, kad nesu- 

'teikti žinių priešui.

APSIMAINO NELAIS- 
VIAIS.

Berlynas, vas. 13. — Pir
mu kartu Vokietija ir An
glija apsimainė nelaisviais 
sulyg popežiaus patarimo, 
ty. persimainė tais nelais
viais, kurie jau netinka 
tarnauti karuomenėje. Vas. 
16 d. Vokietiją apleis 146 
nelaisviai, o 107 nelaisviai, 
grįž iš Anglijos į Vokieti
ja

VEIKIMAI LENKIJOJ 
PASIBAIGĖ.

Paryžiaus, vas. 13.—Ka
ro žinyba skelbia, kad vo
kiečių pastarosios atakos 
Lenkijoj pasibaigė vokie
čių nepasisekimu. Krū
vų krūvos buvo vokiečių 
lavonų prieš rusų drutvie- 
tėmis. Rusų drutviečių ug
nis kirto vokiečius, kaip 
dalgis šieną. Užmuštų bu
vo nemažiau, kaip 40.000.
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Viršuj matoma, kaip Anglijos kareiviai maršuoja karo laukan Francijoje 
čioj — anglų kareiviai stovykyloje.

Lenkai gauna 
neprigulmybę.

Krakove urnai bus 
karaliaus vainikavimas.
Londonas, vas. 13. — Iš 

Petrogrado atėjo šitokia ži
nia: “Karalius Lenkijai 
jau paskirta ir už kelių die
nų bus apvainikuotas Kra
kove. Yra tai Austrijos po
litikų gudrumas. Nesan
čiam sostui karalius pas
kirta ercherzogas Steponas 
iš namų Habsburgų. Jisai 
išrinkta todėl, kad vra toli- 
ma giminė Radzivilų šei
mynai”.

Žinoma yra tai austro-vo- 
kiečių gudrumas. Norima 
patraukti savo pusėn len
kus. Gal tasai žingsnis bu
tų turėjęs pasisekimą, jei 
jisai butų buvęs padarytas 
pusmetis atgal. Dabar len
kai visą viltį yra sudėję į 
Rusijos pažadėjimus. Len
kai labiau linksta prie ru
sų, nes tai vis-gi giminin
ga tauta. Tuomi žingsniu 

austrai nori papirkti lenkų 
opiniją poperiniais pini
gais, kurie, karui pasibai
gus, neteks vertės.

NEPATENKINTA CHI 
NIJA.

Pekinas, vas. 13. — Ja
ponijos Chinijos atstovai 
turėjo pasitarimus kaslink 
santikių tarp tiedviejų val
stybių. Chinijos pasiūly
mais Japonija nevisai pa
tenkinta, bet Japonija ti
kisi išsiderėti sau pagei
daujamas sąlygas.

KIEK NETEKO GAR
LAIVIŲ.

Berlynas, vas. 13. — Vo
kiečių skelbiama, kad An
glija ligšiol nuo karo pra
džios prarado 113 didžių 
prekinių garlaivių. Išeina, 
kad Anglija prarado 4% 
savo prekinio laivyno.

ĮTEIKĖ NOTĄ.
Berlynas, vas. 13. — J. 

Gerard, Amerikos ambasa
dorius, įteikė kaizerio val
džiai notą b kaslink “kari
nės juosta^” Anglijos pa
kraščiais, kur atsiranda pa
vojuje Amerikos garlaiviai.

UŽMUŠĖ DU BROLIU, 
PADEGĖ NAMUS IR 

PATS NUSIŽUDĖ.
Athens, Mieli, vas. 13. — 

Ant fanuos netoli nuo šio 
miesto ištiko tragedija. 
Krotzer, 60 metų amžiaus, 
nušovė du broliu, viena 52, 
o antrą 63 metų amžiaus. 
Paskui padegė namus ir 
pats nusižudė.

ĮVEDA BLAIVYBĘ.
Des Moines, la, vas. 13. 

— Šios valstijos senatas 
perleido bilių, kuriuo įve
dama visoj valstijoj blai
vybė, uždaroma saliunai. 
Bus įvesta nuo ateinančių 
motų.

nubaūdFprincą.
New York, vas. 13. — 

Princas P. Trubečkoi liko 
nubaustas dviem doleriais 
už tai, kad jisai paliko sa
vo automobilių gatvėje be 
priežiūros. Princas yra 
garsus skulptūras.

NUŠOVĖ KASYKLOS 
SARGĄ.

Buble, Mont. vas. 13. — 
Mieste, ant gatvės, unionis- 
tas Robinson nušovė Tho
mas Munroe, kasyklų sar
gą. Piktadaris suimta.

Kun. Žebrio 
nužudymas 
tai paslap- 
. čiu pas-. 

laptis.
Neaišku ar tai del 

vagystės ar tai 
del keršto.

Ligšiol dar nei kiek ne
paaiškėjo kas do priežastis 

j buvo kun. Žebrio užmuši- 
i mo. Policija renka visokias 
žinias ir tyrinėjai dalyką. 
Piktadarių pėdsakų dar ne
užčiuopta.

Policijai paliudyta, kad 
kun. J. Žebris aštriai pas
merkė I. W. IV. ir socialis
tus savo pamoksluose. New 
Britaine buvę kelintas iš L 
W. W. Kaikuric para pi jo
nai policijai nurodinėjo, 
kad kaikuric iš T. W. W. ir 
socialistų turėję didelį pyk
tį prieš kun. J. Žebri.

Piktadarybė didžioj 
painiavoj.

Piktadarybė ištikro pai
ni. • Klebonija išriausta, iš
knista. Išrodo lyg tai]) pi
nigų, brangmenų ieškota. 
Bet tolimesni išieškojimai 
lyg nurodo kitą ką. Popo
ms ir kiti daiktai lyg nu
rodo, kad piktadariai ko 
tai ypatingo ieškojo, ne 
vien brangmenų. Kaikuric 
daiktai buvo tai]) išvartyti 
ir išnaršyti, kad rodosi ne 
vien pinigų ieškota.

Ypatinga tas, kad kuni
gui užnerta šniūras ant ka
klo, nes kulipkos jau buvo 
jam galą padariusios. Išro
do lyg intužę buvo piktada
riai, lyg keršto perimti tą 
darė. Policija stebisi, kodėl 
jie gaišavo su nužudymu 
ir rizikavo papulti užtru- 
dami. Iš apvarstytų, išnar
šytų rakandų matosi, kad 
piktadariai nesiskubino su 
savo darbu, dirbo kol apsi
dirbo. Policija linksta da- 
leisti, kad tai buvo kartu 
kerštas ir vagystė.

Kadangi kunigas besąs 
su kaliošiais, tai išrodo, kad 
jisai buvo lauko ar bažny
čioj, kuomet inėjo kloboni- 
jon piktadariai, ir kuomet 
jisai inėjo, tai piktadariai 
paleido guvius.

Metai XVII

Policija spėja, kad pik
tadarių buvo du ar net tris.

Grūmojančių laiškų ir 
reikalaujančių pinigų kun. 
Žebris yra gavęs po keliatą 
kartų. Vienas laiškas, lie
tuviškai rašytas ir sekančiai 
skamba. “Mes anarchistai 
rašėme tau laišką balandžio 
19 d. ir reikalavome vie
nuolika tūkstančių dolerių; 
taigi mes reikalaujamo, kad 
gegužio 4 d. duotume) mums 
tuos $11.000, ir mes reika
laujame, kad pinigai neim
tų didelėse sumose, tik ])o 
$10 ir $20. Tai-gi sakome, 
kad reikalaujame pinigų, 
bot jei tu, ką navatno pa
dalysi su pinigais arba žen
klus ant jų padėsi ir paskui 
pranešė apie tai policijai 
tai tu busi nugalabintas, a-1- 
ba jei tu eidamas padėti pi
nigus, išstatysi policiją a- 
pie tą vietą, tai tu vargu 
suspėsi pareiti namo; nes 
jei vienas iš mus ii' paklius, 
tai dar liks keli tūkstan
čiai, arba jei tu neišpildysi, 
tais mums lengva bus prie 
tavęs dasigauti. Tu žinosi, 
kai]) mes tave išgausimo 
laukan, nes tu žinai, kai]) 
lengva išgauti kunigą, to
dėl išpildyk, kad nereiktų 
mums sutepti rankų tavo 
krauju.” Paskui nurodoma, 
kur padėti pinigus.

Waterburyj vasario 3 ir 
4 d. buvo išmėtyta pa garsi
nimai, kad atsibus vasario 
7 d. socialistų prakalbos. 
Tame pagarsinime paskel
bta, kad prakalbose* daly
vaus ir kun. J. Žebris iš 
New Britain, Conn. Vargo
nininkas ]). J. V. Kovas 
tuoj paklausė laišku kun. 
Žebrio ar ims dalyvmną so
cialistų prakalbose*. Kuni
gas atsakė, kael jo niekas 
nekvietęs ir kad jisai neim
siąs. Varg. Kovas ir išlei
do pagarsinimus apie me
lagingą socialistų paskel
bimą ii- valkiojimą kunigo 
varde) del suviliojime) žmo
nelių.

DUODA TAUPUMO 
PAVYZDĮ.

Londonas, vas. 13. — An
glijos karalius duoda savo 
pavaldiniams taupume) pa
vyzdį. Je> virėjas sutikę, 
dirbti už pusę algos, kol 
tęsis karas. Jam buvo mo
kama $12.500 per metus. 
Karaliaus valgiai dabar pa
prasčiausi. Prieš karą ka
raliaus pietus atsieidavę* po 
$4.65.
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Šioje valandoje.
“Kova” per savo nosį 

nieko daugiau negali pama
tyti, kaip tik vienų-vieną 
socializmą, kurio nežino nei 
kaip augštinti, nei prie ko 
prilyginti. Dalykas ve ka
me: Rymo Katalikų Lietu
vių Pilnosios Blaivybės Su
sivienijimo Am. centro val
dyba į visus lietuviškus lai
kraščius išsiuntinėjus savo 
atsišaukimą delei didesnio 
per laikraščius agitaviino 
už blaivybę. “Kova” iš 
<o atsišaukimo pasijuokia 
argumentuodama štai kaip: 
“Kad išnaikinus girtuokly- 
bę, reikalinga pirma sveiku 
padaryti žmogaus protą, o 
tam kaip tik priešinga ka
talikų bažnyčios politika, 
stovinti ant žmonių tamsu
mo ir paniekinimo savęs”. 
Ir “Kova” užbaigia: “Vi
soms visuomenės ligoms 
prašalinti yra vienintelis 
pasekmingas vaistas — so
cializmas”. Todėl suly g 
“Kovos” išeina, kad socia
lizmas gydąs ne tik žmo
gaus protą, bet ir esąs pa- 
sekmingięjiisiuoju vaistu 
panaikinti tarp žmonių gir- 
tnoklybę. Nėra ko stebėties 
ir ko naudingesnio laukti 
iš tos n- mbrendelių rūšies.

Iš tikybos priešininkų, 
iš laisvamanių pusės nere
tai išgirsi visai neteisingus 
prikaišiojimus, kad kata
likai pažangos kelyj atsilie
ka, kad visuomenės gyveni
me jie yra priešingi refor
moms, kad nesitaiko su gy
venimo reikalavimais, ga
dynės dvasia. Daroma ir 
kitokių prikaišiojimų. Išti- 
kro savo pamate kataliky
bė yra pažangi, taikosi prie 
gyvenimo. Ne vien žiuri į- 
dangų, kaip laisvamaniai 
nurodinėja, bet rūpinasi ir 
žemės dalykais.

Išrodymui, jog katalikai 
neatsilieka, jog yra pažan
gus, jog žiuri ko valanda 
reikalauja, nereikia gilin
tis į praeitus amžius, nerei
kia eiti pas kitas tautas. 
Pažiūrėkime į Amerikos 
lietuvių gyvenimą.

Žinoma, kaikur Ameri
kos lietuviai katalikai yra 
atsilikę, turi persilpną iš
siplėtojusią
vienijime dar tebeina refor
mos. Bet pažiūrėkime ar 
neaiškus dabartinėje va
landoje katalikų budrumas? 
Veikiama visame, kur tik 
ko valanda reikalauja.

Pribrendo reikalas pa
daryti reformas S. L. R. K. 
A. — reformos daroma ir 
bus padarytos. Pasirodė rei
kalingumas jaunimo orga
nizacija — turime Lietuvos 
Vyčius, kurie tik daugina
si, plėtojasi, veikia. Išvysta 
or gani z notos labdarybės 
reikalingumas — pradėta 
nuosekliai darbuotis ■ toj 
linkmėj. Kaipo koks slogu
tis slegia lietuvius svaiga
lai — katalikų sutverta 
Blaivininkų Susivienijimas. 
Ištiko Europoje baisusis 
karas, kurs paliečia musų

spaudą, susi-

000, asmenų, reikalaujančių 
pagelbos. Tarp nukentėju
sių ima platinties visokios 
užkrečiamos ligos.

A. A. KUN. JUOZAS ŽEBPJS, KRITĘS GALVA
ŽUDŽIŲ AUKA NEW BRITAIN, CONN., VASARIO

9 D. Š. M.

Iš lenkų laikraščių tenka 
sužinoti apie nukentėjusius 
nuo karo Suvalkų gub. lie
tuvius štai kas: Seinų pa
viete visiškai išdeginta ir 
sunaikinta 13 sodžių; ap
griauta ir apiplėšta 15 v- 
dž;ų; be pastogės, drabužių 
ir valgio paliko 183 šeimy
nos — 976 asmenįs, be jo- 
kio užsilaikymo 130 šeimy
nų — 622 asmeniu. Kalva- 
ri paviete daugiausia 
nukentėjo 6 valsčiai: Kros
na, Simnas, Alytus, Pane
munėlis, Balkonai ir Ūdri
ja; ten paliko 131 šeimyna 
be p.i togės. Marijampolės 
pav. nukentėjo 10 valsčių 
ir 1,851 šeimyna. Apie ki
tus Suvalkijos valsčius nie
ko tikro dar nežinoma, ka
dangi vietomis plentai (šo- 
sai) sugadinti, todėl pa
prastais keliais yra sunku 
visus kampus apkeliauti ir 
apie visas nelaimes sužino
ti. Visoj Suvalkų guberni- 
oj šiais laikais randasi 30,-

Pastaraisiais laikais Ru
sijos visuomenė (žinoma, 
inteligentija) ima rimtai 
galvoti, kas bus su Rusijos 
valstybe pasibaigus šiam 
karui be atžvilgio į tai ar 
bus jis laimėta ar pralaimė
ta, jei ligi tam laikui iš val
stybės nebus prašalinti visi 
vokiečiai, užimanti ten žy
mias vietas. Susekta, kad 
daugybėj valstybės depar
tamentų randasi ne mažiau 
45 nuošimčių vokiečių val
dininkų. Jei jie ir ilgiau 
pasiliksianti savo vietose, 
Rusijoje nekuomet nebusią 
tvarkos ir Berlynas poseno- 
vei šeimininkausiąs Petro
grade vokiečių labui. Lygia 
dalimi patirta, kad Rusijo
je gyvenanti vokiečiai vis 
dar esą po senovei stiprus. 
Todėl ieškoma priemonių, 

kad tuos visus vokiečius iš 
ten kuogreičiausia iškraus
tyti. Nors kartą rusai susi
prato.

“Keleivis” paskutiniam 
savo mnneryj padėjo iš 
New Britain, Conn., “tele
gramą”, kurioj paminima 
baisioji ir negirdėta trage- 

New Britain, Conn., 
J. Žebrio nušovimas.
“telegramos” gale 

kitko pasakyta: “Ma-

kun.
Tos

niekais, taip nueis savais 
keliais ir jo socialistu visos 
agitacijos, kad išgelbėjus 
Vokietiją nuo amžinos pra
žūties. Ypač francuzai so
cialistai labai gerai sužino
jo, kad ją draugai vokie
čiai tarnauja kaizeriui ir 
todėl nusprendė vokiečių 
socialistų neklausyti ir tik 
ginti savo tėvynę, Franci- 
ją. Tai svarbiausioji fran- 
cuzų socialistų pareiga. Jo
kios taikos negali būti, kol 
barbarai vokiečiai nebus 
galutinai Įveikti ir sutraš
kinti.

Kad Vokietijai šiandie y- 
>ra jau visai prastai, gali 
paliudyti kadir pačių vo
kiečių spauda. Laikraštyj 
“Zukunft” rašo Harden: 
“Neprivalome slėpti prie
šais save, jog esame baisiai 
toli nuo savo tikslo ir jog 
nekuomet neturėjome tiek 
daug priešininkų. Spau
džianti neutralių valstybių 
didžiuma yra priešais mu
mis, o gal jau arti toji va
landa, kuomet dar viena di
delė valstybė ir dvi karingi 
tauti atvirai stos Į musų 
priešininkų eiles. Vokieti
ja turi būti pasirengus sun
kiausiam išmėginimui, sun
kesniam, negu tos nelaimės 
kuomet nors mus palytėjo.

New Yorke anglų laikraš
čiai tvirtina, kad kaizerio 
Wilhclmo finansiniai agen
tai yra indėję į įvairius a- 
merikoninius “biznius” 50 
milijonų dolerių, kurie pri
klauso Hohcnzollernų nuo
savybei. Jei taip laikraščiai 
skelbia, tai, matyti, kaize
ris su savo šeimyna jau ne
mato sau Vokietijoj jokio 
atvangumo ir pasirengęs 
keliauti į) užjurį, kuomet 
ten kils pasibaisėtina au
dra.

Šiandie vokiečiai gyvuo
ja tiktai su savo begaline 
fantazija. Kadangi visam 
karo lauke gauna gerai 
pliekti, tatai jie tuoj aus i- 
ma skelbti, kad atliksiu ne
būtus dalykus. Ypač jie 
daug giriasi su savo oro 
laivynu, bet apie tą laivy
ną ir ligšiol nieko ypatingo 
negirdima. Taippat gyrėsi 
milžiningomis kanuolėmis- 
armotomis, bet apie tas ka- 
nuoles taippat nieko svar
baus negirdima.

Vadinasi, vokiečiai pa
saulį gąsdina tik savo fan
tazijomis, bet ištikrųjų prie
šais visą pasauli nekuomet 
negali atsilaikyti ir būtinai 
turi ne tik suklupti, bet ir 
pragaišti ant visados.

Galicijos vai
kų kraujas.

Liūdnomis pasekmėmis 
kariški! veiksmų visados y- 
ra apiplėšimas ir nuskriau- 
dimas gyventojų to krašto, 
kuriame atsibuna tie veik
smai.

Taip buvo, taip bus — ki
taip negali būti.

Bet tarp tų gyventojų, 
kaip jaunos atžalos tarp se-

no miško, baltuoja vaikučių 
galvelės, ir nėra žodžių, 
kad aprašyti tą liūdnumą, 
kurį kiekvienas jaučia paž
velgęs į juos, tuos nekaltus 
atsakytojus už savo prispau
dėjų nedorybes.

Galicijoje matomi baisus 
reginiai.

Didžiausieji kaimai išde
ginti, ligi pamatų; sudegė 
tvirti namai, austru “iš ka- 
riško atžvilgio” padegti.

Gyventojai išeidavo į mi
škus, išgindami gyvulius ir 
slėpdami vaikus, — ištisas 
savaites jie kentėjo^ten, bi
jodami pamiškėje pasirody
ti, prisiklausę austrų pasa
kų apie rusų “nedorumą” 
Kur dabar nelaimingieji gy
vena, — niekas nežino. Tyli 
paniurę tamsus miškai, slė
pdami savo gelmėje jūres iš
lietų ašarų ir kraujo.

Bet laikas nuo laiko ne- 
laimingie j i surandami.

Daugiausia jų randasi 
Karpatų miškuose.

Čia bėgo čielos šeimynos 
iš kaimų esančių ant to ke
lio, kuriuom rusai vijo au
strus.

Jie todėl pasislėpė čionai, 
kad austrai žiauriai atsily
gindavo su apleidžiamųjų 
kaimų gyventojais, tartum 
keršydami jiems už tai, kad 
Austrija ilginus nebegali už
tūrėti tų vietų savo ‘globoje’.

Be pasigailėjimo, be jokio 
teismo karia ir šaudo aus
trai savo šalies gyventojus. 
Šimtais vyrai ir moteris yra 
kariami, pasiremiant vien 
tik paliudijimu austrų ka
reivio, kaip kada tiktai už 
tą, kad kaime buvo atrastas 
rusiškas laikraštis. Ir di
džiausiais pulkais eina į 
miškus nelaimingi našlai
čiai — užmuštųjų galičie
čių vaikai.

Daugumas iš jų buvo gyvi 
po dviejęi savaičių buvimo 
miške, kuriame jie maitinosi 
beveik vientik medžių žieve.

Kiek toli siekia austrų 
žiaurumas, liudija šioks 
faktas:

Sykį, vydami bėgančius 
austrus, musų kazokai pil
na risčia įjojo į kaimą, ku
ri austrai buvo apleidę prieš 
kokį pusvalandį.

Buvo ko išsigąsti net ir 
arkliams!

Ant turgavietės buvo pas
tatytos kartuvės, ant kurių, 
vėjo tyliai linguodami, kilio
jo septyni įvairinus amžiaus 
valstiečių lavonai...

Mažesnysis iš jų buvo ko
kių G—7 metų ! Apžiūrint 
vaikelio lavonas pasirodė 
jai! visai atšalęs, tuoni tar
pu kaip kiti dar nebuvo at
vėsę.

Turbūt jis todėl buvo šal
tesnis, kad budeliai, gal no
rėdami padidinti bausmės 
skaudumą suaugusiems šei
mynos nariams, jiems ma
tant, visupirmu pakorė jų 
vaikelį.

Reginys buvo baisus, kad 
ir visko matę kazokai, nega
lėjo sulaikyti ašarų, pasa
kodami apie tą atsitikimą...

Po visą šalį išblaškyti ne
laimingi našlaičiai. Kur tik 
mes važiavom, kur buvom— 
jie visur būriais vaikščiojo, 
melsdami tiktai vieno — 
duonos.

Jais pilni ligonbučiai ir 
maitinimo punktai.

Su tyliu papeikimu žiuri 
jų melsvos akutės į praei
nančius ir pravažiuojančius 
— melsdami pagelbos.

M—as.

THOMAS A - EPISON f
PHOTO© AMERICAN

PRESS ASSOCIATION '

čia parodoma Th. Edison, 
naujosios gadynės raganius, 
didis išradėjas, kuriam va
kar sukako 68 metai. Raga
nius yra gerame sveikatos 
stovy j ir kasdien dirbinėja 
apie savo išradimus dirbtu
vės West Orange, N. J.

JONAS KULIS
Plačiai žinomas čikagiečiams 

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” agentas Chicago- 
je.

Užrašinėja laikraštį, renka ap
garsinimus, priima spaudos dar
bus etc.

Amerikos Lietuvių Dienraščio 
“KATALIKO” Administracija.

čia buvo veikiama ir 
gyveni

mas, valanda reikalauja. 
Tai yra gyvenimo iššaukti 
apsireiškimai. Katalikai ne
buvo kurčiais gyvenimo rei
kalavimams. Dar prisimin
kime lietuvių mokyklas, ku
rių svarba nėra abejojama. 
Ką turi parodyti pirmeiviai 
socialistai, kuri turi pre
tenziją monopolizuoti pa
žangą, laiko dvasią, ir va
dinti katalikus atsilikėliais. 
Socialistų Sąjunga, gyvuo
janti jau kelintas metų de- 
sėtkas, turi vos 3,000 su vir- 

M. D. neat
sako valandai, virsta lavo
nu ir nesigirdi kalbų apie 
jos reformavimą.

Pirmeiviai žengia pirmyn 
žodžiuose, pasigyrimuose, o 
katalikai darbuose, nuovei- 
kaliuose.

tėvynę — tame reikale lie- kas 
tuviai katalikai budriausi daroma taip, kaip 
pasirodė, geriausia suorga
nizavo aukų rinkimą, dau
giausia jų pririnks ir poli- 
tikiniame seime Chicago j 
pabriežė Lietuviai autono
mijos reikalingumą. Pri
brendo reikalas atskirios 
moterims organizacijos—tu
rime L. R. K. Moterių Są
jungą, kuri dyvnu smarku
mu plėtojasi. Pasimatė rei- 
kakįs spaudą stiprinti — 
turime spaudos dr-ją. Vis-

tyt, tarp kunigo it gaspadi šum narių. T 
nes ėjo smarki kova”, j<>i 
viskas klebonijoj buvo iš
vartyta augštyn kojomis. 
Iš tokio pranešimo kiek
vienas kuoaiškiausia įsiti
kina, kad kunigas su gas- 
padine tarp savęs kovoju
siu ir nusižudžiusiu. Ir 
tokiomis štai žiniomis “Ke
leivio” skaitytojai ne pir
mu kartu, bet visuomet 
maitinami. Tai vis socializ
mo pasėlio vaisiai, tai be
gėdžių darbas.

Telegramos iš karo lauko

Vokiečiams artina
si paskutinis galas

V okiečia i galvatrūkčiais 
stengiasi kuogreičiausia su 
savo priešininkais susitai
kinti. Reikalauja jie taikos. 
Vokietijos valdžia, kurios 
priešakyj stovi pats kaize
ris, mato, jogei artinasi 

] paskutinė ne-
valanda, todėl 

įvairiausiais

nai skamba. Caro karuome- 
nė prieš vokiečius negalin
ti atsilaikyti Mažojoj Lie-1 palaimos 
tuvoj ir priversta traukties į stengiamasi 
į Suvalkijos pasienius, o gal ■ ’mulais patraukti diploma-
į pačią Suvalkiją ir net į'tus savo pusėn ir pradėti 
Kauną, o gal dar ir toliau i bile kaip ir kaip nors tai- 
Dalykas tame. Vokiečiai į kos derybas. Visupirmu 
pamatę, kad negali jokiuo 
budu paimti Varšuvos, be 
abejonės, veršis link Kau
no tvirtoves ir mėg'įs užim
ti Pabaltiją, ty. Kauną ir 
Rygą. Jei jie tokiais pie
nais žengtų, tai labai butų 
aišku, kad norima sniiui- 
kinti visa Didžioji Lietuva 
ir Latvija. Tikrai butų gė
da ir pažeminimas caro ka- 
ruomenei, jei ji išnaujo įsi
leistų į Suvalkiją vokiečius. 
Prijautimas tečian spėja, 
kad vokiečiai išnaujo dagos 
musų tėvynę.

Vokiečiai i kos
kaizeris kreipėsi į popežių, 
ide.at šis savo intekme pra
dėtų derybas, sustabdytų 
kraujo liejimą, intikintų 
Franci ją ir Angliją, jogei 
negalima taip toliau žmo
nių žudyti. Kuomet tas nie
ko negelbėjo, kaizeris pa
sikvietė talkon savo socia
listus ir vardan darbininkų 
brolybės stengiamapi pa
sauliui paskelbti, jogei vo
kiečiai socialistai esanti di
džiai priešingi dabartiniam 
karui. Bet kaip pirmesnės 
kaizerio pastangos nuėjo

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI 'TOTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

FARMOS
geriausios formos

Pigiai parduodu geriausias gatavas 
farmas su budinkais, sodnais ir užsė
tais laukais. Turiu visokio didumo 
farihij. Žemė: molis su juodžemiu' ir 
molis .su smelžeme maišytas. Derlin
giausia žemė visokiems javams, šienui 
ir sodnams. Turiu daugybę farmij 
neišdirbtu ir labai pigiai parduodu 

.ant lengvi; išmokėjimu. Didžiausia 
lietuvi i; kolionija Amerikoje kur aš 
esu jau pardavęs 320 farmų lietu
viams miesto Scottsville, Mason Co., 
Michigan apiclinkėje, kuris yra tur- 
itngiausiu farmerii; miestu visame 
Michigan. Keliai visur pilti žvyru, 
upės ir ežerai pilni žuvių. Lietuvių 
kolionijos centras randasi arti Mich
igan ežero ir arti portavo miesto Lu
dington. Geriausi transportacija van
deniu ir gclžkcliu. Yra čia tnrgai, 
javu malūnai, Lankos, bažnyčios, mok- 
slainės ir visi kiti parankamai. Bro
li lictuv, neklausyki kompanijų ir 
ji; agentų apgarsinimų kurio vy
liojo žmones pirkti smcltinus, ir kur 
gyvenimas labai vargingas. Atvažiuo
kite pas manos i Scotvillo, Mich. ir aš 
jums parduosiu geriausi:} žemę koki 
tik yra Amerikoje. Nuo manos nu
pirkęs džiaugsies ir dekavosi ir grei 
tai tapsi turtingu farmicriu. Norinti 
pirkti tuojaus reikalaukite žemlapio 
(mapos) lietuvių kolonijos ir farmų 
katalogą. Adresas:

ANTON KIEDIS
Peoples State Bank

Bldg.,Scotville, Mich.

Mokykla Angly Kalbos
Yra tai vienatinė mokykla, kuri duoda pilnį 

užtikrinimą išmokimo angliškos kalbos, labai 
trumpame laike.

DIENINĖ IR VAKARINĖ MOKYKLA 
Gyvenančius kituose miestuose, mokiname per 
laiškus pagal naujausią metodą. Platesnių žinių 
rašykite pas:

WAITCHES BROS.
1741 W. 47th St., :: Chicago, III.

ESndBSKMSEKtflBHEXnSHBDBHBSKDinBBi

Geriausia dovana draagams Lietuvoje 
yra lietuvių katalikų 

savaitinis laikraštis 

“DRAUGAS” 
Į “DRAUGAS" paduoda žinių iš viso 
I pasaulio, nušviečia Amerikos lietu
vių gyvenimą, suteikia daug skaity
mo iš visuomenes, politikos, litera
tūros, gyvenimo, ir yra geriausias 
draugas, kaip lietuviams darbinin
kams Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Rusų cenzūra "DRAUGį” Į Lietuvą Inloldžla 

“DRAUGAS" atsieina-met. $2, pusei n. si“ 
Užsieniuose metams S3, pusei metu $1.60

□RAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Hl. 

Telephone Drover 6114

2



Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

APIE AUGMENINIUS 
VALGIUS.

Platokai per kelis nume
rius kalbėjome apie pieną. 
Apie tai reikėjo daug kal
bėti, nes pienas yra musu 
visųsvarbiausias valgis. Po 
pieno svarbiausi yra aug- 
meniniai valgiai, ty. mais
tas gaminamas iš rugiu, 
kviečiu, miežiu, avižų, rv- 
žiu. Labiausia, apie ką čia 
reikia pakalbėti, yra tai 
duona. Pienas ir duona yra 
tai sveikiausiu ir geriau
siu maistu. Nei viename nė
ra jokiu kenksmingu arba 
nuodingu daiktų ir abie
juose yra to, ko kūnas rei
kalauja.

Pažvelgę i labiausia civi
lizuotas tautas, pamatysi
me, kad jos apsčiai varto
ja pieno ir ruginės ir kvie- 
nės duonos. Tą pamatysi
me pas Europos ir Ameri
kos kultūringąsias tautas. 
Kitą ką pamatysime pas 
Azijos tautas. Ten pieno 
ir duonos mažai tevartota. 
Ten žmonės labiausia mai
tinasi ryžiais, o ryžiai yra 
prastesnis valgis, negu ru
ginė arba kvietinė duona. 
Iš dalies tas ir buvo kliūti
mi Azijos gyventojams ki
limui, jų kūniškam ir pro
tiškam besiploto j imui.

Čia pravartu patėmyti, 
kad duona yra kartu geras 
ir pigus maistas. Sulyginki
me mėsos brangumą su 
duonos brangumu. Yra iš
vokuota, kad perkant už du 
centu maisto, tai duonos 
gausi astuonias uncijas, o 
už tiek pat mėsos gausi tik 
truputį daugiau, kaip unci
ją. Tai įstabu. Maistingu
mo žvilgsniu duona geras 
valgis. Čia reikia atkreipti 
skaitytojų domą, kad mėsa 
nėra gamtos skiriama būti 
maistu. Pienas, kaip nuro
dyta yra gamtos pagamin
tas maistas. Grudai yra ir
gi gamtos pagaminti mais
tai. Vaisiai taip-gi. Daržo
vės ir-gi. Aišku, kad gam
tos skiriamieji dalykai bū
ti maistu tinka maitinimui- 
si geriausia. Kaip buvo nu
rodyta, kad piene gamta 
pagamino visa, ko tik rei
kia žmogaus organizmui. 
Kiaušiniai, grudai, vaisiai, 
daržovės ir-gi yra gamtos 
pagaminti maistai, kaip ir 
pienas. Todėl tie dalykai ir 
tinka maistui labiausia. Kas 
kita yra su mėsa. Tai daly
kas, kurs nėra gamtos ski
riamas būti maistu.

Duonoj daugiausia yra 
krakmolo. Jai trūksta rie
bumų ir proteido, ty. me
džiagos, kuri eina atnau
jinimui nusidėvėjusių kū
no dalių. Todėl ir gera, kad 
duoną valgome užsitepdami 
sviesto ir užsidėdami sūrio.

Pluta yra svarbi duonos 
dalis. Keista, kad kaikuric 
jos nemėgsta. Ištikro butų 
gerai, jei galima butų taip 
iškepti duoną, kad visas 
kepalas pavirstų į plutą. 
Pluta yra svarbesnė duo
nos dalis, negu minkštimas. 
Tą patvirtina ir viena lie
tuvių pasakaitė. Turbut re
tas skaitytojų nežino šitos 
pasakaitės. Gyveno sau se
nis su savo boba. Senis jau 
buvo gerokai pasibaigęs ir

jo boba laukė jo mirties. 
Kad paskubinti jo mirtį, 
tai ji ėmė kišti jam plutas 
ir džiovintą duoną. Bet nuo 
to senis ne tik nėjo blogyn, 
bet dargi ėmė pagerėti. A- 
pie tą dalyką boba pasikal
bėjo kartą su savo kaimin- 
ka. “Kvaila tu”, tarė kai
minio, “u(‘žinele tu, duok 
seniui minkštimą ir neda- 
keptą duoną.” Boba ėmė 
daryti, kaip kaiminka pa
tarė, ir senis urnai kojas 
pastatė. Mokslas patvirtina 
teisybę, išreikštą šitoje pa
sakaitėje. Pluta ištikro 
lengviau suvirškinamas ir y- 
ra maistingesnė, negu mink
štinąs.

Reikia žinoti, kad kiek
vienas valgis burnoj turi 
susimaišyti su seilėmis. Su- 
kramtomasis valgio gumu
las turi persisunkti seilė
mis. Per plutą, padžiovin
tą duoną kur kas greičiau 
persisunkia seilės, negu per 
minkštiną. O per šviežią 
duoną visai nepersisunkia. 
Gali ją čiaumoti burnoj il
gai, visvien nesusimaišys 
burnoj su seilėmis. Paskui 
tas gumulas patekęs skil
viu ir-gi nesusimaišįs su 
skilvio syvais. Galop žar
nose iš jo nieko nepersi
sunks kraujau ir taip bus 
išmestas be jokios naudos. 
Iš to tai jau aišku, kad 
šviežia duona netinka val
giui. Turi ji pabūti, pasau- 
sėti, arba galima padžio
vinti tos duonos riekutes, 
padarysi taip vadinama an
gliškai “toast.”

Kaip viršuje sakyta, duo
noj yra apsčiai krakmolo. 
Gi krakmolas, susimaišyda
mas su seilėmis, pavirsta į 
cukrų. Tai-gi jei duona ne
gali susimaišyti su seilėmis, 
tai krakmolas nepavirs į cu
krų. Cukrus gali persisunk
ti per žarnų sieneles į krau
ją, o krakmolas ne.

Dar kitu atžvilgiu pluta 
turi savo svarbą. O tai tuo. 
kad mankština ir šveičia 
dantis. Plutą kramtant la
bai pamankštinama dantis. 
O mankštinimo dantis rei
kalauja. Tas ypač svarbu 
del vaikų, priauglių. Jei 
dantis negaus mankštini
mo, tai jie bus silpni. Taip 
dedas visur ir visuomet. Jei 
raumenų nemankštysime, 
tai jie nusilps. Dabar pa
stebima, kad žmonių dan
tis silpnėja, puna, skausta, 
dedama metaliniai dantis. 
Taip dedasi labiausia todėl, 
kad dantis nėra mankština
mi valgant.

Augščiau jau pasakėme, 
kad iš visų grudų kviečiai 
ir rugiai labiausia tinka 
maistui, duonai. Bet yra ir 
kitų augmenų, kurie tinka 
maistui. Štai ryžiai. Ryžiais 
maitinosi senovės civilizuo
tosios tautos. Ryžiai sun
kiai suvirškinami. Ryžiuose 
daugiau yra krakmolo ir 
mažiau proteido, negu kvie
čiuose. Mokslo vyrai sako, 
kad dabartinės civilizuotos 
tautos negalėtų apreikšti 
tiek gyvumo, veiklumo, jei 
maitintus ryžiais, vietoj 
kviečių ir rugių. Nurodo
ma, kad rytinių šalių gy
ventojai todėl tokie neran
gus, neveiklus ir nepakilo 
kultūroj, kad vartoja ry-

KATALIKAS

Čia paradoma Anglija irpakraščiai Francijos, Bel
gijos ir Holandijos. Pakraščiais, kur parodoma juodais 
taškeliais, vokiečiai skandįsvisokius talkininkų preki- 

kinius laivus.
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0r. T. Hafurzynska
KABINETAS DEHTISTIKOS

Allie a visokį darba dantisterijos sky- 
riun incinanti Darbus gvaiant. 

Taipgi iv irtas

1151 MILWAUKEE AVE.

Tel. Randolph 5248

i A. A. Slakis
» ADVOKATAS
| 19 SO. LaSALLE St.
4a (Room 1014) Chicago, UI.

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

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyry, Moterių ir Vaikų Ligas

Ofisas ir Gyvenimo vieta Valandos \

3249 S. Morgan St., Chicago, f

TEL. DROVER 3473
GRAŽUS PAVEIKSLAS tai yra puikiausia dovana. Kas norite turėti gražių 
paveikslu, tai neužmirškite ateiti pas \

• J. G. KAWALLS
GERIAUSIAS LIETI VYSI'OTOGRAEAS CHICAGOJE

i1 i West 471h Sfraet kampasMarshfiold Am. netoli Ashland. Am.

Jau vėl galima pinigus šių 
sti į Seną Krajų - Lietuvą 

per TANANEVICZ SAVINGS BANK
j 10

Kas sudės pinigus musų Banke ant knygučių į Savings skyrių pirm 
dienos Sausio š. m. tam procentas bus rokuojamas nuo 1 dienos Sausio.
Yra proga ir išrokavimas, taigi vertėtu tuomi pasinaudoti.

Norinti siųsti pinigus kreipkitės tuojaus į

žius. Žinoma, negalima sa
kyti, kad tame visas daly
kas valgyj. Bet valgio skir
tumas buvo viena priežas
čių, kad rytinių šalių gy
ventojai atsiliko kultūroje. 
Čia galima priminti ypatin
gą Suvienytų Valstijų vice
prezidento Marshallo pasa
kymą, kad virėjos civiliza
cijai daugiau reiškia, negu 
gubernatoriai.

Galima čia dar priminti 
apie miežius. Miežiai daug 
mažiau maistingesni, negu 
kviečiai. Šioj šalyje nema
žai sėjama miežių ir jų di
džiuma eina selyklai.

Galop reikia tarti žodį, 
kitą apie korinis (kukurū
zas) ir avižas.

Kornų labai daug augina
ma ir vartojama valgiui 
šioje šalyje. Yra labai pi
gus, maistingas valgis, 
lengvai susivirškina ir per
sisunkia per žarnų sieneles. 
Be reikalo musų lietuviai 
lyg su panieka žiuri į kor
inis ir sako, kad tai kiauli
nis maistas. Taip sako per 
nežinvstę. Mūsiškiai ir i a- 
vižas papratę žiūrėti, kaipo 
į maistą tik arkliams tin
kantį. Bet tai ir-gi apsiri 
kimas. Avižose gerokai y- 
ra riebumų. Šioje šalyje ga
minama avižiniai miltai ir 
iš jų daroma ypatingas val
gis oat meal vadinamas. 
Tai geras, pigus valgis.

TIEMS, KURIE NORI 
ATSAKYMŲ.

Nemažai atsirado klau
siančių įvairių patarimų 
sveikatos dalykuose. Daugu
ma apie paslaptingas nega
les ir trudėsius. Tokiems pa
tarimą reikia duoti laišku. 
Todėl primenu, kad tie, ku
rie tikisi gauti atsakymą 
laišku, privalo atsiųsti dvi- 
centinį krasos ženklelį. 
Kaikuric prašo vaistų. Vai
stų nesiunčia ir negydau 
per laiškus. Imuosi duoti 
tik patarimus, nurodymus 
sveikatingumo dalykuose. 
Kaikuric duoda klausimus, 
Į kuriuos negalima atsakyti. 
Prašo vienas vaistų nuo no
sies skaudėjimo. Juk įvai
rių nosies ligų yra. Tokio 
nemačius, negalima duoti 
patarimo. Tokiam reikia 
pas gerą vietos daktarą nu
eiti. 

------------------------------------------------------- ■

— Gen. Joffre retai kada 
ruko, bet su savimi nešiojasi 
įvairių saldainių ir juosius 
dažnai čiaumoja.

Stebuklingas Ame
rikos miestas.

Nesenai iš Kalifornijos 
valdiškai paskelbta, kad 
Panama-Pacific tarptautinė 
paroda mieste San Franci
sco busianti atidaryta iš se
no pažymėtu laiku, ty. šio 
vasario 20 dieną. Juk tai 
tiesiog negirdėtas daiktas, 
kadangi visos panašios pa
saulinės parodos iš seniau 
paskelbtu laiku nekuomet 
nebuvo atidaromos. Vis to
kių parodų atidarymo lai
kas Imdavo pakeičiamas del 
visokeriopų priežasčių. Gi 
su taja paroda kaip tik prie
šingai pasielgiama.

Miestas San Francisco 
tikrai galima pavadinti ste
buklingu miestu, kadangi 
pakilo jis iš griuvėsių, kuo
met pirm devynerių metų 
žemės drebėjimas jį sunai
kino. Į tą taip trumpą lai
ką visi sunaikinti bustai li
ko atstatyti, pataisyti, at
naujinti ir kas indomiausia, 
kad tokiuo trumpu laiku po 
nelaimei sugebėta pas save 
surengti pasauline parodą, 
kurios ištaisymas, papuoši
mas lig paskirtam laikui 
galutinai ir pabaigta.

Todėl drąsiai galima tvir
tinti, jogei Panama-Pacific 
paroda savo skaistumu su
muš visus pirm buvusius tos 
rūšies rekordus, kadangi 
šiais laikais ir iš Europos 
atvyks daug turistų, pabėgu
sių nuo tenaitinio karo ir 
ieškančių sau ko nors nau
jesnio. Be abejonės, šimtai 
tūkstančių turtingų ameri
konų prievarta turės aplan
kyti parodą, kadangi nega
li, kaip paprastai, iškeliauti 
į Europą, kuomet ten veikia 
ugnis ir kardas.

Tik didžiai gaila, kad to
je parodoje pritruks europi
niu išdirbiniu, išradimų, 
nuoveikalių ir dailės. Karo 
išsiveržimas sulaikė iš Eu
ropos įvairių daiktų atgabe
nimą. O viso ko, ir labai 
daug ko ton parodon buvo 
laukta iš Anglijos, Vokieti
jos, Rusijos, Francijos, 
Belgijos ir Austrijos. Šian
die minėtos valstybės kaip 
ir išmirusios.

Fordo kompanijos dirbtu
vėse yra 16,000 darbininkų, 
kurie yra dalininkais pelno, 
kurį kompanija gauna.

| Yards 2716

PETRAS WODMAH
J 3251-53 Lime St. Chicago, III.H Užlaikau išrandavojimui sve- 

tainę del susirinkimui, vesclijo- 
p mis, partyoms ir t. t. Taip-pat 
$Į užlaikau pirmas kliasos karče- I ma.

Į'i-

Telephone Drover 2441

Geo. W. Umbenhaur
Dentsstas

3101 So. Halsted Street Chicago.

Phone Yards5946
VIENA IŠ GERIAUSIŲ 

APTIEKŲ.
ant Town of Lake

M. J. Wankowski
4503 S. Wood St., Chicago

Susirgęs nesirūpink, bet kuogrei- 
čiausiai šaukis prio musų, o mes ant 
jūsų pareikalavimo, ar gydytojaus 
recepto, sutaisysime jums nuogeriausias 
gyduolės.

Męs pašaukiame geriausius gydyto 
jus ant kiekvieno jūsų pareikalavimo, 
gydytoju , receptus, išpildom labai at ■ 
sargiai, teisingai, ir greitai.

Pas mus galite gauti visokius ap l 
tiekoriškus dalykus didžiausiame pa j 
gilinkime; kaip tai perfumus, kvopen- i 
eitis muilus ir it. ir už pigiausias pre- ; 
k ė.

Reikale meldžiame kreiptis prie sa 
vo.

> Tananevicz Savings BANK
j3249 So. Morgan St, C’’ -y ”Chicago, Ill

..VYČIU DR-JOS MOKYKLA..
Mokinama:

ANGLIŠKOS, LIETUVIŠKOS KALBŲ ir ARITME
TIKOS.

Mokinimo laikas vakarais:
Nuo 7:30 iki 9:30 vai. PANEDELIO, SEREDOS, 

IR PETNYČIOS.

DIEVO APVEIZDOS MOKYKLOJ.
18 th and Union Ave. Chicago, Ill.

r

Muzika Muzikantams!

ličio Drovcr

V. NICKUS.
Albomų Autorius.

v ♦4-

vai. 9-12 iš ryto 1-3 po pietų 
G-9 vakare

4613 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Or. J. JONIKAMS 
r- Gydo vyrų, moterų bei vaikų

J. TeL Drovor T042

| Dr. C. Z, Vežei (Važelis)
* LIETUVIŠKAS DENTTSTAS
| 4712 So. Ashland Avė. 

arti 47toa gatvei+

f*
$

Rinkinį gaidų (notų) lietuvių 
tautiški) šokių jau galite gauti. Y- 
ra tai pirmas rinkinys pritaikintas 
orkiestrai kuris susideda iš vienuo
likos atskirų Albomų dėl kožno in
strumento skyrium. Atskiri albu
mai dėl: Piano, 1-mo Smuiko, 2-ro 
Smuiko, Viola, Celia, Bass, Fleito, 
Kiiarneto, 1-mo Korneto, 2-ro Kor
neto, Trambono ir Bubnų.

Kiekviename albome arba kiek
vienam instrumentui telpa 16 šo
kių. būtent: V. K. Maršas, Varpe
lis valsas. Liepelė polka, Lelija val
sas, čebatelis, Nemuno vilnis val
sas, Didienė polka, Aguonėlė, ma
zurka, žirgelis šokis, Lietuvos mar
šas, Vamzdelis, Suktinis, Klumpa
kojis, Noriu miego, Himnas, Tau
tiškas Himnas.

KAINA VIENO ALBOMO VIE
NAM INSTRUMENTUI 50c. VI
SI 11 ALBOMŲ, VISAI ORKIES
TRAI TIKTAI $4.00.

Reikalaudami kreipkities pas:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan st., CHICAGO, ILL.

❖
*x

- - LAIKRODĖLIS 14 KARAT GOLD FILLED - - ^q.5O!
O tiktai 16 Dųvanų prie Laikrodėlio visai Dykai! M TIKTAI
PERKANT LAIKRODĖLI STAČIAI Iš FABRIKOS Jus sutaupysit sau no mažiau kaip 819.00 nes pas kožna pardavėja 

už toki pat laikrodėli nžmokotumet mažiausiai $25.00, o musų SPECIJALIšKA FABRIKOS PREKE to laikrodėlio yra TIK
TAI $5.50 ir apart to KAS DABAR UŽSISAKYS PAS MUS LAIKRODĖLI tai augščiau patalpintus 15 PUIKIAUSIU DA
LYKU kožnas aplaikys prie laikrodėlio VISAI DYKAI, kaip tai:

1—2) Leųciugclis su Brelokii, 3) Britwa, 4) Diržas galandimui britvos, 5—6) Puodelis ir Penzelis skutimui, 7) Plunk
sna Fontanine, 8) Peliukas, 9) žiedas, 10) Veidrodėlis, 11) šukos, 12) špilkute kaklaryšiui, 13—14) Sagučiai manketams, 
15) 32 Kalibro Revolveris (MODELIS).'

Taigi jei norit pirkti ta puiki 25 doleriu laikrodėli nž 85.00 į gauti tuos 15 dalyku prio laikrodėlio VISAI DYKAI tai 
iškirpkit ta apgarsinima ir atsiųskit sykiu su 25 cent, markėmis rankpinigių, kad butumem persitikrinę jog Ištiktųjų norit 
turėti musų laikrodėli, o mes tuojaus išsiųsim Jums laikrodėli ir 15 dovenu prio laikrodėlio VISAI DYKAI.

Jeigu priimant siuntini pcrsltikriiisit, jog tas laikrodėlis yra tikrai 14 K GOLD FILLED, GVARANTŪOTAS ANT 20 
METU, su garsiausiu pasaulyje mechanizmu; o tie 15 dovanų yra taipgi kuogeriattsios rūšies, tai užmokėsit likusius $5.25 
nei kiek ne rizikuojat, kadangi musų laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jeigu laikrodėlis pasigadintu tai 
mes pataisym ar išmainysiu! ant kito VISAI DYKAI, prisiuntus tik 25 centus ant persiuntimo.

Iš Kanados užsakant visi pinigai turi prisiųsti iš kalno.
ATYDA: Tankiai žmones mums skundžiasi ant įvairių kitų firmų, nž tai jog ne gavo ta ka mistino, ir be abejo buvo pa
tįs sau kam. ne mokant atskirti blogo apgarsinimo nuo' gerojo. Iš tos priežasties esam priversti pranešti jog MUSU FIRMA 
YBA KRIKŠČIONIŠKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinančiomis šiame lalraštyje ir duoda teisingai visa ta ka gar
sina; apie musų sąziniskuma kožnas gali persitikrinti užsikantvyriška ar moteriška laikrodėli (su dovanomis) ir adresuo- JIlllu SLHClcll vlKtcll P<1S •

NATIONAL COMMERCIAL CO., 90 W. Broadway, Dept L18 New York
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KATALTKAS

Japonai ru
sų armijoj.

Iš laiško gydytojo M., 
pasaukto karo laukan, rusą 
laikraštis “Posliednija No- 
vosti” sužino apie veiklu
mą karo lauke japoną gy
dytoją ir seserią slaugoto- 
ją. “Jie darbuojasi, sulyg 
gydytojo nuomonės, stebė
tinai išmaningai ir sąžinin
gai. Ją, ty. japoną, medici
nos mokslas yra kuonau- 
jausias. Jiems tame užsiė
mime net nieko nekenkia 
rusą kalbos nežinojimas. 
Kaip gydytojai, taip ir se
seris, japonės slaugotojos 
yra tikrai, muistančios.

Tylinčio pobūdžio, labai 
retai net tarp savęs kelis 
žodžius prataria, nežiūrint 
to, kad juos jungia koks tai 
nepaprastas geležinis ryšys.

Iš Japonijos Rusijos ar
mijai prisiųsta sužeistiems 
kareiviams medikamentai 
ir kitokie reikalingi daly
kai.

Ve tai ir pasiaiškina, kas 
yra japonai. Ant ją nuola
tos ujama, kad jie yra gel- 
tonodžiai, kad jie nekrikš
čionis, bet paaiški, kad jie 
yra geradaringi ir elgiasi 
daug geriau už nekuriu.es 
musą baltuosius civilizuo
tus žmones ir pačius krikš
čionis.

Vokiečiams persta
tyta rokunda.

Anglą laikraštyj “Ta
blet” Bruselio advokatas 
Masson paduoda sekančią 
vokiečiams rokundą, pada
rytą už nuostolius Belgijo
je bėgyj trijų mėnesiu šio 
karo:

Liege (miestas, fortai ir 
apylinkės) 172,900.00 
franku; Tirlemont — 27,- 
600,000 fr.; Louvain — 18- 
5,000,000 fr.; Perscliot — 
6,200,00 fr.; Malines — 38,- 
300,000 fr.; Namur — 119,- 
610,000 fr.; Pinant — 78,- 
350,000 fr.; Charleroi — 5- 
15,800,000 fr.; Mons — 3,- 
300,000 fr.; Tournai, Leuze 
ir Ath — 2,500,000 fr.; Has- 
selt, Thournliout ir Moli — 
7,710,000 fr.; Termont — 
20,850,000 fr.;.Alost —'-9,- 
800,000 fr.; Antwerpen — 
505,750,000 fr.; nuostoliai 
žemdirbystėje: 1,418,070,- 
000 fr.; komunikacijose ir 
viešuose bustuose nuostoliu 
— 1,200,000,000 fr.; preky
boj — 1,000,000,000 f r. Iš
viso 5,312,640,000 franką.

P. Masson patėmija, kad 
vokiečiai yra priversti tą 
sumą belgams atlyginti; gi 
laikraščio redakcija muo sa
vęs priduria, kad vokiečiai 
būtinai turi tai atlyginti.

TELEGRAMOS.
INVILKO GARLAIVĮ Į 

UOSTĄ.
Londonas, vas. 13. — Į 

Scarborough uostą Įvilkta 
didis Anglijos garlaivis Tar- 
quoay. Garlaivis labai su
gadinta. Nežinia ar tai u- 
žėjo ant minos, ar gavo šū
vį nuo Vokietijos torpedi
nio laivo.

KIEK PARAPIJONŲ. 
AME RIKE.

New York, vas. 13. — Vi
soj Amerikoj prie visokią

parapiją prigulinčiu yra 
38.708.149. Pereitais 1914 
m. parapijos laimėjo 7630.- 
078 nariu. Katalikai laimė
jo 136.850, baptistai 122.- 
125, metodistai 231.460.

— Londonas, vas. 13. — 
Anglijos lakūnas, skrajoda
mas Antverpo padangėse, 
metė bomba ant forto, kuri 
sprogusi užmušė 35 vokiečiu 
kareiviu.

— Petrogradas, vas. 13,— 
Juodojoj jui'ėj rusai nuskan
dino Turkijos transportą 
Broussa, ant kurio buvo 
50,000 svarą provizijos.

— Roma, vas. 13. — Ita
lijos valdžia kariniams rei
kalams paskyrė $34,000,000 
Tos sumos turi pakakti iki 
liepos m. Karaliaus dekre
tas bus išleistas ir tuo dek- 
kretu bus reguliuojama mil
tu pardavinėjimas ir duo
nos kepimas.

— Panama, vas. 13. — 
Suvienytu Valstiją karinė 
valdžia susekė, kad vienas 
Amerikos kareivis pardavė 
pienus Panamos kanalo 
fortifikaciją Japonijos a- 
gentui.

— Londonas, vas. 13. — 
Amerikos ambasadorius Pa
ge Įteikė Anglijos valdžiai 
Suv. Valstiją notą kaslink 
vartojimo neutralią vėliavą 
aut Anglijos garlaiviu.

— Londonas, vas. 13.— 
Baily Telegraph skelbia, 
Vokietijos povandeninis lai
vas vijosi Anglijos garlai
vį Laertes. Ant Vokietijos 
laivo pasidarė koks ten 
trukdėsis, apsistojo ir pasi
matė durnai. Greičiausia tas 
laivas turėjo nuskęsti, s

VOKIEČIŲ KARO 
DUONA. 

_ ■ | -- -------- ---------- - Vg

Vokiečiai rūpinasi ta’p 
sutvarkyti savo ūki, kad 
niekas iš jo veltui nebūtą 
eikvojama. Jie numano, 
kad priešininkai nori juos 
be duonos palikti.

Taigi, visur kur iškabi
nėta ją skelbimai, kurie 
taip skamba:

“.Pas mus užtenkami duo
nos ligi kitos rugiapiutčs. 
Tik nereikia jos mėtyti ir 
galvijams šerti. Neveikite 
jos daugiau, kiek, tą kartą 
suvalgyti galite. Galvokite 
apie savo kareivius, kurie 
laimingi butą tokią duoną 
valgydami, kurią jus iš
meta.!. Valgykit “karo duo
ną”, pažymėtą raide “K”, 
(Ta duona kepama su bul
vių miltais, kurią primai
šoma 20 nuoš.) Jis taippat 
maistingas, karo ;ir .kitos 
duonos. Jeigu visi ją val
gys, mes nebijosime pa
liksią be duonos. Kas ver
da bulves, tas netaupus. 
Taigi šutinkite neluptąsias 
bulves, — bus daugiau nau
dos. Kas lieka nuo bulviu 
mėsos, vaisiu, jei patys ne- 
sunaudojate, nemeskite lau
kan. Jie tiks gyvuliams 
maistui, kurio valstiečiai 
noromis atvažiuos iš jusą 
paimtą”.

34 ORLAIVIAI ATA
KAVO VOKIEČIUS.

Londonas, vas. 13. — Oro 
laivynas iš 34 orlaivių ata
kavo vokiečiu pozicijas Bel
gijoj. Atakavo Ostend, 
Bruzes, Zeebrugee ir Blan- 
kenburgh. Ataka tęsėsi ke
lintą valandą. Svarbiausia 
tai talkininkai norėjo nu-

žiūrėti Vokietijos povande
ninius laivus uostuose ir 
juos sunaikinti. Atakoj da
lyvavo garsus lakūnai. 
Claude G. White vos ne
nuskendo Šiaurinėj jure j. 
Blėdies vokiečiams daug 
padaryta, bet ar talkininkai 
tą padarė, ką tikėjosi pa
daryti, tai nežinia. '

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS!
Parengtas Draugystės P. D. N. Ber- 
nelią Nedelioj Vasario (Feb.) 14, 1915 
m. S. Gavrilavieiaus Svet. 2301 W. 
22nd P], ir Oakley Ave. Svetainė bus 
atidaryta 6 vai. Perstatymas prasidės 
7 vai. vak. Inžaugai Ypatai 25, 35 ir 
50e.
Šiuomi pranešame gerbiamai visuo
menei, kad bus parengtas Teatras, 
kuriame visiems žinomas kaipo garsus 
magikas p. George A. Pupausky, io
dines visokias įdomias štukas ir po 
tam išaiškys kaip jas reikia daryti, 
taip kad kiekviena tos užinteresuos. 
Bus Deklemacijas deklematos per 
neles K. Zauraite ir O. Jaukstis. 
perstatymui bus Balius.

Su pagarba,
KOMITETAS

pa- 
Po

DEL PARDAVIMO.
Parsiduoda labai puikus saliunas už 

prieinama, prekę, biznis nuo seniai 
išdirbtas, labai gerioje vietoje. Jai- 
ku kas nori padaryti gerą gyvenimą 
ir daug pinigą, tegul pasiskubina, nes 
parsiduoda iš priežasties nesveikatos. 
Atsišaukite po nuemriu 3201 Auburn 
Ave.

Jurgis Jurkūnas yra už
tikrintas agentas Amerikos 
Lietuviu Dienraščio “KA
TALIKO” po Gary, India
na.

Užrašinėja laikraštį, ren
ka apgarsinimus, priima 
spaudos darbus etc.

GERAI ŽINOMAS.
Geras daiktas visada turi 

pirmybe. Birma negu, kokia 
nors firma įsiteisite į šei
myną ji turi būti žinoma ir 
ištikima motinai. Andrew 
Yakus štai ką sako: “Aš ra
šantis šias eilės, sirgau vi
duriu liga daugiau kaip ke
turis mėnesius, praeitą me 
tą. Patarė man vartoti Tri- 
nerio Amerikonišką Elixira 
kartaus vyno, ir tie vaistai 
išgydė manę ir šiandien esu 
sveikas. Šis Elixiras visada 
randasi musu name. Andrew 
Yakus, 1458 Pembroke st., 
Bridgeport, Conn.” Trinerio 
Amerikoniškas Elixiras kar
čiojo vyno yra geras vaistas 
ir visada užganėdina tuos 
ką jį vartoja, nuo silpnumo, 
viduriu nemalimo, neturėji
mo apetito ir skausmo vidu
riuose. Kaina $1.00 Aptie- 
kose. Jos. Triner, Manufac
turer, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

Jeigu jaučiate kur skau
smą trinkite Trinerio Lini- 
mentu. lytiną 25 ir 50c., per 
pačtą 35 ir 60c.

Advt.

Dr O. C. HEINE
DENTISTAS

OFISAS-Kampas 31 ir So. Halstad gat 
(Gyvenimas virš aptiekus) CHICAGO, ILL

Niekas Jus taip nepalinksmlns kaip SRAF0F0F5AS, nes jame turSsite viską; Išgirsite garsiausius pa
saulio muzikantus, dainorius solistus, didžiausius chorus, garsius deklamatorius ir kalbėtojus. Operos, ope
retes ir kompozicijos garsių muzikantų. Raukius lietuviškų dainų ir šoklų. AtsidSklto karty, o turėsite 
visados namie linksmybę. •

Garsus Solistai smuikoriai ir 
listai visada griežia namie, jeigu 
lumbia Grafofoną.

violončc-
turi Co-

“BETRUBINĖ” kalbamoji mašina nau
jausio išradimo. Balsas švelnus, tyras, be 
jokio čirškimo. Balsas eina per tara tikrą 
vamzdelį viduriu mašinos ir išeina oran per 
tam tikrus langelius.

Kaina tiktai ....... 515.00

Dainoriai ir kupletistai dainuos ir pasa
kos jums ir visai Jusij šeimynai per Colum
bia Grafofoną.

“IMPROVED CHAMPION“ (types B N) Dėžė gryno ą- 
žuolo. Begarsi dviguba sprendžina motore. Greitumas lengvai 
reguliuojamas. Puikus išbaigimas.

Kaina dabar ..................................................  $25.00

(Typas B N W M) Raudonmedžio. Geriausias tru-“PREMIER” (_
binis Grafofonas. Dailius, tikras, piano išbaigimas. Metalinės dalis gra
žiai nikeliuotas. Švelnus ir tyras balsas.

Kaina dabar ........................................................................... $50.00

, ...ibk

“ECLIPSE” geriausia instrumentas, kokia tik gali būti pagamintas.
ši mašina parduodama su pasididžiavimu, nes esame persitikrinę, 

kad už tuos piningus, nėra kitos taip geros mašinos.
Kaina tiktai ........................................................................... $25.00

“JEWEL”. Tikrai pilnas skambus ir naturalis, Co
lumbia tonas. Aprūpinta danegčiu, su visomis moderniško
mis skritulinės Grafonolos įrengimo smulkmenomis.

Kaina tiktai ..................................................... $35.00

No. 10 šnekamoji mašina daugiausiai 
vartojama. Triuba ir dėžė glūdžiai išbaigti 
ir apart puikaus ir tyro balso papuošia 
kiekvieną kambarį. Su paskutinio išradimo 
prietaisomis.

Kaina tiktai ................................ $17.50

Juokdariai bei komikai visada jums 
pasakos juokus, jaigu turėsite Colum
bia Grafofoną.Atminkite, jog mes parduodame ta pačia kaina kaip ir patys išdirbėjai.Musų krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. vak., taigi kiekvienas turi progą ateiti pamatyti ir pasiklausyti muzikos.

Siųsdami pinigus, ar klausdami informacijų vištidės adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Horgan Street, CHICAGO, ILLINOIS.©
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