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Šelpkite 
nukentėjusius 

del kero 
Lietuvius!

Berlyne spėja
ma, kad zeppe- 

linas L-19 
žuvęs.

Vokiečiai pasirengę dar 
smarkiau apnykti Angli

ją zeppelinais.
Berlynas, vas. 5. — Va

kar čionai oficialiai praneš
ta, kad vienas zeppelinas, 
būtent L—19, kuris su ki
tais andai buvo užpuolęs 
Angliją, nesugrįžęs iš savo 
kelionės. Todėl abelnai 
manoma, jogei jisai kur- 
nors bus žuvęs (Vakar bu
vo pranešta, kad tas zeppe- 
linas su visa savo įgula ga
lą gavęs Šiaurinėj juroj).

Vokiečiai tečiau į to zep- 
pelino žuvimą menkai pai
so ir jie nusprendę daug 
dažniau užpulti Angliją.

Būtent, nuspręsta Angli
ją iš oro naikinti kiek ir 
kaip tik galima. Visupir- 
mu zeppelinai bombomis 
naikįsią Anglijos milifari- 
nins ir maisto sandelius. 
Tai veiksią, už Vokietijos 
pakraščių blokadą. Be to 
paleisią darban ir visus sa
vo submarinus.

GRAIKIJA STOS 
KARAN.

Londonas, vas. 5. — Iš 
tikrų šaltinių sužinota, jo
gei Graikija stos karau tal
kininkų pusėj ir ne vėliau 
balandžio pirmų dienų.

BOMBARDAVO ITALI
JOS PAKRAŠČIUS.
Roma, vas. 5. — Čia ofi

cialiai paskelbta, kad Aus
trijos karo laivynas bom
bardavo Italijos pakraščius 
palei San Vitochieno. Bet 
didelių nuostolių nepadary
ta. Pakraščių artilerija 
privertė karo laivus pasi
traukti.

— Paryžius, vasario 5.— 
Sužinota, kad Kruppo įstai
gose, Essuose, dirba 70,000 
darbininkų. Visi darbinin
kai dirba po 12 valandų per 
dieną. Jų didžiuma apturi 
po 12—14 centų už darbo 
valandą.

— Amsterdam, vas. 5. — 
Vakarinį karo frontą kai
zeris aplankė. Tan frontai) 
vokiečiai sutraukia daug 
karuomenės. Spėjama, jie 
pradės ofensivą.

— Petrogradas, vas. 5.— 
Oficialiai pranešama, kad 
Užkaukazyj rusai visu fron
tu pirmyn varosi. Vienoj 
vietoj rusai atradę 293 su
šalusius turkus.
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Iš rytinio karo 
fronto.

Abi puses giriasi kuoge- 
riausiais pasisekimais.
Petrogradas, vas. 5. — 

Karo ofisas oficialiai pra
neša, kad į rytus nuo Min
taujos plento, Plakanen ap
skritys, rusų skautai vokie
čiams uždavė smūgį ranki
nėmis granatomis ir be 
nuostolių sugrįžo.

Į pietus nuo Ikskul vo
kiečiai stengėsi pertraukti 
rusams darbus ant Daugu
vos, bet anuotomis buvo 
atblokšti.

Rusų lakūnai, po artileri
jos ugnies priedanga, bom
bardavo vokiečių linijas ir 
sargybas ant Vidzy plento.

Stripos fronte rusų aero
planai pamotė keletą bom
bų ant geležinkelio stoties 
Erzna.

Dniestro fronte priešinin
kai sunkiąja ir lengvąją ar
tilerija smarkiai apšaudo 
rusų apkasus.

šifViirytnose nuo Černo
vicų rusų aeroplanai ir sun
kioji ar.ilerija b milnrduo- 
ja aistru batarėjas, stovin
čias anskričiuose Toporo- 
vitze ir Barantche.

Bėiiyras, vas 5 — Aus
trai of c i aliai praneša, jog 
rusų ofensivas į šiaurryčius 
nuo Boyon nepasisekęs. Ry
tinės Galicijos ir Volynijos 
fronte >š abiejų pusių ae
roplanai veikia. Rusų la
kūnai pametė kelias tom 
has Bučače, 2 valstiečiu už
mušta ir keli sužeista. Au
strų aeroplanai irgi visur 
veikianti.

PRIEŠ NAMŲ SAVI
NINKUS.

Albany, N. Y., vas. 5. — 
Kadangi New Yorke namų 
savininkai (landlords) ne
nori parsamdyti butų šei
mynoms, turinčioms vaikus, 
valstijinis senatorius J. 
Walker legislaturon įnešė 
bilių prieš tokius namų sa
vininkus. Bilius priimtas 
ir gubernatorius patvirti
no. Sulyg naujo biliaus 
įstatymo namų savininkai, 
kurie nenorės bile kokiai 
šeimynai, turinčiai vaikus, 
išnuomuoti butus,* bus pa
traukiami teisman ir bau
džiami nuo $50 ligi $500.

UŽPUOLĖ ALBANIJOS 
MIESTUS.

Vienna, vas. 5. — Austrų 
du hydroplanu iš oro bom
bardavo Albanijos miestu 
Avlona ir Durazzo. Vie
nas liydroplanas liko pa
šautas ir nukrito jurėsna. 
Lakūnus išgelbėjo kitas hy- 
droplanas ir laimingai su
grįžo Cattaro užlajom

-

busto gaisrui.
Gaisre žuvo išviso 7 as

menis; teutoną šnipai 
kaltinami.

Ottawa, Ont., vasario 5.— 
Gaisre, kuris sunaikino Ka
nados parlamento bustą, žu
vo 7 asmenįs. Tarpe kitų 
žuvo parlamento narys B. 
B. Law; deputy klerkas La 
Plaute, koustabolis Desjar
dins, plumberis Alphonse 
Desjardins.

Parlamentas savo posė
džius laikinai laiko Royal 
Victoria muziejaus audito
rijoj. Kiek vėliau 
persikels į statomą 
muitų bustą.

Parlamentas nutarė vie
ton sudegusio busto atsta
tydinti naują, dar puošnes
nį.

Visi įsitikrinę. kad 
lamento bustą padegė 
tonai suokalbininkai.

Nutarta kiek galint 
tadarins susekti ir juos nu
bausti. Visi Kanados pa
sieniai saugiai dabojami. Į- 
sakyta nei vieno asmens iš 
Kanados neišleisti.

Be to Kanados policijos 
agentai ir Suv. Valstijose 
darbuojasi.

na u,]
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— Londonas, vas. 5. — 
Vokiečiai vakariniam karo 
fronte ėmė vartoti naujos 
rūšies apkasų anuotas, ku
rios per miliutą išmeta 650 
šovinių. Tai Kruppo įstai
gų išmistas.

Wį

Žymus aviatorius Ch. Nile s didžiai pagerbiamas Japonijoje, kur jis nukeliavo ir 
parodė japonams, kaip ga Įima vikriai aeroplanu skrajoti.
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Sveikutėlį nusivarė Aus
trijos uostau Boche

■ di Cattaro.
Berlynas, vas. 5. — Adri- 

atiko juroje austrų subma- 
rinas pagavo Anglijos gar
laivį Koenig Albert. Apie 
tai čionai oficialiai paskel
bta. Austrų submarinas tą 
garlaivį jūrėse pasivijo ir 
liepė sustoti. Kuomet per
sitikrinta, kad garlaivis y- 
ra dar naujas ir jame ran
dasi nemažas grobis, sub
marine įgula apie tai pra
nešė netolios buvusiam aus
trų karo laivui, kuris vei
kiai atplaukė ir garlaivis 
nugabentas uostau Boche di 
Cattaro.

Tasai garlaivio pagavi
mas čionai pagimdė sensa
ciją. Nes' tai pirmas dar 
atsitikimas, kad submari
nas karo metu galėtų pa
gauti sveikutėlį 
laivą.

Garlaivis Įtinu 
klausė North
Lloyd kompanijai, 
karui jis buvo paimtas An
glijos tarnybon. Kiek vė
liau laivas atiduotas Itali
jai naudoties.

Sugavimo metu Koenig 
Albert plaukė su Italijos 
vėliava ir gabeno 300 ser
bų pabėgėlių.

Laivo įgula ir pabėgėliai 
palaikomi nelaisvėje

ir dideli

karo pri-
(Termai! 

Kilus

Gaisre

našlei
Jinai v-

ras užklupo ir visus žuvo.
Brooklyn. N. Y., vas. 5. 

— Po num. 243 Hancock 
gat. sudegė ketinių augštų 
mūriniai namai, 
žuvo 6 moteris.

Namai prigulėjo 
Mrs. Casimir Tag.
ra turtinga. Jos vyras 1913 
metais mirdamas jai paliko 
$1,500,000.

Jinai pati iš gaisro buvo 
išgelbėta. Bet jos duktė 
Caroline Tag, sesuo Helen 
Tag, giminaitė Hannan 
Snarley, slaugotoja Miss 
Jennie Steadman ir dvi 
Mrs. Tag senyvi tarnaiti 
sudegė.

Gaisras nakčia gimė, 
siems bemiegant.

vi-

IŠDEGĖ VISAS 
MIESTELIS.

Utica, N. Y., vas. 5. — 
Gaisras perėjo išilgai visą 
miestelį Camden. Didžiu
ma bustų sunaikinta. Nuo
stoliai siekianti $200,000.

JAUNUOLIS SKUNDŽIA 
SENĄ NAŠLĘ.

Neenah, Wis., vas. 5. — 
Nekoks Martin Alberts, 23 
metų, patraukė teisman, 
reikalaudamas $1,000 atly
ginimo, našle Caroline Nie- 
bling, 59 m. amžiaus. Naš
lė buvo žadėjus su jaunuo
liu. apsivesti, pagaliau sa
vo pasižadėjimą atmainius.

ANGLEKASYKLU KOM
PANIJOS ATMETA DAR

BININKŲ REIKA
LAVIMUS.

New York, vas. 5. — Per
eit:} rugsėjį mainierių or
ganizacijos United Mine 
Workers of America specia
ls komisija mieste Wilkes- 
Barre, Pa., suvažiavus su
formulavo tos organizacijos 
darbininku reikalavimus se- 
kantiem dviem metam. Tuos 
reikalavimus andai mainie
rių konvencija, atsibuvusi 
Indianapolis, lInd., patvir
tino. Reikalavimai paga
liau perstatyti anglekasyk- 
lų kompanijoms. Bet kom
panijų čionai suvažiavę re
prezentantai tuos reikala
vimus atmetė.

Darbininkai reikalauja:
Padidinti mokestis 20 

nuoš.
Įvesti 8 vai. dienos dar

bą visiems mainose ir prie 
mainu dirbantiems darbi
ninkams.

Pilnai pripažinti darbi
ninku uniją.

Pakeisti metodą augliu 
svėrimc.

Priimti kontraktą dviem 
metam.

Visa tai kompanijos at
metė ir atsiliepia į publi
ką — kad jei publika su
tiksianti už augliu toną mo
kėti 60c. daugiau kai kad 
dabar moka, tai kompani
jos beveik sutiksiančios 
darbininkams mokestis pa
kelti.

Mat, publika už viską tū
li atsakyti.

VOKIETIJOS VALDŽIA 
KONFISKUOJA VI
SOKIA GELUMBĘ.

Berlynas, vas. 5. — Vo
kietijos valdžia pastaromis 
dienomis paskelbė, jogei vi
soj valstybėj konfiskuojan
ti visus išteklius gelumbės, 
audeklo, ančių išdirbinius ir 
t.t. Tą valdžios parėdymą 
valstybės taryba tuojaus 
patvirtino. Visa tai val
džia paimsianti savo ran- 
kosna ir gyventojams skil
sianti sulyg būtino reikalo, 
kai]) duoną ir kitokį mais
tą. Be valdžios žinios ir 
nurodymu todėl Vokietijoj 
nuo šio laiko nebus galima 
nei marškiniu pasisiūti, nei 
tinkamo švarko nusipirkti. 
Kadangi Vokietija atjaučia, 
jogei talkininkai nemano 
taikinties, tatai prisiruošia 
ilgam karui, konfiskuoja 
gelumbę, audeklą ir tam 
panašius išdirbinius, idant 
paskui to viso kareiviams 
nepritruktu. Juk kareiviai 
puspliki negalės vaikščioti.

20 NAMU IR VIEŠBUTIS 
SUDEGĖ.

’ Atlantic City, N. J., vas. 
5. — Vakar čia sudegė O- 
verbrook viešbutis ir aplin
kui jį per 20 namų. Kiek 
sužinota, gaisre 3 asmenįs 
žuvo ir keliolika sužeista.
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Bulgarija nori 
taikos.

Sako, jinai karaujanti tik 
su Serbais.

Paryžius, vas. 5. — Iš Sa
lonikų praneša, kad Bulga
rijos premjeras Radoslavov 
leido paskelbti sekanti ofi
ciali pranešimą:

“Mes kariaujame tik su • 
Serbija, bet toli gražu ne 
su kitomis kokiomis nors 
valstybėmis. Mes nestojo
me karau su Francija ir 
Anglija ir su jomis neka
riaujame.

“Jei talkininkai tolesniai 
serbų nerems ir Salonikuo
se nesiginkluos, mes savo 
karuomenę paleisime, pa
likdami tik vieną sargybą 
Makedonijoje.”

Reževas. Pabėgėlių lie
tuvių yra čia apie 200 žmo
nių. Beveik ligi paskutinio 
laiko nebuvo kas jais pasi
rūpina. Tiesa, seniai jau 
buvo įkurta prieglauda, bet 
ir ta kuo neiširo, keliantis 
iš vienų namų į antrus, ga
na ankštus. Del to ankštu
mo buvo pradėję platinties 
ligos. Šiek tiek šviesiau pa
sidarė lietuviams Lietuvių 
Draugijos skyriui įsikūrus. 
Dabar, nors nedaug dar pa
daryta, betgi jau lietuviai 
gauna pašalpos iš savo ko
miteto. Jaunasis komitetas 
dar nesuskubo įkurti kokių 
nors įstaigų.

Reikia pasamdyti ben
drabučiai ir surinkti lietu
viai, išblaškyti ne tik po vi
są miestą, bet ii* po sodžius, 
įkurti mokyklą ir padidinti 
prieglaudą. Šiaip gi lietu
viams gresia nutautimas, 
nes ir kunigas yra lenkas. 
Skyriaus vicepirmininkas 
praneša, kad lietuvių da
bar esą apie 700 žmonių, 
todėl kunigas lietuvis tenai 
yra būtinai reikalingas.

Kinešma. Buvo, sakoma, 
ir lenkų tvirtinama, kad 
Kinešmoje lietuvių kaip ir 
nesą. Nėra ko stebėties, nes 
lenkai užrašė savaisiais ne 
tik lietuvius sulenkintomis 
pavardėmis, bet ir tokius 
kaip antai: Čerlys, Griciu- 
nas, Gricius, Valūnas ir Že
maitis ir t.t.

Bet gi pabėgėlių lietuvių 
Kinešmoje bus apie 200. 
Jiems reikalinga įsteigti 
mokykla ir prieglauda. Vie
ni namai ir vienas butas 
buvo nunuomoti bendrabu
čiui. Pabėgėlių prižiūrėto
ju yra Mitkus-Mickevičius.

— Londonas, vas. 5. — 
Austrijos valdžia dirbdina 
geležinius pinigus, kuriuos 
leis apyvarton.
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vu suvažiavimas ir Įgaliota 
kun. Dobužinskas ir J. O. 
Sirvydas oficialiai kreipties 
į t. v. Tautos Tarybų su pa
kvietimu, kad ji vasario 22 
d. posėdin atsiųstų 3 savo 
oficialiai Įgaliotus atstovus 
galutinam pasiaiškinimui 
ir, jei galima, susitarimui.” 

Tiek praneša “Ateitis.” 
Kiek vėliau jinai žada dar 
daugiau ir plačiau parašy
ti apie tą atsibuvusią konfe
renciją.

Tik vienas dalykas mums 
nesuprantamas — Kodėl 
tuodu katalikų atstovu “A- 
teitis” pavadina katalikų 
klerikalų atstovais. Ar jie 
tokiais pasisakė.

Mes suprantame, kad 
tuodu atstovu toje su tau
tininkais konferencijoje at
stovavo Tautos Fondą. Gi 
pastarąjį remia visa plačio
ji kataliku visuomenė.

Taigi norėtumėm iš “A- 
teities” išgirsti, ar jinai vi
są tą lietuvių katalikų vi
suomenę klerikališka vadi
na, ar tik jos kokią bent da
li.

Nes reikia žinoti, jogei ir 
mes klerikalizmui esame 
priešingi, bet podraug mes 
reprezentuojame katalikų 
visuomenę. Tatai jei “A- 
teitis” tą visuomenę, tą lie
tuvių didžiausią srovę, va
dina klerikališka, tuo patim 
ir mus pačius užgauna, nes 
mes nesame klerikalais, kaip 
nėra klerikališka visa lietu
vių katalikų visuomenė.

Mes pasitikime iš sanda- 
riečių sulaukti daugiau tak
to tame svarbiame momen
te ypač kuomet pakelta 
klausimas apie srovių vie
nijimąsi. Be takto ir tru
putėlio pakantos juk viskas 
gali nueiti savais keliais.

Mes karštai rėmėme ir 
remiame tą srovių susitvar
kymą Lietuvos gelbėjimo 
reikale. Bet negalime lei
sti, kad musų plačioji vi
suomene, kurią mes repre
zentuojame, butų pravar
džiuojama.

MOKYKLOS DEL 
PABĖGĖLIŲ.

Sulyg rusų laikraščių pra
nešimų apšvietus ministeris 
išleidęs tokio turinio aplin- 
raštį į apskričių mokslo glo
bėjus :

“Aplinkraštyje, išleistame 
liepos 31 du. del pabėgėlių 
jaunuomenės mokslo, buvo 
pasakyta, kad reikia orga
nizuoti vaikus pagal tauty
bę ir pritaikant mokslo pro
gramas taip, kokie buvo to
se apielinkėse iš kur pabė
gusieji vaikai paeina su iš- 
guldinėjimu jų gimtosios 
kalbos ii- religijos. Tuo tik
slu reikia surasti atsakan
tis mokytojai ir mokytojos. 
Dabartiniu laiku ministeri
ja gauna žinių, kad pradi
nėse mokyklose vietinės val
džios uždraudžia išguldinė- 
jimą vaikams gimtosios jų 
kalbos. Prieš tai vėl pabrė
žiu Įsakymą, kad mokyklose, 
laikinai Įkurtose del' pabė
gėlių gali gyvuoti tvarka ir 
mokslo išguldinėjimas, koks 
buvo ten, iš kur pabėgėliai”.

Šis faktus vis' gi smagu 
yra pažymėti. Tas ir tiesa, 
nes iš lietuvių pabėgėlių gy
venimo sekdami žinias, gau
name patirti, kad ir lietu
viams lengva steigti moky
klas su išguldinėjimu gim
tosios kalbos ir religijos.
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SUVAŽIAVIMAS 
ĮVYKĘS.

“Ateitis-* praneša, kad 
lietuviu sroviu atstovu su
važiavimas visgi Įvykęs 
Brooklyne. N. Y.. sausio 30 
d. “Ateitis*’ rašo:

“Taip vadinamos koali
cijos konferencija, sukvie
sta ALT. Sandaros tam 
tikros komisijos, Įvyko sau
sio 30 d. Tonis hotelyje, 
Brooklyn, N. Y. Dalyvavo 
nuo ALT. Sandaros visa 
.Ph iladejphi jos suvažiavimo 
išrinktoji komisija: Dr. 
Dambrauskas iš Philadel- 
pliijos. Pa., J. O. Sirvydas

(“Vien. Liet.” redakto
rius) ir A. Rimka (“Atei
ties” ir “Janu. Liet.” re- 
dakt.). Nuo kataliku kler. 
dalyvavo kun. J. V. Dobu
žinskas ir A. J. Staknevi- 
čius, abudu iš Newark, N. 
J. Socialistai taipgi buvo 
pakviesti, bet per LSS. se
kretorių, J. Stasiulevičių, 
konferencijoj dalyvauti 
griežtai ir galutinai atsisa
kė, nenurodydaini nei mo
tyvų. Konferencija buvo 
daugiau informacijinio po
būdžio (katalikų kler. at
stovai oficialių Įgaliojimų 
galutinoms taryboms vesti 
neturėjo). Konferencijos 
pirmininku visų komisijos 
-narių vienbalsiai buvo iš
rinktas vienas svečių, p. Vi- 
•iiikaitis, pirmuoju sekreto-- 
irimu A. Rimka, o antruoju 
'— kun. J. Dobužinskas. 
Konferencijoj paiškejo šie 
dalykai:

.1. Kad abidvi konferen
cijoj dalyvaujančios srovės 
iš principo bendram veiki
mui nėra priešingos.

2. Kad bendrojo veikimo 
objektai arba tikslai galė
tų būti: a) šelpimas nuken
tėjusių nuo karo, b) kova 
už Lietuvos laisvę ir c) eko
nominė Lietuvos restaura
cija (atstatymas) karui pa
sibaigus.

3. Kad del atstovų skai
čiaus ir apskritai projek
tuojamosios bendro veiki
mo tarybos sąstatos, rodos, 
bus galima susitarti.

Galutinėms sąlygoms ap
tarti nutarta yra padaryti 
vasario 22 d. New . Yorke 
antras abiejų srovių atsto

Suirutes Persijoje.
Šimtmetis suėjo nuo lai

ko, kada persų valstybė 
pradėjo silpnėti, krikti ir 
pasijuto kone esanti globo
je svetimų, galingų kaimi- 
ningų tautui — rusų ir an
glu-

Pirmuoju vadu, kuris pa
norėjo atgaivinti savo val
stybę ir suartinti persų tau
tą su vakarų Europa - buvo 
plačiai žinomas ir intek- 
mingas vyras, šachas Nach 
EI Eddin. 1873 metais jis 
lankydamas Europą, buvo 
visur svetingai priimamas. 
Naudodamasis savo intaka, 
apsilankęs Vienoje ir Pa
ryžiuje jis norėjo užmegsti 
artymus ryšius su Austrija 
ir Francija ir išprašyti 
šiųdviejų valstybių protek
cijos prieš Rusijos ir Ang
lijos pasikėsinimus. 
•BBser-

Tokia misija davė šio
kias tokias pasekmes. Iš 
Francijos ir Austrijos buvo 
atleista būrys oficierių ir 
technikų, kurie pertvarkė 
persų karuomenę ir page
rino komunikaciją. Page
rinta visa tai tik išdalies, 
kadangi stokavo lėšų. Nash 
EI Eddin’o Įpėdinis—sūnūs, 
Mnzafer Eddin, buvo už
manęs ir finansiniai atgai
vinti valstybę, tečiau Rusi
ja pasipriešino naujoms re
formoms kas link mokesčių 
rinkimo, kurios buvo Įveda 
mos sulyg europinio budo. 
Rusų agentai darbavosi 
kiek galėdami, kad tik per
sų tauta negalėtų atsigai
vinti. Jų pastangomis buvo 
nunuodintas viziras Emi- 
ned Daule, kuris buvo dide
lis reformų šalininkas. Jo 
Įpėdinis Emined Sultan tu
rėjo pa bėgti, kad nepatirti 
tokio pat likimo.

Nuo to laiko Persijoje 
prasidėjo suirutės. Naujas 
šachas, Mahmed Ali, pas
kelbė konstituciją, įvedė 
savotinės rūšies parlamen
tą “Medzilis”. Rusai vei
kiai subruzdo varyti agita
ciją prieš pati parlamen
tarinį surėdymą. Šachas 
tečiau atsisakė nuo karū
nos Jo jaunametis įpėdi
nis gavo tarybą, suside
dančią iš pusės Rusijos 
šalininkų ir šalis vėl pavir
to į anarchijos lizdą.

Emined Sultan, susijun
gęs su kitais persų pabė
gėliais Europoje —Mokber 
es Šaitane ir Sani ed Dau- 
ie — sudarė partiją, kurios 
tikslu buvo paliuosuoti 
Persiją iš Rusų intakes ir 
suartinti su Europa. Suo
kalbininkai sugrįžo Persi
joti tebeviešpataujant dar 
Machmed Ali ir įsigavo i 
augštas vietas, kaipo uo
liausi konstitucijos rėmė
jai. Netrukus tečiau “Med- 
žilis” buvo išvaikytas rusų 
kazokų, kurie užsilaikė Te
herane, kaipo, neva, tvar
kos dabotojai, Emitted 
Sultan ir Sauli Daule buvo 
nužudyti o Mokber turėjo 
vėl išbėgti į Europą. Kontr 
-revoliucija, kuri išmetė 
Mohmed A ii, rusams davė 
progos dar giliau prilygti 
prie Persijos širdies. Pra
dėjo iš pietų skverbtis Per
sijoti ir anglų—indų ka-

ruomenė Persija buvo ap- 
nykta sulyg sutarties anglų 
ir rusų, kurie buvo užmanę 
jąją pasidalinti. Rusija ir 
Anglija nutarė nieko dau
giau neprileisti prie Persi
jos reikalų. Anglija suėmė 
savo rankosna visą ekono
minį šalies gyvenimą, o 
Rusija, uždėjusi Teherane 
valstybinį banką, užtikrino 
sau visą kontrolę persų 
finansų.

Prieš karą Persija buvo 
palikus tik rusų bei anglų 
kolonija, o jaunamečio sha- 
ho ir jo taryba turėjo 
atspindi valdžios, kadangi 
visa jau valdė atstovai glo
bojančių valstybių.

Prasidėjus karui, Persi
jos silpnybė koaiškiausiai 
pasirodė. Nei Rusija, nei 
Turkija su jos teisėmis vi
sai nesiskaitė. Ant persų 
teritorijos įvyko viens po 
kito kruvini mūšiai, kuriuo
se persai nedalyvauja; šalis 
nuteriota.

^Gyvavo tečiau Persijoje 
stipri partija, kuri permatė 
tėvynei nelaimę, jaigu šį 
karą laimėtų talkininkai, 
užtad ir nutarė šitoji par
tija ieškoti išsigelbėjimo 
centralių valstybių ir Tur
kijos pusėje. Susipratimas 
su Turkija buvo begalo ke
blus iš priežasties skirtin
gos religijos, tečiaus ben
dras pavojus suvienijo abi 
tauti prieš Rusiją. O reikia 
atsimint, kad dar jau ne da
lelė šalininkų tautos savis
tovumo delei pradeda vei
kti, bet jau visa tauta at
gijo ir tarus, kad dabar 
patogiausia pfoga numesti 
svetimųjų jungą, stojo į 
kovą prieš savo priešus-ru- 
sus. Ar laimės ką nesusi
organizavę ir neprisirengę 
persai, sunku manyti, te
čiau jųjų pavyzdis gali pa
skatinti sukilti ir kitas 
Azijos tautas ir talkinin
kams dar daugiau sunke
nybių pridirbti.

P.

24 valandas po vandeniu
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Vidus povandeninės val
ties. Pilna čia aparatų, 
prietaisų ir kiekviena turi 
užbriežtą jai tikslą. Kajutė 
maža, panaši į traukinio 
vagonų vidų, nebent kiek 
ilgesnė. Povandeninė valtis, 
—tai produktas naujaga- 
dyninės technikos. Mat, ši 
valtis pritaikinta prie vir
šutinio plaukiojimo ir nar
stymo bei plaukiojimo po 
vandeniu. Jai priduotos su
mažėjimo ir padidėjimo y- 
patybės, sulyg reikalo. Į- 
gnla jos taippat nemaža, 
tilpsta 12 asmenų. Tiek ji
nai turi išmaitinti.

Elektrikinė virtuvė jai di
džiausią pagelba teikia. 
Svarbiausiu gi tikslu ir už
duotimi, kuriems nuskirtos 
povai, leninės valtis yra ko
va ir jų sudarymas tuo 
tikslu pritaikintas. Kada 
tokia valtis darbuojasi, jai 
prisieina tikslo siekis per 
pavojus. Tik sumani ir ga
bi įgula užtikrina jai pasi
sekimą.

\Vienas vokiečių laivyno 
oficieras štai kokį indomų 
papasakojo nuotikį:

Kartą jau buvome tikri, 
kad mirtis valtyje neiš

vengiama. Tai buvo tuoj 
po to, kada mes nuskandi
nome didelę italų povande
ninę valtį “Medūza”. Buvo
me arti Venecijos prieplau
kos. Plaukėme ramiai....

Prie motoro sėdi jaunas 
1-metis liuosanoris... Stai
ga išgirdome musų motoro 
šnipštimą; matyti, priešas 
selina. Pasigirdo komanda: 
“Torpeda prirengta”- Grei
tai pasigirdo šūvis. Nežino
me, ar jis buvo tiesus, nes 
greit turėjome prasišalinti.

Kas atsitiko?
Po trijų valandų sugrį

žome ton pačion vieton ir 
atsargiai pakilome pavir
šiun apsidairyti, kas atsi
tiko? Gi pamatėme tik ske
veldrą sudužusios “Medū
zos” į kurią įsikabinę gei
bėjos! keletą žmonių, liku
sieji nuėjo dugnan. Pagailo 
be si gelbėjančių. Pasirengė
me ge.LLli. Tuo tarpu ant 
dangaus pasirodė dvi juodi 
dėmi. Tai italų orlaivis. Jis 
mus bombomis pasveikino 
Ką daryti? Gaila žmonių, 
o jau mus nuo jų baido. 
Pasidrąsinę priplaukėme 
ir įsikėlėme valtin penkis 
žmones. Pasislėpti visiškai 
jau buvo sunku. Aeropla
nas pajudino ir kitus tor
pedų laivus. Plaukti jau 
negalima buvo taip greit 
ir vikriai iš priežasties pa- 
sunkėjirao valties įtalpos. 
Vis gi galų gale ištrukome 
iš pavojaus ir ramiai at
plaukėme į stotį. Koks bu
vo sutikimas sunku nupieš
ti. Oficieris, gavo “signum 
liaudis” ir motormanas si
dabrinį kryžių.

Po vandeniu išbuvome 
suvirš 20 valandų. Prisi
minus tas valandas, kurios 
buvo pilnos pavojų ir šian
dien dar gįslose stingsta 
kraujas. C.

Sunaudojimas šiame ka
re amunicijos.

Apcharakterizavimui kie
kybės amunicijos, suvarto
jamos šiame kare, oficialūs 
franeuzų “Bulletin des Ar? 
mees” priveda sekantį pa
lyginimą. Laike karo 1870- 
71 vokiečių artilerija išei
kvojusi 817 tūkstančių šovi
nių, iš tų 179 šoviniai pa
naudota ardymui tvirtovių, 
o likusieji laukų mūšiuose. 
Rusų—Japonų kare, kuris 
tęsėsi kiek ilgiau už minė
tąjį, tečiau jame dalyvavo 
mažiau žmonių, artilerijai 
išnaudota 951 tūkstančiai 
šovinių.

Dabartiniu laiku, nors 
patikrintų skaitlinių ' dar 
nėra, visgi drąsiai galima 
patvirtinti, kad išaikvojimo 
šovinių kiekybė kur kas pe
rėjo skaitlines sudarytas ir 
apgalvotas pirm karo. Tik 
viename franeuzų fronte, 8 
kilometrų ilgume viena die
na abi pusi panaudojo 100 
tūkstančių granatų. Mūšy
je ties Gorlica vien vokie
čiai, be austrų, panaudojo 
700 tūkstančių kanuolinių 
šoviniu; reiškia, nekiek 
mažiau, kaip per visą fran
euzų —vokiečių karą. Atve
žimui tiek amunicijos pri
siėjo panaudoti 1000 vago 
nu. Ties Arras franeuzų 
artilerija viena diena pa
leido 300 kanuolių šovinių,

Rūpestingas aprokavimas.
— Tamsta, girdėjau, jau 

antru kartu rengiesi ženg
ti moterystės stonan?! Ap- 
našlėjimas tamstos nesulau
kė nei trijų mėnesių... nors 
metus, mažiausiai, reiktų 
susiturėti.

— Žinoma, kad metai, 
kaip našlauju, nes vyras 
sirgo ištisus devynis mėne
sius...

Bloga savaitė.
— Girdėjai, Antanai, An

drius pirmadienyje pasiko
rė.

— Kas jam, po paibelių. 
galvon atėjo taip negražiai 
pradėti savaitę.

Atspėjo.
Jis: — O, mieloji! Kai ta

ve pamatau, tai, rodos, an
tru kartu užgemu...

Ji: — Tai tamstai reka- 
lingas žindukas su pienu!

Lietuvos teisme,
— Tai smuklėse kortomis 

groji ir apgaudinėji. Kas to 
išmokino ?

— Grapo šunininkas.
— O šunininką kas?
— Sakė, kad virėjas.
— Na, o virėją kąs?
— Tai jau pats grapas.
— Gal tad žinai, kas gra- 

pą išmokino?
— Žmonės kalba, kad tai 

šviesusis ponas teisėjas.

Apvylė jį.
— Vanda išteka už vyro.
— Na... tai man apvylė!
— Ar taip ?
— Jau per penkis metus 

rengiausi jai išsireikšti... bet 
vis nesurazdavau liuoso lai
ko.

Geras linkėjimas.
Gydytojas:—Matau, kad 

tamstai tinka kiaušinis, tai 
gerai.

Ligonis: — Patiktų dar 
geriau, jaigu truputį paau
gėtų.

Gydytojas: — Kaip tai? 
kiauši]i is paaugėtų ?

Ligonis: — Ne, tik kad 
taip atsirastų sparnai ir 
skilvis.

Juokeliai.

Panelių vargai.
— Oi, kas per vargai! 

Diena dienon varžyties kor
setu, valyti kurpes, plaukai 
raityti, būti gera, gailestin
ga, mandagia... Oi, kad nors 
greičiau ištekėti už vyro!...

Kareivių mokykloje.
Kapralas: — Kaizeris, 

tai no tas, kas aš, tu arba 
ana jis... Palituruotom mal
kom pečių kūrena ir spir
gins su cukrumi valgo...

Jautri žmona.
— Na, jaigu aš numir

siu, ar tu, balandėle, mane 
minėsi.

— Žinoma, žinoma, visa
dos statysiu kitam vyrui 
už pavyzdį.

kurie svėrė 4 ir pusę mili
jono klg. Amuniciją ta kai
navo 10 milijonų koronų.

Kiek tai žmonijai butų 
naudos, jaigu tiek lėšų, gy
vasčių, energijos ir jėgų in- 
tempimo butų paaukauta 
del paauginimo kultūros, 
kiek žudoma karuose.

Parsiduoda automobilių 
Garadžius (Garage), naujai 
intaisytas, geroj vietoj, 35 
ir Morgan gat., ant lengvi; 
išmokesčių. Del platesnių 
žinių kreipteis Į 
Tananevicz Savings Bank,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.

Parsiduoda pigiai farmos 
Illinois valstijoj, tiktai 45 
mylios nuo Chicagos, arti 
Chicago Heights, arba Ste
ger, Ill. Kas nori įgyti ge
ros žemės, kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank, 
3249 So. Morgan st.,

K. J. Fillipovich,
Real Estate Manager.
Didelis Bargenas.

Parsiduoda pigiai namas 
ir staldas su 6 ir puse loto 
už $2,500.

Tas namas ir tie lotai tu
rį būti parduoti į trumpą 
laiką. Kas pirmiau atsi
šauks, tas įgis puikų turtą 
už pigią kainą. Šį turtą ga
lima įgyti ir mažai turint 
pinigų, nes parsiduoda ant 
engvų išmokėjimų. Kreip
kitės į
Tananevicz Savings Bank, 

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipavičius, 

pardavėjas.
Parsiduoda pigiai: —

2 mediniai namai ir lotas 
Wincennes Road ir Kerfut 
avė. Raudos neša į mėnesį 
$20. Kaina $1,900. Cemen
tai, saidvol">i gatvė ištai
syta ir viskas apmokėta. 
Dėl platesnių žinių kreipki
tės į
Tananevicz Savings Bank.

K. J. Fillipovich,
Real Estate manager. 

Tananevicz Savings Bank
Real Estate Department
Parsiduoda pigiai naujas 

3-jų flatų mūrinis namas; 
minėtas namas statytas pa
gal šią madą, su maudyklė
mis ir aprūpintas elektros 
ir gazo šviesa. Tas namas 
kainuoja daugiaus, kaip jis 
kad parsiduoda. Šis namas 
randasi Cicero, III., arba 
Grant Work’e. Del plates
nių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich,

Manager.
Prasiduoda pigiai 4 šei

mynų medinis namas ant 
Atlantiko, ty. 43 gat. ir 
Fifth avė. Šis namas atne
ša raudos į luotus $400, o 
jo kaina tiktai $3,000. Šis 
namas parsiduoda už cash, 
arba ant lengvų išmokėji
mų. Tą namą galima įgyti 
ir mažai pinigų turint. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank

Real Estate Department 
K. J. Fillipovich, 

Manager.
Parsiduoda pigiai lotas 

ir medinis namas aut Hal- 
sted gatvės, labai geroje, 
biznio, vietoje. Kas norite 
pradėti biznį, tai pasisku
binkite — kas pirmesnis, 
tas geresnis. Toji vieta par
siduoda greitai, turi buti 
parduota į 30 dienų. Del 
platesnių žinių kreipkitės į 
Tananevicz Savings Bank,

3249-53 So. Morgan st.
K. J. Fillipovich, 
Real Estate Mgr.
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Lietuviai 
Amerikoje.

patartina atvykti sveiko o- 
ro pakvėpuoti ir gamta pa
sigėrėti.

A. Jakaituke.

PARINKTA AUKŲ.

tliaus apturėtų atvirukui. 
Minėta Janu. Dramos drau
gija ligi Užgavėnių ketina 
parengti dar du pasilinks
minimo vakaru. Sekantis 
atsibus vasario 13 d., o ki-

DAILI VIETA.

Burlington, Vt. Pagyve
nus motus laiko teko pažin
ti ši, taip mažai lietuvių 
tarpe žinomą, miestą.

Burlington yra didžiau
siu Vermont’o valsčiaus 
miestu. Gyventojų skaito
ma suvirs devyniolika tūk
stančių, kurių didžiuma 
protestonai. Katalikų di
džiumą sudaro franeuzai, 
kurie turi dvi bažnyti, dvi 
pradini mokykli ir vieną 
kolegiją. Airiai turi kate
drai inę bažnyčią, kur kle
bonauja vyskupas Rice, vie
ną pradinę mokyklą, augš- 
tesniąją (high school) mo
kyklą; del vyrų, moterių ir 
vaikų — prieglaudą. Visos 
augščiau minėtos mokyklos 
turi valdiškas teises. Mo
kytojauja vienuolės, o ko
legijoje — kunigai. Su pa
vasariu airiai rengiasi sta
tyti akademiją su pencio- 
natu del merginų. Tas pa
rodo, kad tarpe airių ir 
franeuzų yra vienybė, visi 
uoliai darbuojasi, nesigailė
dami aukų. Gražus ir sek
tinas pavyzdis lietuviams 
pasistengti kiekvienoje lie
tuvių apgyventoje kolioni- 
joje Įkurti mokyklas ir su
rasti tinkamus jaunimui 
auklėtojus.

Dirbtuvių čia maža, ro
dos, tik tris: kurpių, vielų 
ir lentų. Darbininkai 
skundžiasi darbų prastumu. 
Patsai miestas labai išsi
sklaidęs. Kas turi namą, 
turi ir daržą, išėmus vidu
rį miesto. Visas pietų pa
kraštys apgyventas turčių, 
milijonierių, iš kurių dau
guma tik vasaros metu gy
vena, o žiemą išvažiuoja i 
didesnius miestus. Jų gra
žus namai visą žiemą stovi 
uždaryti. Vasarą daug vy
rų gauna darbo daržų ir 
pievų darbuose, bet žiemą 
čia darbo maža.

Abelnai, Burlington iš
rodo lyg sala, aplinkui siū
buoja ežero vanduo. Iš vi
durio žiūrint, rodos, nei išė
jimui sauso kelio nėra. Bet 
jis yra. Už ežero matosi 
tai žaliuojanti, tai baltuo
janti lyg vainikas kalnai. 
Vakarų pusėje kalnai daž
nai buna apsupti ūkais, nes 
anapus kalnų taippat svy
ruoja ežeras ir išveizi lyg 
dangus su žeme susirėmę.

Cleveland, Ohio. Sausio 
30 dieną DLK. V. G. su
rengė šeimininį vakarą. 
Žmonių prisirinko daug. 
Pasišokus ir pasižaidžius 
susėsta vakarieniauti. Per 
vakarienę vakaro vedėjas, 
p. J. Sabaliauskas, perstatė 
kalbėti p. K. Saimoną, ku
ris trumpai nupiešė DLK. 
V. G. stovi ir jos naudingu
mą. Ragino prisidėti prie 
tos draugijos, kuri yra pa
puošalu visose parodose. 
Kalbėjo ir apie kitas drau
gijas, o užbaigdamas kalbą 
priminė Lietuvos vargus ir 
tuo tikslu paragino susirin
kusius prie aukų, su šelpi
mui badaujančių lietuvių. 
Toliau perstatyta du aukų 
rinkėju. Aukojo šie asme
nis:

J. Valaitis $2.00.
Po $1.00: F. Šaukevičius, 

J. Versiackas, P. Tučis, S. 
Žalegiris, A. Gaberis, A. 
Stikauskas.

Po 50s.: T. Neura, J. Ma- 
čiulaitis, J. Čeriauka. J. 
Stankevičius, Ai. Pavilaus- 
kas, J. Žalegiris, P. Čeriau- 
kitė, J. Zinevičius. A. Ri- 
binskas, F. Sutkus, A. Urp- 
šaitis, V. Kareckiutė, L. 
Norkus;

Po 25c.: M. Ruseckas, V. 
Goviainas, A. Deresevičius, 
Gedgaudas, V. Kvedaravi- 
čius, J. Zabavičiutė, T. Gu
doms, Af. Trainauskas, V. 
V. Blažis, K. Saimonas, A. 
Shička, J. Asabauskas, A7. 
Gecevičius, S... Binkis, A. 
Zeledonis, P. Šlekis, K. Ur- 
pšaitis, AI. Trainauskas. A. 
Arziauskas, V. Asabauskas, 
AL Lietuvnikas, A. Remei
ka; smulkiomis aukomis 
surinkta $2.90. Viso labo 
— $23.65.

Surinktos aukos bus pa
siųstos Tautos Fondam

Sodelių Našlaitė.

BALIAI; PASILINKSMI
NIMŲ VAKARAI.

Sheboygan, Wis. Sausio 
23 dieną “Birutės” d r-j a 
surengė halių. Žmonių su
sirinko nemažai. Vartota 
s vai gi n am i e j i gėri ma i.

Tą pačią dieną J. Dramos 
dr-ja turėjo pasilinksmini
mo vakarą. Susirinko kuo
ne visas Sheboygan’o jau
nimas. Puikiai pasilinks
minta. Buvo skrajojanti 
krasa ir dovanos nuo skai

tąs vėliau.
Sheboyganietis.

VAKARAS.

Sioux Citzy, Iowa, Sau
sio 30 d. Jaunimo Ratelis 
surengė vakarą. Scenoje 
parodė du veikalu: “Ame
rika Pirtyje” ir “Valsčiaus 
sūdąs.” Kaikurie aktoriai 
bei aktorės labai gerai savo 
roles atliko. Po vaidini
mui buvo menkai nusiseku
sių deklemacijų ir monolo
gų. Žmonių buvo daug. 
Daugumai teko apsieiti be 
sėdynių. Tvarka tečiau bu
vo graži. Po programui 
linksmai pašokta. Linksmi
nosi visi: senesni ir jauni
mas. P. R.

DVEJOS VESTUVĖS.

Hoosick Falls, N. Y. — 
Trumpame laike atsibuvo 
dvejos vestuvės. Sausio 23 
dieną moterystės ryšiais su
sirišo Pranas Adomaitis su 
p-le Zose Marcinkevičiūte; 
sausio 29 d. — susirišo An
tanas Aleknavičius su p-le 
Petronėle Antanei i jute. 
Tiedvi pori iškėlė gražias 
vestuves, kuriomis ir sve
timtaučiai gėrėjosi. Veli
jame jaunoms porelėms 
sveikiems ii* linksmai susi
laukti žilos galvos.

Muzikantas.

Lietuviai
Rusijoje.

j Ribinskas. Lietuvių Dr- 
jos Komiteto globoje buvo 
ligi 700 žmonių. Dabar jų 
yra daugiau. Daromas yra 
naujas surašymas ir spė
jama. kad lietuvių atsirasią 
apie 1000.

Maisto ir drabužių duo
da visiems pabėgėliams 
Miestų ir Žemietybių komi
tetai. Gi pats Lietuviu Dr- 
jos Komitetas laiko 5 ben
drabučius, 2 prieglaudi ir 
1 mokyklą. Paskutiniu lai
ku yra pasamdyti namai 
raštinei, kepyklai ir krau
tuvei. Dar tebesiderama 
del buto, kuriame busianti 
siuvimo ir kirpimo dirbtu- 
vė-mokykla. Alieste renka
mos talonų knygutėmis au
kos, o viename valsčiuje bu-

Ar Jus Kosite?

Jei taip, tai sustabdykite jį! 
Tai yra lengva padaryti, jei 
Jus imsite

Severn’s

Kosėjo Nuolatos.
“Aš pagavau dideli 

šaltį ir nuolatos kosė
jau, parašė p. W. Wo- 
loszyn, Weirton, W. 
Va., ir jeigu aš paimda
vau stiklą šalto van
dens, kosėjimas pasida
rydavo labjaus trauk- 
čiojantis. Dirbdamas 
blešiniu dirbtuvėje arti 
milžiniško karščio, aš 
turėjau gerti vandenį. 
Aš perskaičiau apgarsi
nimą apie Severos Bal
zamą Plaučiams, ir, iš
vanojus 25 centų bon- 
kūtę, kosulis sustojo, ir 
aš jaučiuos gerai ir 
sveikai.”

BANKES®
rCOFFEE

Balsam for Lungs
(Severos Balzamą. Plaučiams) laiku. Pamėginkite ji nuo 
peršalimą, užkimimo, bronchito, krupo ir kokliušo. Suau
gusiems kaip ir vaikams. Kainos 25c ir 50c visose aptiekose.

Skaudėjimai Krutinėję,
ir įvairus kiti sopėjimai ir skaudėji
mai yra greitai išvaromi, trinant ge
rai SEVEROS GOTHARD ALIEJUM 
(Severa’s Gothard Oil). Jisai yra 
puikus raminantis linimentas. Kainos: 
25 ir 50c už bonką. Visose aptiekose.

Severos Mcdikališkas Kalendorius.
1916 metams yra dabar gatavas išpla
tinimui Jūsų aptiekoje, arba tiesiog 
nuo musų. Tikrai gaukite vienų kopi
ją ir laikykite ją parankioje vietoje 
per visus metus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA

vo padaryta net tikra rin
kliava visuose sodžiuose. 
Tų rinkliavų pasisekta: 
skaitant pinigais galėjo bū
ti apie 5(10 rublių. Vakzale 
nuolat dižuoruojama sutik
ti pa l iėgė i i ų traukiu iams, 

kurie eina pro Ribinską. 
Duodama kortelių gauti 
nors ir menkiems pietums. 
Kad Komitetas visada tu
rėtų pabėgėlius savo žinio
je ir jų reikalus žinotų, tam 
tikras žmogus po du sykiu 
per savaitę aplanko visus 
pabėgėlius lietuvius ir visa, 
ką sužinojęs praneša Komi
tetui. Du Lietuvių Komite
to atstovu, reikalui esant, 
dalyvauja bendruose Jung
tinio Komiteto posėdžiuose 
ir, kiek galėdami, gina juo

PAIEŠKOJIMAS.
Paieškau Juzefas Karvelaitės, 17 

metu, paeina iš Raseinių pav., Kauno 
gub., 2 metai Amerikoje, gyveno Chi
cago, Ill. Jinai turėjo ištekėti už 
manęs sausio 23 d. 1916 m., bet prieš 
pat šliubą pasišalino nežinia kur. Tuo 
pačiu laiku dingo ir $500 iš mano 
baxo. Jos paieško taipgi ir motina. 
Kas suteiks man žinią apie ją ir pa
gelbės ją suieškoti, tam duosiu $25 do
vaną. Prašau atsiliepti antrašu:

St. Grišius, 
708 W. 17th Pl., Chicago, Ill.

26c vertės Kava so 40 Gentiniu Smoku 
Szitą Kavą gausite tik pas Bankes’. Bandyk šiandien 
Bankes’puiki Santos 1 Bankes’Dairy stalo 9 *7 r* 
Kava Sviestas

Kiti parduoda po 30 c — - -
Bankes' geriausia ~
Creamery Sviestas ’-------

Geresnis kaip kur kitur-
Vakarine dalis. 

1510 W Madison st 
2830 W Madison st 
1836 Blue Island ave 
1217 S Halsted St 
1832 S Halsted st

Šiaur-vakarinė dalis.

1644 W CnicagCki?
1373 Milwaukee avė
1045 Milwaukee avė 
2054 Milwaukee avė 
2710 W North avė

Puikiausia Arbata Afįr
60c vertes, tiktai po G ŲuUU60c ____________
Geriausia iš visų 
Arbatų, 60c vertes po '■* ** '*

3244 Lincoln avė 
’413 N C'ark st

Pietine dalis
3032 Wontworth avė 
3427 S Halsted st 
4729 S Ashland avė

Dovanu. Jeigu 
galite pirkti- 
Taukini Sviesta 

Haukes’ Kavos sztoruose

1816 W 12th st
3102 W 22nd st

Šiaurine dalis
406 W Division st 
720 W North avo 
2640 Lincoln ave

Ar 2Hil kur ateiti nusipirkti !teo)o Ir Antrų Rankų Medžio 
Dnn|, tostą, toaMlią, rtmą, ivtMluJvlą daigtą ir stogo peptoros. |

MŲSU ČIENtOS YRA ŽEMIAUSIOS.
CARR BROS. WRECKING CO. |
3008-3089 S. HALSTED 8T. CHICAGO, ILL. |

išrausta
WHITE ROCK

COPYRIGHT APPLIED FOR

REUMATIZMO VAISTAI
Copyright 1015 by A. Kvasnicka

ši moksliškai sutaisyta gyduolė duo
da įstabų palengvinimą baisiausiuose 
sąnarių reumatizmo apsirgimuose, pa- 
dagros, uždegimo, reumatizmo, strė
nų gėlimo ir panašią ligą gydyme. 
Juose nėra tokią dalyką, prie kurią 
įsigyja paprotis ir nėra alkoholio. To
dėl jis yra absoliutiškai neblėdingas.

IŠTIRTAS BANDYMU.

GERIAUSIOS PARMOS

Tik giedrios dienos vakarą 
saule leizdamos tuos ukus 
išsklaido ir ilgai-igai rau
donuoja pamerkus savo 
spindulius ežerų bangosna. 
Čia aki traukte traukia ir 
siela jaučiuosi, tarsi Švei
carijoje beskrajojanti. Dėl
to šis miestas tinka tur
čiams ir jie čia vakacijas 
praleidžia. Ištaisyti pui
kus keliai, kuriais vasarą 
automobiliai vienas paskui 
kitą slenka. Tankiai ma
tosi gėlių bei daržovių dar
želiai, jauni pušynai ir ber
žynai. Šiaurinėje pusėje 
už Burlingtono stovi karei
vių namai, iš kurių susida
ro lyg miestas. Čia randasi 
antra Burlingtono geležin
kelio stotis.

Lietuviams, kurie vasa
ros motu ima liuoslaikius, Vokiečiai peržiūrinėja paimtus iš priešininkų kardus.

se lietuvių reikalus. Komi
tetui pasirūpinus, Įvestas 
yra katalikų bažnyčioje 
šioks toks giedojimas. Bu
vo Įsteigtas darbo biuras, 
bet nieko naudos nepadaręs 
liko uždarytas.

Tiek jau yra padaryta, 
bet dar daugiau reikia pa
daryti Reikia Įsteigti kur
piams, dailidėms, įvairių 
rankų darbų iš medžio ir 
kitos medžiagos, — skal
bykla, valgykla ir vakari- 
niai kursai.

Kadangi dar daug lietu
vių gyvena svetimuose ben’ 
drebučiuose, kurių sveika
tos ir kitos gyvenimo sąly
gos nėra patogios, todėl bū
tinai reikia atidaryti dau
giau bendrabučių.

Nors yra du gydytoju 
vien pabėgėliams pasamdy
tu, bet jų sveikatos reikalų 
jie kaip reikiant neaprupi- 
na, — reikės pasamdyti 
nuolatinis gydytojas arba 
bent felčerį.

Nėra kas mokytų vaikų 
tikybos prieglaudose ir mo
kyklose. Bažnyčioje lietu
viai negirdi pamokslo gim
tąja kalba, ir, apskritai, jų 
dvasios reikalai yra blogai- 
aprupinami. Tokiam dide
liam žmonių skaičiui būti
nai reikalingas yra kuni
gas lietuvis, kuris, nuolat 
vietoje gyvendamas, galėtų 
visuomet žmonėms padėti.

Teisingas.
— Mieloji, be tavęs ne

galiu gyventi!
— Taip! Ar be manęs, ar 

tik be mano kraičio?
— Be tavęs, mieloji. Ta

vo kraiti ir taip skolininkai 
paims.

“Užburtas Kunigaikštis”
komedija-operetė

Statoma “Birutės” Muz. ir Dramos Dr-ja,
Ned. Vasaris-Feb. 6d. 1916m.

ŠV. JURGIO SVETAINĖJE
32 PI. ir Auburn Ave.

Pradžia 7 vai. vak.
šiame vakare išgirsite puikias dai

nas, solistu, vyrą choro ir mišraus cho
ro. Dainuos “Birutės” dainoriai. Pui
ki muzika. Pasigėrėsite gerais “Bi
rutės” lošėjais ir prisijuoksite, kiek 
tik sveikata pavelys. Režisuoriuoja 
artistas A. Vitkauskas. Pamatysite 
$300 vertės specialiai šiam veikalui 
pritaikintas naujas scenerijas. Ją gra
žumo nekuomet neužmiršite, nes piešė 
dailininkas J. Šileika. Po programų: 
šokiai ir žaismės. Vietos numeriuo- 
tos. Tikietus galima pirkti lietuviš
kuose bankuose ir spaustuvėse.

“Birutė.’’

Kuomet jokia vaistas nepalengvina 
skaudėjimo minėtuose atsitikimuose, 
tai imk White Bock Reumatizmo vai
stą ir rasi tikrą palengvinimą ir urną 
palengvėjimą.

Jaigu jusą aptiekorius negali jums 
suteikti, prisiąskite atvirutę, arba at
sišaukite šiuo adresu: White Rock 
Remedy Co., 1535 W. 18th str., Chi
cago, Ill. White Rock korną gydy
tojas išnaikys kernus per 3 ar ketu
rias dienas. Vartokite White Rock 
Headache Powders

T^ephmie Yards 6686 5 

Lietuviška Drapanų Krnriuve | 
Užlaikau didžiausiame pasirin- ’ 

kime vyrišką apredalą, skrybėlių, ? 
čeverykų. batą del moterų, vyrą ir | 
vaitai; taipgi vyrišką siutą ir over- * 
kotą.

JONAS mfclKAS, nviainkai 

3252-54 S. Morgan St. 
OflCAGO. ILL.

Pirkite pas mus farmas didžiau
sioje Lietuvių Farmerią Kolionijojo 
Amerikoj. Ta kolionlja yra musą už
dėta 1905 metais, ir jau apgyvendino
me su 360 lietuviais farmeriais. Męs 
esame seniausi ir didžiausi farmą par
davėjai lietuviai Amerikoje. Męs 
parduodame teisingiausiu budu, išduo
damo pirkėjams ivarantuotus poperius, 
Deeds ir čystus Abstraktus be jokią 
extra mokesčių. Męs turime šimtus 
visokio didumo farmą parduoti: iš
dirbtą, su užsėtais javais, su sodais 
ir budinkais. Žemė derlingiausia: 

lygi, su juodžemiu ir moliu, ir molis 
su gera smielžemo. Geriausia žemė 

1 del visokią javų, daržovių, sodą, pie
vą ir del ganyklą. Turime daug že
mos neišdirbtos, geros, kuri parduoda
ma visokio didumo plotais, pigiai, po 
$6.00 akeris ir brangiau, ant lengvą 
išmokėjimą. Kiekvienas gali tokios 
žemės pasiimti, ir dirbdamas mieste 
išmokėti, įgydamas tokiu budu geriau
sią farmą. Pasiskubinkite nusipirk
ti žemės, nes ji greit eina brangyn. 
Atvažiuokite pas mus, męs užtikrina
me jus, kad surasit farmą pagal sa
vo norą, ir už ką ■ busite'-mums dė
kingi. Kviečiame visus miestą dar
bininkus ir biznierius apsigyventi gra
žiame ir sveikame krašte, kur yra 
pilna aplink vaikams mokyklą, baž
nyčią, geležinkelių ir gertj žvyruotą 
kelią, apylinkėje pirklybinio miesto 
Scottville’ės ir pačtavo miesto Lu
dington, Mich. Nusipirkite musą ko- 
lionijoje farmas, ir jums taip pa
tiks ant musą farmą, kad apie miestą 
nei pamislyti nenorėsite. Turėsite ant 
farmos sau užtikrintą gerą gyvenimą; 
trumpu laiku forma pati išsimokės 
visokias skolas, ir jus liksite į ke
lis metus turtingai fermeriais. Ra
šykite tuoj, gausoj Liotuvią Kolio- 
nijos mapą ir farmą katalogą dova
nai. Tik įdėkite už 4c. štampą del 
pačtos kaštą.

Tikras aefes^as:

A. KIEDIS & 00.
REAL ESTATE 

Peoples State Bank Building 
Scottville, Michigan.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOLYKLA
Mokina Angliškos kalbos

„ Lietuviškos kalbos
„ Aritmetikos
,, Knygvedystšs
„ Stenografijos
,. Typewriting
„ Pirklybou teisią
„ Abelnos Historijos
„ Suv. Valst. Misterijos
„ Geografijos
„ PilietystSs
>, Politiškos Ekonomijos
„ Dailarašystės

Mokinimo Valandos;
NUO 8 RYTO IKI S VAL. PO PIET. 
VAKARE NUO 7130 IKI 9130.

3360 Emerald Ave., Chicago.

FrS. Yards 5194.

I
AKUŠERKA

REGISTRUOTA

MRS. ANTONINA SHUSHO
Turiu patyrimą moterią ligo

se. Teisingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą li
goje moterims ir merginoms.

3136 W. 39-la gat., Chicago, III. 
arti Kedzie avė.

EXTRA!
Du dideli mediniai namai ant par

davimo; kiekvienas del 5 familiją. 
Prie vieną namą yra didelė garage 
automobiliui; vanduo, elektra, cemen
tine asla ir vandens nuovados Abie
juose namuose įvesta gazas. Atneša 
didelę randą. Apylinkė lietuviška, ar
ti bažnyčia ir mokykla. Namai ran
dasi po num. 4428 ir 4432 So. Wood 
gat., Chicago, 1111 Šį mėnesį turi bū
ti parduota. Kreipkitės į

K. CZAPEK
4424 So. Wood gat., arba 4529-31

So Ashland Ave., CHICAGO, ILL.

ŪSŲ metodą išmokinsime jus an* 
glų kalbą labai trumpame laike: 
jūsų name arba kliasose dienomis 
bei vakarais.Rašyk paaiškinimų. Dovana? 

American School of Languages
Z31W. 18th St. 1741W. 47th St 

CHICAGO. ILL.

VAISTINEJE-APTIEKO- 
JE-DRUGŠTORYJ.

Vlado Leščinsko 
galima gauti pirkti pavie
nius numerius “Kataliko,” 
užsiprenumeruoti ir apskel 
bimus duoti.
EUREKA RED CROSS 

PHARMACY,
315 Walnut st.,

Newark, N. J.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. Halsted St

Turi geriausią puiieki**. Km 
Mkt pilna* žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda gerlMiztna 

vaidinimu* uš pigiausia* kal- 
DM.

Už te čia pamatysi gr&žen] 
Teatrą, kaip viduraiestyja ui 
60c.

NedJliomis 10c. balkoaa*, Ifie. i
Kainos Mokiomis dienomis ir 

subatomi* 6c. balkonas, lOo. la
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedčliomi 2 vai pa 

po pietą.
Jei nori linksmai pratotett 

valandą liuoso laiko, tai ateik.

MILDOS-TEATRAN

BSCSEKSraSESSES

■i;i!i!B!!EiSii!iilBiii!HBi:i:iMihiiiiii;i,HiiiiiiMniiiai.i.i)M:i!iiiHiiii:iH:iiiiiH

■ Dr. T. M. Maturzynska ■ 
s LĖTU V Ė DENTISTE n

Atlieka visokį darbą dontisterijos sky- ■
| rium įeinanti- Darbas gvarantoja- 

mas-Taipgi tvirtas. I

I 1151MILWAUKEE Ave. „Eit. ■ 
iiiii:H:iiiiiHiiniiHiiiiiiia.:inaiiiiiiHiiiiiiBiiiiia!iiiiMiiiiiiBiiiiifliiiiiMiiiiiiai
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Musų Moterims.
Tai, kam man toji apšvie-MOTERĮS IR JŲ OR

GANIZACIJA.

Mes, moteris ir mergi
nos, turėjome gana puikiu 
pašelpimų draugijų, turtin
gų pinigais ir nariais, bet 
visgi, rodos, kad kO tai tru
ko, negalima buvo plačiai 
veikti, nes pašelpinės drau
gijos, tai tik savo apielin- 
kėje gali veikti ir vienos 
parapijos arba kolionijos 
moteris atstovauti, bet to
kios draugijos, kuri atsto
vautų visas Amerikos lie
tuves ir lietuvaites — netu
rėjome; Taigi dabar, Ame
rikos lietuvės moteris, ma
tydamos ir suprasdamos 
reikalą rištis į vieną dide
lę organizaciją, sutvėrė 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Moterių Sąjunga.

Moterių Sąjunga, kurios 
centras, arba širdis, atsi
randa Chicagoje sparčiai 
anga. Chicagoje ligšiol jau 
atsirado septynios kuopos, 
kurios jau tveria savo ap- 

:ritį, kad butų galima gy
viau veikti. Kuopos, kurios 
atsiranda Chicagos apie- 
liukėse, be abejo, prisidės 
prie minėto apskričio. 
Kuopos uoliai rengia vaka
rus. Neperseniai atsibuvo 
vakarai 1 kuopos, paskui 
3—čios, dabar vėl sklei
džia užkvietimus i vakarą 
20 kuopa Nekalto Pr. Šv. M. 
P. parapijoje. 7 kp. Aušros 
Vartų par. irgi rengia va
karu. Lieka vien stebėties. 
kiek pastangai moteris su- 
merginomis parodo.

Vos tik vieni metai pra
ėjo, o kuopos sparčiai au
ga ir didinasi, tas parodo, 
kad moteris supranta svar
bą savos organizacijos. Ir 
nenuostabu, kad moteris ir 
merginos prie organizacijos 
— moterių Sąjungos —ra
šosi, nes pastaroji savo na
rėms ne vien pašelpą tei
kia, bet ir apšvietą. Apš- 
vietos skyrių nerasime nei 
vienoj pašelpinei draugi
joj. Ne viena gal pasakys:

ta reikalinga?” Nekartą 
pasitaiko susidurti su lie
tuve, kuri nežino, kaip pa
klausti policianto, kur yra 
kokia gatvė; arba nuėjus 
krautuvei! nemoka nusi
pirkti, nes nemoka anglų 
kalbos Čia nesakoma, kad 
privalo ištautėti ir palikti 
angle ar kitokia, •—anaip
tol, bet susikalbėti yra 
labai reikalinga. Moterių 
Sąjungos vakarinėse mo
kyklose yra mokinama lie
tuvių ir anglų kalbos ir ra
šymo apart virimo ir siu
vimo.

Antras —pašelpinis sky
rius — į kuri mokama 30 
centų, o iš kurio duodama 
paselpos $5 ligoje ir $150 
pomirtinės. Tiesa, pašelpi- 
nėse draugijose nario mo
kestis tik 25 centai, bet 
numirus nariui arba narei 
visi gyvieji deda po $ 1, o 

įką jau sakyti pradėjus 
skaitliuoti bausmes ir kitus 
netikėtus mokesčius..

Trečias tai —pomirtinis 
skyrius, į kurį mokama su- 
lyg amžiaus įstojant Są- 
jungon, o numirus lieka 
$ 250 pomirtinė.

Apsvarsčius gerai, galima 
suprasti, kaip naudinga 
prigulėti tokion organiza- 
cijon, kai}) Moterių Sąjun
ga, kuri aprūpina savo 
nariu ne tik medžiagini 
stovi, bet ir dvasinį. Todėl 
gi, kurios dar neprigulite, 
prisirašykite, nes dabar 
laikas.

Rožytė.
P. S. Norinčios gauti in

formacijų (žinių), kreip
kitės į Centro raštininkę: 
p—lė M. L. Gurinskaitė, 
33-17 Auburn avė., Chicago, 
Ill.

KODĖL MOTERIS NE
NORI TEKĖTI.

Statistika parodo, kad 
Suvien. Vai st. 1910 metais 
netekėjusių moterių buvo 
8,924,150, tai yra 30 nuo- 7 7 7 v

šimtis viso skaičiaus mo
terių sulaukusių virš 16 
metų. :

Kame priežastis tokio 
apsireiškimo? Ar moterįs 
perdaug išpuikėjo ir nepa
kenčia vedusiųjų gyvenimo, 
ar kitos priežastįs čia kal
tos? Pesimistai aiškina, 
kad priežastis sumažėjime 
dailiosios lyties grožės, mo
ralistai čia mato priežastis 
nupuolime doros.

Ar šiaip ar taip, dvide
šimtojo amžiaus moterįs 
nustojo būti “gražiąja žmo
nijos lytimi”, o palijo indi- 
vidualėmis esybėmis, ku
rios įsiknisę į savo privati
nius reikalus, moterystės 
pareigas ir rolę atstūmė an- 
traeilėn vieton. Nevedusi 
moteris užlaiko ypatišką 
liuosybę smulkiausiose gy
venimo sąlygose ir yra tin
kama prie didžiausių daik
tų. Gali atsiekti tokį kultū
ros laipsnį, apie kurį vedu
sioj! moteris nei svajoti ne
gali. Gali visas savo pajė
gas pašvęsti be kliūčių ir 
be pertrūkio darbavimuisi 
žmonijos gerovei. Gyvuoja 
daug moterių, kurios nau
dingai pasidarbavo toje 
srityje ir jų darbo vaisiai 
daug laimės patiekė žmo
nijai. Tai suteikė žmonijai 
tik delei tos aplinkybės, 
kad galėjo liuosai kėdoti 
savo pajėgas ir jas nukrei
pti prie darbo.

Šios gadynės moterįs 
tvirtina, kad jos lygiai su 
vyrais veda kovą už būvį. 
Ir čia turi jos tiesą. Ir 
“laisvės šalyje” šiandien 
moteris dirba visose darbo 
srityse, neišskiriant sun
kiausių darbų dirbtuvėse. 
Moterįs šiandien turi pa
žinti įvairius rūpesčius ir 
vargus, priima juos ir ne- 
pabugsta jų sunkumų bei 
nemalonumų, o širdis jau 
paliovė būti vien išimtinai 
liriniais motivais. Šios die
nos moteris trokšta daug 
daugiau turėtų geresnį inte
lektuali išsivystymą, negu 
meilišką. Vyrai stengiasi 
pasilaikyti sau viršininkys-

. .4

APYNIAI — Nuo apynių rųšies priklauso alaus skonis
Tomis stebėtinomis Budweiser ir Michelob ypatybėmis, kurios pažymi tuodu aliĮ 
kaipo esančiu augščiaus už alus, yra jųjų smagus, gaivinantis, niekad nesi
mainantis skonis ir puikus kvapsnis—kas priklauso nuo to, kad jiems vartojama 
vien tiktai patįs geriausi Saazar (čekiški) apyniai.
Ir nėra jokio pavojaus, kad musų sandėliai šių svarbių apynių išsibaigtų.
Ištisais metais pas mus buvo taisyklė laikyti ant rankų apynių dviem metam iš- 
kalno.
Laike vasaros 1914 m. musų prezidentas, būdamas, kaip ir kas metas, išvažiavęs 
užrubežin apynių pirkti, išrinko ir nupirko 775,000 svarų (1,550 pūdų) parinkti- 
niausių Saazar apynių—ir jam pasisekė prisiųsti juos i šalį pirm, negu buvo už
drausta prekių siuntinėjimas praeitų metų kovo mėnesyje. Pridėkite prie šio 
500,000 svarų, kuriuos mes turime ant rankų, ir Jus pamatysite, kaip užtikrintas 
yra musų padėjimas.
Šisai permatymas leidžia mums sutelkti milijonams savo draugų lygiai tą patį alų, 
rųšį ir Michelob gerumų žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuos mes
rųšį ir Michelod gerumų žinomais ir mėgiamais pasaulyje. Apynių, kuriuo ues
turime, yra užtektinai bent iki pabaigai 1917 metų.

Anheuser-Busch St. Louis, U. S. A

tę poroje, ir tuo negali in- 
tikti moterių norams, ka
dangi ir jos moterystėje no
ri būti šiuo tuo daugiau, 
negu tik meiluže ir aukle. 
Nenuostabu tad, jaigu die
na dienon netekėjusių mo
terių skaitlinė auga didyn 
ne tik Suvienytose Valsti
jose, bet ir visame pasauly
je. Agn.

KAS DAUGIAU MYLI 
KALBĖTI.

Telephone Yards 5834.

Dr. P. Wiegner
Nuo pradžios rugpjūčio menesio per
keliu savo sfisą po numeriu:

3325 Sc, BaJsteu St.
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Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Am.
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" f PRCSIPf NT WILSON BEGINS HIS SPEAKMG TOUFL I 
Prezidentas Wilson pabaigė savo kalbas po miestus ir sugrįžo Washingtonan.

Pas lietuvius yra įsigyve
nus nuomonė, kad moteris 
myli daugiau kalbėti už vy
rus. Gal ir ne visai teisin
ga, nes kaip moterių, taip 
ir vyrų mylinčių plepėti tu
rime užtektinai.

Belgų psychologas prof. 
Dubodont per keturiasde- 
šimts metų studijavo “mo
terių plepėjimo” priežas
tis. Ir su nusistebėjimu 
atidengė, kad vyrai kur- 
kas daugiau nereikalingo 
prikalba, negu moterįs. Su- 
lyg jo, tik per penkias mi
liutas tos negudrios kalbos 
vyriškis padaugina 20 žo
džių! Toks dalykas labai 
lengva suprasti, kadangi 
vyrai du tematu turi dau
giau už moteris, ty. apie in
teresą ir politiką.

Apie meilę vyras mažiau 
kalba, negu moteris, bet įsi
mylėjęs vyras daug daugiau 
paviršutiniai išsireiškia, ne
gu moteris, kaip įsimylėji
mo ribose, taip ir išsireiški
mo tame; tame gi laike mo- 
teris pasidaro mažiausiai 
kalbanti. Iškalbingiausia 
moteris pastoja tada, kada 
netenka vilties ištekėti ir 
nori yaikyties savo drau
ges.

Abelnai, moterių negali 
pažeminti toks pramany
mas, kad tik jos mylį ple
pėti. Juk moteris tada dau
giau kalba, kada užeina 
meilesnę sau temą, ir prie
šingai, moteris nutįla, ka
da prisieina apsistoti prie 
nemėgiamos temos. Lucė.

Skaitykite L. D.
“Kataliką”.

Geriausias Lie- | 
tuvys Fotografas X 
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Čia gali išmokti angliškai

Dysna, Vilu. • gub. Iški
lus panikai, daugelis pabė
gėlių nuo vakarų atsidūrė 
Dysnoje. Tarp jų buvo ne
mažas nuošimtis lietuvių — 
galima butų priskaityti iki 
pustrečio šimto žmonių.

Ilgainiui, ,šiek-tiek apri
mus kanonadai, kaikurie iš
siskirstė po pažįstamus, gi
mines, Dysnos parapijos 
kolonistus-lietuvius. Tokiu 
budu jų skaičius sumažėjo.

Įsteigtas prieš tris mėne
sius Dysnos Lietuvių Dr. 
nukentė j tįsiems del karo 
šelpti skyrius gana gerai 
aprūpino ir aprūpina ne 
tiktai jų kūno, bet ir dva
sios reikalus: pabėgėliams 
yra sakomi lietuviški pa
mokslai, mokantiems skai
tyti dalinami laikraščiai: 
“Rygos Garsas” ir “Lietu
vių Balsas”, vaikučiams 
atidaryta pradedamoji mo
kykla. Apskritai/ skyrius 
darbuojasi gana guviai, ne 
menkiau rūpindamasis pa
bėgėlių reikalais už kitus, 
daugiau pragarsėjusius sky
rius.

į--------------y

Yra tai organizacija, kuri: —
1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės $150.00, $250.00, 

$50.00, $750.00, $1,000.00.
2. Moka pašelpas nariams ligoniams kas savaitė po $3.50, $7.00, 

$10.50, $14.00.
3. šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4. Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir dalina nariams 

dovanai.
5. Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurodymus tikgjimo ir, 

auklėjimo dvasios reikaluose.
6. Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pinigiškai ir morališ

kai visokias lietuvių kultūriškas įstaigas ir t.t.
Su informacijomis kreipkitės pas raštininkų

J. S. VAS1LIAUSKA
112 N. GREENE STREET, BALTIMORE, MD.

Esąs

LIGONIO ŠEIMYNOS PADĖJIMAS JEI JISAI NEPRIGULI PRIE f

Visi lietuviai rašykitės prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj® kur galite apsaugoti savo gyvastį ant $150 iki 

ir pJegtam, mokėdami po 30 c. į mėnesi, gaunate 
iš S. L. A. po $6.00 į savaitę pašalpos ligoje.

Reikalaudami informacijų, kreipkitės šiuo adresu: 
A. B. STRIMAITIS, S. L. A. Sekr.

307 W. 30th St., Mew York City.

Telephon es Yards | 5946 
Drovor j 3582 i

M. J. MANKOWSKJ
APT1EKA

” 4503 So. WoodIStreet, :: Chicago, Ill. 1
Ar jus žinote, kur kreipties nelaimei ištikus. Didžiausia uolai- ■ 

I mė, tai žmogaus nustojimas sveikatos, kad to nesulaukti, tai kiekvie- g 
i nas iš musų turi atkreipti daugiau atydos į save. Jauzdamas kokį 
a negerumą, šaukis gydytojaus pagalbos. Musų aptickoje yra geriausi * 

gydytojai, kuriuos galima pašaukti ant kiekvieno pareikalavimo, n 
■ ypatingai nelaiminguose atsitikimuose. Mes gydytojų receptus išpil- 
g dome labai atsargiai ir teisingai. Reikale nepamirškite musų ap- 

tiekos. Kalbame visokiomis kalbomis, taipgi ir lietuviškai. I
■tinaiisiiiiiKiiiaraB i«iv si na weasairaras a. a ~a: w ana. aariasitaniiass a

“AUSROS” DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Geriausia ir seniausia iš lietuviški; mokyklų.
Mokinama (nuo pradinio mokslo ir augščiau, kiek kas nori) kalbos: 
anglų, lietuvių ir kitos, rokundų mokslai, prekybos ir technikos ša
kos.
Mokytojai patyrę, nes yra mokytojavę augštesnėse anglų mokyklo
se.
Mokestis maža.
MOKINIMO VALANDOS: dienomis nuo 9 vai. išryto iki 4 vai. po 
pietų; vakarais nuo 7:30 iki 9::30.
Prisirašyti galima visada

“AUŠROS” SKAITYKLOJ, 
3001 So. Halsted st., Chicago, 111.
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