
;.WPW>:--.» ■į1®,

The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871 KATALIKAS EXTRA.7

-MERIKOS LIETUVIU DIENRASTIS.
No. 138 (262) Entered as Second-Class Matter Au

gust (>. 1914, at the I’ost Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879

Chicago, Ill., šeštadienis, Birželio (June) 12 d., 1915. PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)

jRUSAI SUSITVARKĘ GALICIJOJ _____________ . __
Rusams ima Italai užfime ■ ' Kara laivas Arizona.

sektis.
Londonas, birž. 12. — 

Teutonai, antpuolantieji ant 
rusų Galicijoj ties Lvovu, 
sutiko smarkų rusų pasi
priešinimą. Teutonai net 
buvo pastumti atgal. Aus
trai, kurie buvo perėję per 
Dniestrą ir ėjo linkui Lvo
vo, buvo atgal nustumti per 
upę. Ties Stryj rusai paė
mė nelaisvėn 6,700 teutonu, 
17 kanuolių ir 59 kulkosvai
džius.

Kuomet rusai pasitraukė 
iš Peremišlio, tai pasislėpė 
apdrutintose vietose ties 
Mosciska, netoli Lvovo. 
Nuo antradienio vakaro ė- 
mė vokiečiai atakuoti tas 
rusų pozicijas. Per visą 
naktį ėjo baisios sker
dynės. Vokiečiai, bcpulda- 
mi ant rusų pozicijų, rado 
dygliuotas, iš vielų tvoras 
ir čia krūvos teutonų lavonų 
susikrovė. 5

Padubisyje ru
sai atmušti.

Berlynas, birž. 12. — Pa
lei Dubisos upę į šiaurės ry
tus nuo Airiogalos, kaip 
vokiečių pranešama, kelin
tas rusų atakų atmušta. 
Paimta 300 rusų nelaisvėn.

Vokiečių armijų stovis 
Galicijoj esąs be permainų.

TALKININKŲ NEPASI
SEKIMAI D ARD AKE

LIUOSE.
Berlynas, bir. 12. — Iš 

Konstantinopolio pranešta, 
jog mūšyje ties Avi Burnu 
ant Gallipolio pusiausalio 
birželio 5—6 d. žuvo anglų ir 
franeuzų 2,000. Šiaip visuo
se mūšiuose talkininkai pa
neša didžius nuostolius.

Viennoj buvo kapitonas 
von Muecke pasakęs, kaip 
laikraščiai skelbia, jog tal
kininkai Dardanelių tvirto
vių nesudaužys ir Konstan
tinopolio nekuomęt nepa
ims. Turkai esą šaunus ka
riauninkai.

— Londonas, bir. 12. — 
Bulgarijos valdžia pasiuntė 
aštrų protestą Turkijai už 
tai, kad trukdo pasažierius 
ir prekes ant Dadeagatch 
geležinkelio.

— Lisabonas, bir. 12. — 
Portugalijos karo laivas nu
plaukė linkui Azores salų. 
Veža buvusį preinicrą Cas
tro ir keliatą kitų valdinin
kų. Juos laikys ant tų salų.

Gradlscą.
Roma, birž. 12. — Ofici

aliai skelbiama, jog italai už
ėmė Gradiscą. Šis miestas 
yra palei Isonzo upę, pa
lei kurią randasi didžiau
sios austrų drutvietės.

Tyrelio kalnuose italai 
paėmė Padestagno ir Ploe- 
ken. Tai dabar austrų ko
munikacija su Trent atsi
rado pavojuje.

Iš Genevos telegrafuoja
ma:

“Italai pradėjo užpuoli
mus prieš Goritz birž. 8 d. 
iš ryto. Kuomet pirmosios 
jėgos buvo jau arti miesto, 
tai austrai atvėrė ugnį ir 
tas privertė italus keliatą 
kartų pasiduoti atgal.

Italų artilerija, pastaty
ta iš rytų nuo miesto, pa
darė spragą austrų jėgose, 
bet iki birž. 9 d. nei viena 
pusė galutinai . nelaimėjo-. 
Austrai neteko 8,000 ar 10,- 
000 kareivių. Goritz užpil
dytas sužeistais, kurie ap
rūpinami privatinuose na
muose.

SerbaiAlbanljoj
Nish, bir. 12. — Serbų 

karuomenė užiminėja mies
tus Albanijoj. Serbų karuo
menė maršuoja per Albani
ja Adriatikos link. Serbijos 
valdžia skelbia, jog pasiun7 
čius karuomėnę, gyvento
jams prašant. Albanai bijo
ję turkų ir austrų kursty
mu.
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Černogorai' taip-gi užimi
nėja kaikurius Albanijos 
miestus..

Sudlnamitavo 
socialistų

Įstaigą.
Butte, birž. 12. — Spaus

tuvė ir redakcija socialistų 
savaitinio laikraščio iš
griauta, kaip spėjama, di
namitu. Po ekspliozijos 
namai smarkiai degė.

Namų priešakis nuvirto į 
gatvę ir visas vidus išgriau
ta.

Socialistai gyveno nesu
tikime su industrialistais. 
Gal tai jų oponentų darbas, 
bot tai dar neištirta.

— Roma, birž. 12. — Mrs. 
Addams, čikagietė, iš čionai 
keliauja į Madridą. Pamė
go amerikone lankyties po 
Europos sostines.

Naujas Suv. Valstijų karo laivas super-dreadnaught “Arizona” šio mėnesio 19 
dieną bus įleistas į vandenį Brooklyno dokuose. Ši 17 metų mergaitė iš valstijos 

Arizona “krikštys” minėtąlaivą įleidžiant jį į vandenį.

Kiek išviso 
žuvo kare.

Washington, D. C., birž. 
,12. — Pasiremiant premier© 
Asquitho pasikalbėjimu, 
jog kare Anglija neteko 
258,069 kareivių, Suvieny
tų Valstijų karinių dalykų 
žinovai apskaitliavo, jog vi
sos kariaujančios valstybės 
neteko 7,500,000 kareivių. 
Iš tų 1,500,000 užmušta, o 
kiti sužeista ir nelaisvėn pa
teko. • Daug maž ant kiek
vieno užmušto yra tris su
žeisti.

Apskaitliuojama, jog teu
tonai neteko 3,000,000, Ru
sija 2,300,000, Francija 1^ 
500,000.

Kas mėnuo prarandama 
po 750,000 kareivių. Todėl 
per du metu organizuotos 
kariaujančių valstybių ar
mijos bus išskraidytos. Liks 
tik skcvcldai.

— Londonas, birž. 12. — 
Ligi šiam laikui Anglija ant 
sausžemio ir vandens turi 
sumobilizavusi 3,200,000 ka- 
ruomenės. Norima mobili
zuoti dar daugiau.

— Atėnai, birž. 12. — 
Graikijos karaliaus Kons
tantino liga išnaujo paaršė- 
jusi ir inkstų uždegimas ar- 
šėjąs.

— Vienna, birž. 12. — 
Turkai panešė baisiausius 
nuostolius nuo talkininkų 
šarvuočių Dardanelių aplin
kinėse.

Nota jau.
Berlyne.

Berlynas, birž. 12. — An
troji prez. Wilsono nota, po 
kuria Bryan nesutiko pasi
rašyti, jau atėjo kaizerio 
sostinėm Vokiečių laikraš
čiai priešingi prez. Wilsono 
reikalavimams užtikrinimo, 
jog Amerikos garlaiviai ir 
pasažieriai nebus statomi 
pavojim povandeniniais lai
vais.

Berlyno diplomatiniuose 
sluogsniuose Amerikos no
ta nėra laikoma už aštrią.

Bryan atgyve
no savo dienas
New York, birž. 12. — 

Fred Schuman paskelbė, 
jog gatavas “betuoti” $100 
ar $500, kad Win. Bryan 
nebus daugiau žmonių bal
sais išrinktas į jokį viešą 
ofisą. Bryan savo atsista
tydinimu nupuolęs žmonių 
.akyse.

— Haaga, birž. 12. —Val
džia paduos bilių, kuriame 
išrodys parlamentui reikalą 
paskirti $10,000,000 del pa
didinimo laivyno.

— Paryžius, bir. 12. —- 
Socialistų laikraštis La Gu
erre Sociale, redaktoriumi 
kurio yra M. Herve, sukori- 
fiskuotas jau ketvirtu kartu.

Franeuzų 
laimėjimai.

Paryžius, birž. 12. — 
Prancūzai, užėmę Neuville 
St. Vaast, rado daiig vo
kiečių paliktų daiktų. Ra
do tris 77 milimetrų kanuo- 
les, tris bomboms mesti į- 
rankius, 15 kulkosvaidžių, 
tūkstančius granatų, 1,000 
šautuvų, 100,000 patronų ir 
visokios kitokios karinės 
medžiagos. Taipgi rado ge
rokai provizijos.

Apvogetraukinį
Los Angeles, Gal. bir. 12. 

— Du plėšiku su kaukėmis 
sustabdė traukinį, kurs ėjo 
iš San Francisco į Los An
geles, perėjo per keturis va
gonus apvaginėdami pasa
žierius. Plėšikai paskui pa
bėgo..

— Berlynas, bir. 12. — 
Laikraštis Vossische Zeit- 
ung skelbia, jog Rusijos 
premieras Goremykin atsi
statydinsiąs. Busiančios ir 
kitos permainos Rusijos mi
nisterijoj.

— Londonas, birž. 12. — 
Eina gandas, jog Turkijos 
valdžia labai rūpinasi apie 
taiką. Bando skyrium nuo 
teutonų susitaikinti su tal
kininkais.

Laikraštininkų Suva
žiavimas prasidėjo.

Vakar po pietų Mildos 
salėj, ant Bridgeport©, pra
sidėjo Lietuviu Spaudos 
Draugijos Amerikoje 5-tasis 
suvažiavimas. Suvažiavimą 
atidarė Spaudos Draugijos 
pirmininkas, p. J. M. Tana- 
nevičius. Kol-kas suvažiavi
mai! iš kitų miestų pribuvo 
Dr. J. Šliupas ir p. V. K. 
Račkauskas. Be to dalyvau
ja atstovai “Kataliko”, 
“Lietuvos” ir “Jaunosios 
Lietuvos”. Vakar regule- 
rių sesijų nebuvo, tik josna 
prisirengta, sustatyta prog
ramas. Šiandie nuo 9:00 ry
te prasidėjo sesijos.

Rytoj vakare toj pat sve

tainėj rengiamos prakalbos. 
Svarbiausiais kalbėtojais 
bus p. St. Šimkus, Lietuvių 
Dra ugi j os nukentė j usi ems 
del karo šelpti Įgaliotinis. 
Šis gerb. svečias papasakos 
tikrąjį Lietuvos padėjimą 
karo metu. Toliau kalbės 
Dr. J. Šliupas ir p. V. K. 
Račkauskas.

Pirmadienio vakare toj 
pat salėj parengiamas poky
lis laikraštininkų pagerbi
mui. Pokylį rengia S. A. A, 
Moterų kuopa ant Bridge
port©.

Iš laikraštininkų suvažia 
vimo laukiama daug ko gero 
dabartiniu momentu.

Karuomenūs 
reorganiza
cijos pienas

Washington, D. C., birž. 
11. — Karo sekretoriaus 
Garrison© projektas kas 
link Stiv. Valstijų karuo- 
menės skaitliaus padidini
mo dalimis jau paaiškėjo.

Sekretorius turi apdirbęs 
visišką karuomėnės reor
ganizacijai pieną ir pasi
rengęs tą pieną inteikti 
kongresui biliaus formoje, 
kuomet to pareikalaus pre
zidentas.

Tas reiškia, kad dabarti
nė administracija ims akti- 
viau veikti šalies apsaugoji
mo reikale. Buvęs valsty
bės sekretorius Bryan ka- 
ruomenės skaitliaus padidi
nimui nuolat priešinosi, bet 
kuomet jis dabar prasišali
no, tasai pienas bus galima 
pravesti.

Garrison projektuoja 
nuolatinę karuomėnę ligi 
200,000 žmonių. Dabartinė 
karuomenė turi būti padi
dinta 60 pulkais pėstininkų, 
20 pulkais lauko artilerijos, 
20 pulkais raitarijos ir 30,- 
000 žmonių pakraščių arti
lerijai.

Ka.ro sekretorius be to 
sumanęs įvesti žymias re
formas ir valstijų milicijo
se. tappat jos skaitlių pa
didinti.

Nuolatinė karuomenė tu
rinti būti padalyta į 4 divi
zijas ir sutraukta į pasie
nius.

Be to manoma, kad pro
jekte kareivių 3 metų ka
reiviavimas busiąs pakeis
tas dviem metais.

Kanuolių
“ligonines”.

Berlynas, birž. 12. — Ši
tame kare didžią svarbą tu
ri kanuolės ir amunicija. 
Todėl reikia pasirūpinti ne 
vien sužeistais kareiviais, 
bet svarbu yra sutaisyti u- 
mai sugadintąsias, pažeis
tąsias kanuolės. Vokieti jos 
amunicijos ir ginklų dirb
tuvėse dirbama virš laiko 
ir liejama naujos kanuolės. 
Todėl senas taisyti nėra lai
ko, nei vietos. Sužeistoms 
kanuolėms vokiečiai intai- 
sė “ligonines” arti fronto 
franeuzų ir belgų drutvie- 
čių. Iš armijų paimta kal
viai, mechanikai, inžinie
riai ir jie “gydo” pažeis
tąsias kanuolės.

Tos kanuolių ligoninės 
atlieka didžius darbus. Ka
nuolės, kurios vos gali nu- 
vėžlioti į “ligoninių lovas,” 
pagydomos per 48 valan
das. Pagydomos daug grei
čiau, negu žmonės, sužeisti 
kareiviai.

Nuo franeuzų ijy- anglų 
paimtos kanuolės yra “na- 
turalizuojainos,” pataiso
mos, kad tiktų del vokiškos 
amunicijos, ir vartojama 
prieš buvusiuosius savinin
kus. Ypač lengva pritai
kinti del savęs paimtus kul
kosvaidžius.

Buna kanuolių visai “už
mestų,” nepataisomų. Tai 
iš tų kitame^ dirbtuvės sky
riuje liejama geležinės lo
vos del sužeistų kareivių.

Dirbtuvėse ūžia, taušk< 
mašinos, sukasi tekiniai, o 
už dirbtuvės vartų girdi:. 
įvairiose pusėse kanuolių 
dundėjimai, it tolimos per
kūnijos griausmai.
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Vakar, ty. birželio 11 d.; 

atkako Cliicagon svetys iš 
tėvynės, p. St. Šimkus, įga
liotinis Lietuvių Dr-jos nu
kentėjusioms del karo šelp
ti. Garbus svetys bus Chi
cago j e arti mėnesio ir sa
vo prakalbose skelbs apie 
nelaimes musų tėvynės 
ir rinks aukas sušelpimui 
musų viengenčių. Svarbus 

užėjo. Todėl šalin visus ki
tus darbus, o prisidėkime 
prie to, kad p. Šimkaus mi
sija butų pasekmingiausia. 
Tcnelieka nei vieno lietu
vio, kurs neišgirstų jo pra
kalbų, tcnelieka nei vieno 
lietuvio, kurs pagal išgalę 
nesuteiktų aukos išblašky
tiems, išvargusiems vien
genčiams.

National Geographic dr- 
jos hiuletine paduodama ap
rašymas apie Klaipėdą. 
Tarp kitko sakoma: “Klai
pėda buvo centru pirkliu vi
nie1 rąstais. Dideli troptai 
rąstų, sukirstų rusiškoj 
Lenkijoj ir vakarinėj Rusi
joj, buvo gabenami Nemu
nu ir Koenig Wilhelm ka
nalu kas metai, ir išdirbi
niai iš rąstų Klaipėdos dir
btuvių buvo išvežiodami į 
visus Baltikes uostus. Len
kai, rusai, latviai ir vokie
čiai rainiai darbavosi ir lan
kė Klaipėdos kavines, pa- 
vilijonus ir švarią, dailią už
eigą Nimmcrsaat.” Iš to
kio aprašymo kiekvienas 
lietuvis mato, jog čia po se- 

• liovei neminėta apie lietu
vius. Įstabu, kad net ge
ografijos dr-ja parodo to
kią ignoianciją ir laiko Lie
tuvą už Lenkiją.

Ukrainiečiai, buvusieji 
po Austrija, ir paskui, užė
mus rusams Galiciją, pate
kę po Rusija, visai nesi
džiaugia caro užvedimu. 
Kaip tik rusai apvaldė Ga
liciją ir ukrainiečiai pateko 
po caro valdžia, tai tuoj jų 
kalba buvo uždrausta vie- 
šose įstaigose, mokyklose, 
bažnyčiose. Lakraščįai bu-

| Lietuvių
Visuomenę

Brangu s Vientaučiai!
Musų tėvynę nelaimė iš

tiko. Visi tai žinote. Lie
tuvių Draugijos nukentė
jusioms nuo karo šelpti 
siunčiamas, atvažiavau pas 
Jus apsakyti tėvynės var
gus ir likusiems be pasto
gės, badaujantiems Jūsų tė- 
vaiųs, broliams, seserims, 
žmonoms ir vaikams pagel- 
bos ieškoti.

Noriu atlankyti visas lie
tuvių kolionijas, nuo di
džiausios iki mažiausios ir, 
neatsižvelgdamas į sroves ir 
partijas, visur važiuosiu, 
kur tik mane pašauksite ir 
kaip galėsiu, kaip mokėsiu 
tėvynės vargus apsakysiu.

Aukos, surinktos laike su
sirinkimų ir prakalbų, per 
Jūsų pačių organizacijas 
arba jų kontrolę bus kuo- 
veikiausiai siunčiamos tė
vynėn Lietuvių Draugijai 
nuken tėjusiems del karo 
šelpti, kuri globoja tūkstan
čius pabėgėlhj ir dabar jau 
nebeturi kuom jų maitinti.

Mano pasiuntinystės lai
ką sumaniau taip praleisti:

1) Nuo 20 d. birželio iki 
1S d. liepos Chicagoje ir a- 
pylinkėse;

2) Nuo 20 d. liepos iki 
20 d; rugsėjo Pemisylvani- 
jos ir Marylando valstijose;

20 d. spalių New Yorko, 
New Jersey valstijose ir 
Naujojoj Anglijoj;

4) Nuo 22 d. spalių
: nois valstijoj ir*kitur.

Smulkesnį maršrutą 
sWbsiu gavęs žinių 
vietinių organizacijų 
prielankių mano

Illi-

pa- 
11110 

ir 
misijai

vo sukonfiskuoti, kniiigynai 
išdraskyti, privatinių žmo
nių taringos sunaikintos, 
inuzėjų turtai išgabenti į 
Rusiją. Visos dr-jos iš
draskytos. Šimtai ukrai
niečių bajorų išgabenta Si- 
berijon. Augštesnioji ir 
žemesnioji dvasiškija išgai
niota, o jų vietą užėmė im
portuoti popai. Vienu žo
džiu, caro valdžia ten elgė
si su paprastu jai barbariš
kumu. Ukrainiečių atsto
vai protestavo prieš rusų 
valdžios nedorybes. Aus
trijos ir Prūsijos ukrai
niečiai (malorusai) visai ne
identifikuoja savęs su ru
sais. Austrijos ukrainiečiai 
velija sau teutonų valdžią, 
o ne rusų.

“Vienvbė L.,” rašydama 
apie p. Šimkaus atvykimą 
ir nupiešus Amerikos lietu
vių iškrikimą, rašo:

“Mes tikime, kad pono 
Šimkaus apsilankymas A- 
merikoje, įneš į musų gyve
nimą daugiau šviesos, kuri 
bene padės mums, tai yra 
musų partijoms, arčiaus vie
šuose darbuose susieiti. Tai 
viena. Antra — jisai gy
vu žodžiu apsakys musų tė
vynės ir musų nukentėju
sių brolių vargus. Todėl 
mes širdingai prikviečiame 
brolius lietuvius amerikie
čius, kad p. Šimkus visur 
meilingai butų pasitiktas ir 
kur, galima jis pastatytas 
priešais didesnį susirinkimą 
musų vientaučių. Valanda 
yra svarbi, ir toksai svečias 
yra labai lauktinas.”

KATALIKAS

fe;

Laikinas Suv. Valstijųbės sekretorius.

žmonių. Teiksitės atsiliep
ti!

Kreipties į mane iki 18 
d. liepos prašyčiau per Chi- 
cagos leituviškų laikraščių 
redakcijas.

tuvių Draugija kas savaitė 
siųs man žinių apie savo vei
kimą ir apskritai apie mu
sų tėvynes padėjimą. Aš 
tomis žiniomis daliusiuose 
su Jumis.

Žemiau paduodu tekstą 
dokumento, paremiančio 
mano įgaliojimą.

Komitetas Lietuvių Drau
gijos nukentėjusioms del 
karo šelpti. Vilnius. 18 d. 
balandžio, 1915 m.

Komiteto nariui 
tiniui Stasiui 
(Šimkcvičiui).
Gerlliamasai! Komitetas 

Lietuvių Draugijos nuken
tėjusioms del karo šelpti, 
kurio Tamsta esi nariu, po
sėdyje 10 d. balandžio įga
liojo Tamstą nuvykti į A- 
ineriką nukentėjusiai Lietu
vai aukų rinkti ir atstovau
ti Draugiją visose 
organizacijose.

Kadangi Tamsta 
priimti įgaliavinią, 
vių Komitetas 
Tamstą 
čiausia vykti i Ameriką.

Dr. J. Basanavičius, vice
pirmininkas,

J. Rimantas, kasininkas, 
Kun. Dogelis, sekretorius, 
Jok. Šernas, raštvedis.

No. 618. 
ir įgaiio-

Šimkui

lietuviu

sutikai
Lietu- 

nuolankiai 
meldžia kūogrei-

Prekių išvežimas.
Suv. Valstijų pirklybos 

departamento statistika pa
rodo, kad europinio karo 
metu per pirmuosius I) mė
nesius išvežimas prekių iš 

no doleriu, arba $635,000,- 
000 daugiau už pernykščių 
metų tą patį laiką.

Pamačius tokias įspūdin
gas skaitlines daugumas pa
mano (o ypač, kad išveži
mas pasididinęs karo me
tu), kad už tiek daug pini
gų Europai suteikta karo 
ginklai ir amunicija. Toliai 
manymas butų klaidingas, 
kadangi ginklų ir karo amu
nicijos išvežimas į Europą 
yra tik mažas nuošimtis a- 
beluo prekių išvežimo.

$

Ir taip: Ginklų išvežimas 
pasididino nuo $3,012,237 
iki $7,459,078; šovinių nuo 
$3,0023„315 iki $12,218,744, 
visokios rūšies plyštančios 
medžiagos nuo $l,0312„533

Stasys Šimkus. iki $8,203,785, gi dinamito 
P. S. Visą laiką; kol bu- į išvežimas net sumažėjęs ke- 

siu Amerikoje atstovu, Lie-i^a^s šimtais lakstančių do-
lerių.

Jei palyginsime išveži
mo padidėjimą audiminių 
išdirbinių nuo $8,790,000 
iki $24,953,000, iš odos iš
dirbinių nuo $17,787,000 iki 
$14,129,875, arklių ir mulų 
išvežimą nuo $3,533.000 iki 
$55,262,000, o valgomų pro
duktų nuo $260,986,000 iki 
$657,702,000 — tai pamaty
sime aiškiai, jogei Europon 
gabenta ne ginklai ir amu
nicija, bet reikalaujamieji 
žmonių p r a gyvenimui daly
kai.

Tasai išvežimas kuovaiz- 
džiausiai liudija apie di
džiausią pramonės dezorga
nizaciją Europoje. Sumažė
jus rankų skaitliui prie ža
grės, pramoninėse įstaigose 
ir kituose fabrikuose, turi 
visoko pristigti. Juk namie 
likusieji seneliai, moteris ir 
vaikai turi būti šiaip-taip 
apdengti ir valgiu aprūpin
ti. Gi kiek valgomų produk
tų suvartoja karuomenės vi
sų šalių.

Tatai iš Suv. Valstijų iš
vežimas nepasididino gink
lais ir amunicija, bet valgo
mais produktais ir reikme- 
nomis, kas reikalinga Euro
pos tautų prie gyvasties už
laikymui, kuomet visi dar
bininkai karo lauke gru
miasi su savo priešininkais.

Pabėgėlių 
globojimas

Gardinas. Suvalkiečių 
pabėgėlių vilnis, plačiai už- 
pludusios artimiausius Su
valkų žemės miestus, mie
stelius ir kaimus, nepralen
kė ir Gardino. Čia pabėgė
lių klausimas, kuomet mu-

SELPKIM LIETUVĄ, AU 
RODAMI “TAUTOS FON 

DUI” BENTVIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

1 siškiai antrą sykį atsitrau- 
! kė iš Prūsų, buvo tapęs vie
nu iš svarbiausių opiausių 
dienos klausimų: kas dary
ti su tūkstančiais vargšų pa
bėgėlių, likusių be pastogės, 
apsirėdymo ir maisto ir dar 
savo susikimšimu net gil
siančių miestui sanitariniu 
žvilgsniu. Kaip kitur, taip 
ir čia ivską jautri jaunuo
menė ir moksleivija, be- 
braidydama po šių dienų a- 
šarų, skausmo ir vargo ju
ros, ėmėsi ir šia visuomenės 
žaizdą gydyti, rinkdama 
pabėgėliams aukas pinigais, 
maistu, aprėdalų ir šiaip 
rupinties gelbėti visu tuo, 
kas gali nabagų alki, skur
dą, šaltį sumažinti. Galo}) 
pritarus- ir parėmus žemes
niesiems miesto veikėjams 
šis jos darbas apsivilko or
ganizacijos rubais. Išsyk, 
kad ir sunku buvo jai, bet 
ilgainiui šiaip-taip susitvar
kyta ir dabar jau galima 
tik pasidžiaugti, kad ir 
Gardinas, pats nemažai nuo 
karo kenčiąs, prisideda prie 
palengvinimo minėtųjų var
gšų padėjimo. Kaipo pa
vyzdį tepaduosiu šį kartą; 
tik vieną jo valgyklą, intai- 
sytą Troickoje gatvėje.

Valgy klo j e darbuodam a- 
si nuo ryto lig pačiam vė
lyvam vakarui. Kiekvie
nas naujai atvykęs įrašomas 
į tam tikrus pabėgėlių su- 
rašus, -išduodant jam kon
trolinę korčiukę. Su ja 
is gauna valgykloje pusry

čiams ir vakarienei duoną, 
arbatą ir cukrų, pietums— 
mėsą ir duoną.

Kas negali valgykloje 
valgyti, jam prideramieji 
produktai atiduodama į na
mus išsinešti.

Visus užrašus ir šiaip 
darbus atlieka vien tik jau
nuomenė. Duoda valgį ge
rą, šviežią ir gardų. Kad 
ir didis skaičius valgytojų 
prisirenka, nerasi čia nei 
kamšymosi, nei alkūnėmis 
stumdymosi, ar šiaip kokios 
netvarkos: kiekvienas savo 
laiku ir iš eilės gauna jam 
paskirtą porciją. Matoma 
darosi bežiūrint, kai}) viso 
darbo ratas lengvai sukasi. 
O žmonių daugybė. Tap 
balandžio 
žmonių.

Dabar 
jomis po 
pradėjo siųsti į kitus mies
tus. Vieną tokių partijų 
teko ir man matyti, aut Po- 
liesko geležinkelio platfor
mos. Čia arti 400 žmonių 
laukė su visu savo menku 
turteliu iki parengs jiems 
traukinį. Jie turėjo va
žiuoti i Mogilevą. Dugu- 
ma tai Seinų miesto gyven
tojai.

Nejauku darosi žiūrint į 
šia begalinę minią. Rasi, 
pirma ne vienas jų buvo 
“turtuolium” — šiandie 
regiu apiplyšusią minią, iš
balusią nuo nuovargio ir ne- 
migio ir be laiko susirauk
si ėjusius veidus. Matyt, 
dar juose pergyventų skau
smų, audrų ir vos-tik nu
brauktų karčių ašarų pėd
sakai. Iš akių regėt, kad 
juos nuolat kankina, it kir
minas kremta klausimas: 
ko jie ateityje sulauks.

Daugumui jų turbūt ne- 
kuomet neteko peržengti 
savo gimtinio miesto bei pa
rapijos ribų, gi dabar žiau
raus likimo nešami, turės 
atsidurti toli svetimame,

7 d. valgė 1110

pabėgėlius parti-
400—500 žmonių

Nuo Admi= 
nistracijos.

Kad pasekmingiau visose 
lietuvių kolionijose, Suvie
nytose Valstijose, prapla
tinti . vienatinį Amerikos 
Lietuvių Dienraštį aKATA
LIKĄ,” butų labai pravar
tu turėti visose lietuvių ko
lionijose “KATALIKO” 
pardavinėtojus. Visuose di
desniuose miestuose, kur 
gyvena daug lietuvių, ten 
yra A. L. D. “KATALI
KO” pavienių numerių par
davinėtojų. Bet kai ku
riuose mažesniuose mieste
liuose pardavinėtojų trūk
sta. Todėl kas iš lietuvių 
apsiimtų dieraščio “KATA
LIKO” pavienius numerius 
kasdien pardavinėti, tegul 
tuoj aus atsišaukia i dien
raščio “KATALIKO” iš- 
leistuvę, o veikiai bus pa
siųstos informacijos. Dien
raščio pavienius numerius 
pardavinėti — tai geras pel
nas. Tik reikia turėti tru
puti ištvermės. Visuose 
miesteliuose reikalingi tokie 
pardavinėtojai. Del infor
macijų kreipkitės tuoj aus 
adresu:
TANANEVICZ PUBLI

SHING COMPANY, > 
•3249 S. Morgan str.,

CHICAGO, ILL.

nežinomame, negirdėtame 
“kokiam tai” Mogileve.

Štai viena moteriškė, jau 
senyva, apki baubus mažytį 
ryšulėlį, visą savo turteli, 
graudžiai verkia.

(Tąsa ant 5 p.) .

VYRIŠKI DRABUŽIAI Už PUS? 
KAINOS.

kad mes sutaupysime jus. 
Nauji vyriški drabužiai 

$30 iki $50 už pusę kainos. Ma- 
vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
— $5. Apatiniai mažai vartoti, 
$1 ir augščiau. Vaiką drabužiui 
$2.59 iki $7.50. Taip-pat valizos

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, 
pusę pinigu, 
nuo 
žai 
$60 
nuo 
nuo 
ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara kasdieną vakarais iki 9 
valandai. Subatoje iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

Dorna West Pullmano 
Lietuviams.

H

n
i

Užlaikau didžiausiame pasirin
kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 
čeverykų, batų del moterų, vyrų ir 
vaikų; taipgi vyriškų siutu ir over- 
kotų.

JONAS BUDRIKAS, savininkas 
3252-54 S. Morgan St.

CHICAGO, ILL.
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Veda visokias civiliškas Ir krlmlnallškas bylas 

vlsuosafeelsmuosa. Daro dokumentus Ir poperas

Jau galima pinigus slysti į seną 
krajij — Lietuvą. Taippat .parduo
damo laivakortes.

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

Suvisais reikalais Kreipkitės sekan
čiu adresu:

B. W. SLUZ
738 W, 11! St. West Pullman.lll.

Telephone West Pullman 992.

"DIDELE DOVANĄ?
Neto pakelio priešakys vertas te pinigais 

Visas Kuponas vertas )c pinigais

£O<F

H? »•

Visas Kuponas ir pakelio priošakls turi tą 
pačią vertę. Gali būti išmainomi j pinigus 

arba į vertas dovanas.
(Sį dovana bus duodama iki Pen. 31, 1015)

. 10
Cigarette,.
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Tel. Humboldt 97
J. C. WOLON 

LIETUVYS ADVOKATAS
1566 Milwaukee Ave. 

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

, ANT TOWN OF LAKE
4559 S. Hermitage Ava., 

Kampas 46 gatves.
Nuo 8 vaL vakare kasdiena

P. K. BRUCHAS
Gerinusia vie- • 

ta pirkti luikro' 
(lėlius, deimantus, 
Žiedus 14k gry 
no n u k so, silabi
nius žiedus, bran 
znlietus, kol on i-
kus, špilkas ir 
t.t. Musų krau- 
• u v ė pripildyta 
•aujausios mados 

i vorais ir kai
tos pigesnės 
kaip ktiur. Ant 
užprašymo katu 
logą išsiunčiamu 
dykai.

P. K. BRUCIIAS
3248 So. Morgan St., Chicago, III.

Tel. Cenal 639G A

J. G. Mcizlaiszkis f
Geueralis A

Kontrektorius ir
komu S atėjus. $

2CJ C. Li.č Chicago, III.

Dr 0. C. HEINE ::
DĘNTISTAS 

OFISiS-Fcmpas 31 ir So. Hdslsįgal. 
(Gyvenimas virš aptiekęs) CHXAGO, ILL

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

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

Tel. Randolph 5216

I A. A. Slakis
S ADVOKATAS

Telephone Yards 6685

Lietuviška Drapanų Krautuve

»Dr. S. A. ŠLAMENĘ;
SPECIALISTE

MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
3255 SO. HALSTED ST. ■

CHICAGO, ILL. ■Tel. Drovcr 6326

KAZIMIERAS GBGIS
AWOKATAS

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

Vakarais namie :
724 W. 35th St.

Td. DroverlSIG

M

Mokiname "Angliškai"
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

VicnintelO mokykla, kurioj kiekvienas grali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už Ikbai mažą at
lyginimą; teipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių,
American School oS Lnugnažos

m

1741 W. 47th Street, Chicago, % j

■sfj
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Sveikatos skyrius.
Dr. A. J. Tananevičius.

APIE KRAUJĄ.

Kraujas yra Įstabiausias 
skystimas gamtoje. Nors 
kraujas yra skystimas, bet 
jis knibždėte knibžda ma
žutyčiais gyvūnėliais. Yra 
tai 'kraujo raudonos ir bal
tos celės. Nuo sveikumo 
tų gyvunėlių-cėlių priguli 
musų pačių sveikata. To
dėl kraujo sveikata yra mu
sų sveikata. Ales valgome 
todėl, kdd pasotinti krau
jų, kad suteikti jam reika
lingos medžiagos. O krau
jas stato ir atnaujina mu
sų kūną pradedant nuo sme
genų ir baigiant raginėmis, 
nejautriomis kūno dalimis
— plaukais ir nagais.

Valgydami nesuteikiame 
dar kraujui visos tos me
džiagos, kuri reikalinga at
statymui nusidėvėjusių kū
no dalių ir* abelnam kūno 
gaivinimui. Kraujui dar 
reikia tyro oro, arba teisin
giau sakant, oxygeno.

Jei paimsime tyrinėti 
kraują po padidintu stiklu, 
tai atrasime jame dvejopos 
rūšies mažyčių gyvūnėlių
— raudonų ir baltų kraujo 
celių. Jei tų celių skaičius 
pasimažina ar pasidaugina, 
tai žmogus nesveikauja. 
Daktarai kartais ima ligonio 
kraujo ir žiuri, ar baltųjų 
ir raudonųjų celių skaičius 
yra normalia, ar ne.

Kraujui raudoną spalvą 
priduoda raudonosios celės.

Jei pradiniame pirštą, 
tai išteka raudonas kraujas. 
Bet jei pradursime pirštą, 
žmogaus, kurs veda del vie
nos ar kitos priežasties ne
sveiką gyvenimą, blogai už
silaiko, tai tas kraujas bus 
palšas ir toks žmogus ken
čia, jo sveikata nusilpus.

Alsavimas netyru oru y- 
ra pirmutinė kraujo paišo
mo priežastis. Suterštas, 
negrynas oras yra nuodin
gas raudonoms kraujo ce
lėms ir daug jų numarina. 
Tai tuomet tų celių skai
čius mažinusi. Kartais pa
sitaiko, kad žmoguje del 
priklaus oro išžuna pusė 
raudonųjų celių. Kartais 
jų skaitlius nesusimažina., 
bet jos neturi tos gyvybės, 
kokią privalo turėti celės 
sveiko kraujo.

Raudonosios celės yra ap
vali, indubę iš abiejų pusią 
skritulėliai. Tai yra jų 
forma tokia, kaip stiklai a- 
kinių, kuriuos nešioja 
trumparegiai.

Dyvinas daiktas tos rau
donosios celės yra. Sveiko 
kraujo celės yra vienodo di
dumo ir pavidalo. Jų am- 
žis yra trumpas. Išgyvena 
tik po kelias dienas ar sa
vaites. Ir nuolatai krau
jau liejasi naujų celių. Taip 
dedasi nuolatai per visą 
žmogaus gyvenimą.

O tos raudonosios celės 
gaminasi kauluose. Ar ne- 
įstabu. Rodos, kaulai yra 
perdėm kieti, be gyslų. Bet 
mokslo vyrų yra tikrai su
sekta, jog celės gaminama 
kauluose. Kaulai nėra it 
kokie negyvi pilioriai, be 
kurių musų kūnas butų to- 
kis, kaip slieko. Kauluose 
yra smegenįs ir jos yra gy
vos ir veiklios. Tuose kau
lų smegenyse gaminasi 
raudonosios kraujo celės.

Kai kraujas teka per kau
lų trinkeles, tai naujai pa
gamintos celės ir liejasi 
kraujau. Kartais pasitai
ko kaulų smegenyse truk- 
dėsis ir tuomet celių gyve
nimas susitrukdo. Yra li
gų kaulų sniegenų. Bet 
niekas nėra taip pavojin
gas kaulų smegenims, kaip 
alsavimas suterštu oru. Nes 
tą, suterštą orą kraujas at
neša Į smegenis ir pakrik- 
do normali ją stovi.

Tos raudonosios kraujo 
celės pačios nesijudina. Jos 
nešiojamos po visą kūną 
kraujo tekėjimu.

Raudonąją celių musų 
kraujuje yra milijonų mili
jonai. . Ką gi jos veikia?

Idant šiek-tiek suprasti 
apie tai, ką veikia raudo
nosios celės, tai šiek tiek 
reikia suprasti jų sudėji
mą.

Jei paimsime vieną rau
doną celę, tai ji nevisai iš- 
rodys , raudona, bet gelto
na. Kai ją susideda daug, 
tai duoda raudoną spalvą. 
Ta geltonoji arba raudono
ji dalis vadinasi haemoglo
bin. Daugumui skaitytoji! 
tasai žodis turbūt pirmu 
kartu girdimas. Bet kaip 
kiekvienas žmogus turi tu
rėti vfirdą, tai taip ir viso
kie dalykai gamtoje turi 
turėti vardus. Kaip žmo
nių vardai yra žydiškos, 
graikiškos arba latiniškos 
kilmės, tai taip ir moksle 
dalykams duodama graikiš
ki arba latiaiški vardai. Žo
dis haemoglobin yra sudė
tas žodis, ir haemo graikiš
koj kalboj reiškia kraują.

Haemoglobin susideda iš 
daugybės (‘lementų. Jame 
yra angliarūgšties, hydro- 
geno, nitrogeno, oxygeno ir 
pažymėtinas daiktas, jog 
turi geležies. Geležis ir pri
duoda raudonumą celei ir 
visam kraujui. Bet mes ži
nome iš patyrimo, jog pa
ti geležis nėra raudona. Bet 
tik kaip ji susijungia su ki
tu ('lementu, tai tasai nau
jas kūnas pasidaro raudo
nas arba rausvas. Kai gele
žis susijungia su oxygenu, 
tai pasidaro rudis ir ji yra 
rausva. Paskui geležis su
sijungdama su kitokiais e- 
lementais padaro kitokias 
spalvas. Štai žalumas me
džių lapą priguli nuo oši
mo juose geležies. Taigi, 
be geležies negali Imti jo
kia gyvybė, jokis augumo.

Iš to išeina, jog mes tu
rime Įgauti geležies. Ge
riausieji valgiai yra tie, 
kurie turi geležies. O tie 
valgiai yra: pienas, kiauši
niai, duona, bulvės, žirniai, 
ryžiai ir avižienų. . Tai yra 
visuose paprastuose val
giuose yra geležies. Jei pa- 
sirinktumėm valgiu, kuriuo
se nėra geležies, tai numir
tumam jais besimaitinda
mi. Kuomet žmogaus krau
jas apsilpsta, tai jam ge
riausias vaistas yra pienas.

Sąjungosreikalais.
ALRK. Moterių Sąjun

gos seimas atsibus birželio 
29—30 d., 1915 m., Chicago, 
Ill., šv. Jurgio salėj, ties 
32 gat. ir Auburn avė.

NUO CENTRO RAŠTI
NINKĖS.

’ Prieš seimą sekanti daly
kai ALRK. Moterių Sąjun
gos privalo būti sutvarkyti:

1) Visos aplikacijos pri
valo būti išpildytos ir man 
sugrąžintos prieš seimą.

2) Visos velykinės išpa
žinties blankos prieš seimą 
privalo būti man priduotos.

3) Kuopos, siųzdamos pi
nigus, malonės 1 visuomet 
prisiųsti juos prieš 15-tą 
kiekvieno mėnesio su išpil
dytu mokesčių lapu. Tu
ri būti pažymėta, už kuri 
mėnesi prisiunčiama.

Delegačių i seimą galima 
rinkti po vieną nuo dešim
ties narių.

Kiekviena delegatė pri
valo turėti ir atsivežti man
datą su kuopos antspauda.

Kuopos, kurios dar ne
prisiimto mokesties už ge
gužio mėnesį, malonės pa
siskubinti ir prisiųsti, kad 
geriau butų galima sutvar
kyti centro kningas.

Gerai butų, kad kuopose 
butų šis tas apsvarstyta ir 
duota sumanymai seimui. 
Butų gerai, kad kuopos su
manytų ką nors del Sąjun
gos gero, jos sustiprinimo, 
praplatinimo,, Įvedimo di
desnio veiklumo.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rast.

NAUJOS KUOPOS.
So. Boston, Mass. Susi

tvėrė ALRK. Moterių Są
jungos kuopa. Valdybon 
pateko šitie asmenis: pirm. 
Agota Strakauskienė, jos 
pagalbininkė Paulina Gied
ra ičiutė, rašt. Ona Migaus- 
kaitė, kasininkė Ona ‘ Sta
niui lutė, kasos glob. Ona 
Mizgirdienė ir Antanina 
Staniui iutė.

T kuopą Įsirašė 32 narės. 
Ši kuopa yra 13-ta iš eilės.

Sheboygan, Wis. Susi
tvėrė Moterių Sąjungos 
kuopa, ji yra iš eilės 14 kuo
pa. Prisirašė 20 narių.

Geros kloties naujoms 
kuopoms.

M. L. Gurinskaitė, 
centro rašt.

Red. Atsakymai.
M-A-S, Grand Rapids, 

Mich. — Sveikas rašai, kad 
tenai sudegus kažkokia 8 
metų mergaitė, bet nepasa
kai ar lietuvė, ar svetimtau
tė, ir kaip ji vadinasi. Be 
to, Sveikas, net laiške ne
parašai savo tikros pavar
dės. Nedėsime.

Geram parakvijonui, De
troit, Mich. — Laisvamaniu 
šunybės yra visiems žino
mos, tatai laikraštin nedė
sime.

Ten buvęs, Melrose Park, 
[11. —Įsiskverbusios klai
dos nepataisysimo, nes tai 
nesva rbu ska ity to j ams.
Lauksim daugiau žinučių iš 
lietuvių gyvenimo.

ŽUVO BEGELBĖDAMAS 
VAIKĄ.

Pittsburgh, Kas., birž. 12. 
Motina Tolliver, besisteng
dama išgelbėti savo 18 mė
nesi u vaiką iš degančių na
mų, pati žuvo liepsnose. 
Gaisrininkai ištraukė iš 
liepsnų dar truputį gyvą, 
bet tuoj mirė. Vaikas vi
sai sudegė.

KLIlNBROę 

IB HALSTED. 20™ ST’S A?D B M B CANALPORT AVE

Vhoni Drover 7»00

DR. A. J. TANANEVICZE
Gydo Vyrų, Moterių ir Vaikų Ligas , |

Ofisas ir Gyvenimo vieta VsUados C

3249 S. Morgan St., Chicago. ’ “ XTV“VJ’’1” Į

Už pilna knygutę KLEIN BROS, 
štampų mos duoilame $2.50 pi

nigais arba $3.00 tavoru.

Mes turime' lietuviškus klerkus 
— kaip ateisite, visuomet jų 
paklauskite. NAUJAUSI LIETUVIŠKI COLUMBIA

Didis Išdirbeju Išpardavimas
Sis išpardavimas yra vienas iš didžiausių ką męs kuo
met turėjome. Jeigu nori pirkti kėdę, stalą, divoną 
arba rakandus, ateik čia, o nusipirksi už pusę kainos 
gerus ir puikius rakandus. Galima gauti ant išmok.

$6.96
Nuperka šį didelį sta- 
lą vertės $12.

Gero ąžuolo, dailiai nupali; 
v puotas, dydžio 6 pėdų vir

šus, 42 colių aplinkui. Šis 
yra labai puikus stalas.

I Ant išmokesčio.

$1.25 vertės kieto modžio^ffh 
kėdės dabar parduodamos M *3 
tik po ................................

$13.50 i
Nuperka šitą “Grand”' 

siuvama mašina.
šios siuvamos mašinos yra 

siems ir visur žinomos, kaipo 
riausiai ir lengvai siuvančios, 
dangtis yra ąžuolinis, turi 2 stal
čius iš abieju pusių.

Ant Išmokesčio.
Visi reikalingi prietaisai dykai. 

Mokinama uždyk.-j siūti.

Už-

Puikiausi ice-box’ai, rmCfį 
dirbti iš kieto medžio, par-^ffc«VV 
duodami tik už ............. **

$2.00 vertės puikios kie
to medžio supamosios ko-' 
(lės parduodamos tik po

Puikiausi vežimėliai su gu
miniais ratais, dabar par
siduoda tik už .................

te $68.00
si Nuperka šiuos seklyčios 

(parlor) rakandus ver-
tf’T] tės $100.

LT/ Šios puikios kėdės, ąžuolo, 
raudonmedžio ar valakiško 
riešučio. Šitokios kėdės 
jums laikys visą gyvenimą.

$32 divonai. 9x12 Kfb
džio, Axminster sti- V
liaus, parsiduoda po

Didelė lova, •'oloni-ggjkjfft 
ai stiliaus, spei-ialė®^ 3 
kaina - ..................... '

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

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

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

tokių kompanijų, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jūsų pinigus. Musų kom
panija yra viena iš tų, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gva ran
tuojame ant 15 metų.

Mes-parduodame savo gra- 
- mofonus už cash arba ant iš

mokesčio už
$1.00 į MENESI

f galite girdėti puikiausius šo
kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MĖNESIAI MĖGINIMO DYKAI
14 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus: 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH GO. 92

SU LIETUVIŠKOMIS DAINOMIS IR ŠOKIAIS
Žemiaus paminėti Rekordai turi būti 
kiekviename lietuviškame name kur 
tik randasi grajinama mašina. : :

KAINA 75= CANADA SI.OO

r999R j Per girią girelią. Kvartetas 
tzzzb j Linksminkimės. Polka

j I Per šilą jojau. Kvartetas
| Žydas stalinėje. Polka

E <1 n I Saulele nusileido. Kvartetas
8 i Maršas.

E “

r999o j Pamylėjau vakar. Solo
d ( Drauge. Polka-Mazurka

p ■< 4 I Mano Laivas. Solo
* ( Į Sveikatą. Maršas

r « r i Einu per dvarelį. Kvartetas
0 ( Gaila Tėvynes. Maršas

Columbia Lietuviški Rekordai yra geriausi.
Viršminėtus rekordus galite gauti pas kiekvieną Columbijos 

rekordų pardavėją.

Columbia Graphoplone Co.
Krautuves randas visuose didesniuose miestuose

Visi viršmineti ir kiti Rekordai parduodami per

EUROPA RECORO COMPANY
167 E. BROADWAY NEW YORK CITY

, Rašykit į mus savo kalboj.
Siųskit Money Orderius arba grynus pinigus o mes prisiusime tuojaus. 
Mes apmokame expresą jeigu orderiuojat 6 Rekordus antsyk.

(Rašykit mums surašo naujų Rekordų p. M. PETRAUSKO gerai žinomo 
lietuvio dainininko).

Viršminėtus ir kitus Lietuviškus 
rekordus pirkite pas Lietuvį 

JUOZĄ V. GELEŽUNĄ.

ji Norėdami gauti gerbiamo MIKO PETRAUSKO įdainuotus rekordus, 
’ rašykite pas mane.
Į) Siųsdami laiškus, pinigus ar Money Orderius, adresuokite taip:

Joseph W. Geležunas
J 385 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Canal 3737

:AKUSERKA
Mrs. A. Vidikas

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

1838 S. HALSTED ST., CHICAGO.

i

TTTT

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

Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

N. P ALT ANAVICIA
IS Millbury St., : Worcester, Mass.

3
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4   . __________ KATALIKAS

Šis tas iš kelio
nes karo metu.

(Iš “Moksleivio”).

(Tąsa).
ki kainynai pagalios sėjo' 
puvimo epidemiją. Tai ma
tydami, sulėkę ereliai su
draskė Lietuvos kūną ir ma
nė, jog jau pabaigta vis
kas; tečiau nesudraskė sie
los. Varnas Muravjovo pa
vidale dar kartą sukvarkė, 
patėmijęs jos gyvybės žen
klą. Bet veltui: ji gyva, ji 
gyvuos!

Myliu aš ją, tą tėvynę, 
tuo labiau myliu, juo labiau 
ji varginga, juo labiau ji 
apskurus. Vargai kartą 
pasibaigs, o nušvis laimės 
gadynė! Juk nėra lemta 
amžinai skursti, kaip nebu
vo lemta žūti!...

O gal lietuviu tauta savy
je nešioja to skurdo prie
žastis? Gal ji tik kęsti ir 
moka? Gal ji egzistavimo 
neverta ? Teisybė, sunku 
išteisinti ilgu amžių stagna
ciją. Bet Vytautai, Badz- 
vilai, Mickai ir kiti? Pa
saulinės pervartos gimdo 
didvyrius-poetus, taigi vėl 
atsilieps Maironiai, Jakštai, 
o su jaunučiu Putinu už
trauks visa eilė dainių.

Ir augs atbudusi Lietuva, 
ir bujos, ir klestės!!!...

Nei nepatėmijau kaip at
sidūrėme Folkestone. Čia 
laukia laivas. Sveikos, mė- 
linosibs jūrės, Anglijos ga
lybė, kitų šalių turte! Va
landėlė, kita—ir musų lai
vas susiubavo, kad apleis
ti uostą. Sujudo ir šimtai 
širdžių. Ne vienam atėjo 
galvon klausimas: gal jau 
paskutinį sykį matau tave, 
brangioji Britanija, gal ne
skirta pas tave grįžti?

Kuomet uostas pradėjo 
nykti iš akių, važiuojantieji 
rinkosi būreliais ir šneku
čiavo; kaikurie atidžiai žiu
rėjo į jūres, tarsi norėdami 
jas išihieruoti, kiti gi išsi
taisę aut platformos pra
dėjo snausti. Minėtasai 
mano bendrakeleivis nuolat 
drožė ant armonikos, lyg 
norėdamas jūrių užimą per
galėti.

Putė jau nelabai šiurk
štus pavasario vėjas. Atsi
stojau užvėjoj ir tėmijau, 
kaip laivas kerta molinas 
bangas, kaip jos putoja, 
daužosi. Juodų durnų juos
ta tęsiasi nuo laivo kamino 
iki vandens; čia susimaišo 
su bangomis, sukasi, ver
čiasi, kunkuliuoja, iš pa- 
šaknų dreba. Bet klausi
mas, ar šių laikiį sūkuriai 
pajėgs įjudinti sustingusį 
vokiečių dvasios materija- 
liziną, franeuzų tikybinį už
šalimą, rusų senąjį suram- 
bėjimą, anglų didybės su
akmenėjimą, vienu žodžiu, 
ar atvers pasauliui akis... 
prie tikro kelio!? Vargas 
pasauliui, jaigu jis prie šios 
progos neišriš svarbių klau
simų, kaip antai liuosybės, 
tautinį, tikybinį, o paliks 
arba privatiniam išrišimui, 
arba ateities! Jaigu nepa
sistengs sureguliuoti dievai- 
čio-aukso ir skurdo santi- 
kius, jaigu visi drauge ne
atsinaujins Kristuje, tai 
historija augs krauju lais
toma....

Nespėjo anglai atsigerėti 
savo tėvynės krantais, kaip

jie pranyko iš akių, o pasi
rodė Franci jos. Saulele, 
tarsi norėdama atsisveikin
ti su gamta prieš nakvy
nėn eisiant, blykstelėjo iš 
tarp debesų, apšviėzdama 
juros ir Franci jos kran
tus. Dailiai išrodė Franci- 
ja banguojančių jūrių ir 
juodų dūmų rėmuose. Pa
gal jūres tęsiasi baltų namų 
eilės; tarp jų skraidė trau
kiniai, leizdami kamuolius 
durnų, tarsi pypkoriai. To
liau tęsėsi apaugę miškais 
kalneliai, ant kurių viršūnių 
dažnai stypsojo bažnyčios: 
iškalusios savo bokštus į pa
danges, jos, rodos, meldė 
Augščiausiojo ramybės, san
taikos.

Ką manė matydami šiuos 
gražius krantus kareiviai, 
sunku atspėti. Juk tai že
melė, ant kurios jie turės 
kraują lieti, o gal ir galvas 
paguldyti. Jaigu ineiti į 
tų kareivių širdį, įsigilinti 
į jų mintis, kokių dramų ten 
butų galima pamatyti!?... 
Boto, kas per tragedijos 
galima pamatyti šen ir ten 
karo laukuose? Ir kam tas 
viskas? Ką gero pasau
lis po 9 mėnesių šios bai
sios tragedijos, paaukojęs 
tiek turtų, gyvasčių ir kit
ko? Kokį tikslą tuomi pa
siekė?

Klausimų tūkstančiai, o 
atsakymo nei vieno!

Boulogne. Atsisveikinau 
su savo kelionės draugais, 
nes jie kitu keliu nuvažia
vo. Musų traukinis pasi
leido Paryžiaus link. Sėdė
jom, kaipir silkės susispau
dę. Kas per įvairumas ke
liauninkų, arba greičiau įtik 
jų drabužių, nes jie buvo 
dažniausia kareiviai, tik 
apsirengę civiliai. Indo- 
miausiu ir visa dvasia to 
skyriaus, kuriame aš važia
vau, tai buvo vidutinio am
žiaus kareivis, morokietis 
(arba greičiau Morokoj gy
venąs franeuzas). Apsiren
gęs jis buvo kareiviškai pa
gal Moroko’s būdą: su rau
dona turkiška ■ kepuraite 
ant galvos, pilku palenktais 
skvernais švarku; jo keli
nės taip plačios, kad bent 
pora karčių javų tilptų. Jo 
veidas buvo kiek tamsus, 
tarsi saule indegęs. Budos 
akis, kaip žaibai, žvilgčio
jo. Veidas jo gana sausas, 
malonus. ' Liežuvis tai, tar
si ant sprenžinų, tarškėjo. 
Ko tik jis mums nepripa
sakojo! Nuo juoko ne vie
nam pašones pradėjo skau
dėti. Jį galėjo suprasti ir 
nemokąs franeuzų kalbos, 
nes ne tiek jis liežiuviu pa- 
sakojoj Jdek rankomis rodė. 
Parodė taipgi savo šautu
vo visas ir mažiausias dale
les, įvairios rūšies šuvius ir 
kitus kareiviškus įrankius.

Tečiau pusiaunakčiui ar- 
tiuanties pradėjo tai vie
nam, tai kitam “mikelis” 
pradotką, siūlyti. Aptilo ir 
kalbusis kareivis. Idant 
miegus nuvaikyti, aš išsi
traukiau pundą “Kataliko” 
numerių ir pradėjau varty
ti, skaityti. Tiktai ne su 
visais galima buvo rodytis 
viešai: vienur generolas 
Kliukas su savo pilnu, kaip 
mėnulis, veidu nupieštas, 
kitur kaizeris .su savo il
gais riestais ūsais, o tas vis
kas nelabai patinka francu- 
zams!

Pagalios išsitraukiau 
“Vilties” 59 numerį. Vi-

; ,...... ■ ... __________________ _

sas pirmasai puslapis ir dar 
kiek kito pavesta s ginčams 
p. A. M. su p. A. Sm. — 
Tai — manau: — kitos tau
tos ištisus numerius pašven
čia “pasauliniam karui,” 
lietuviai gi p. A. Sm. su p. 
A. M. karui. Kaip susiko
vė tuodu ponu, tai nė galo, 
nė krašto! Net, “ideališ
kam” žydeliui Spinozai ne
duoda grabe ramybės, iš- 
vilkdaini jo supelėjusią nuo 
keliu šimtu metu “matema
tiką,” ir tai prirodymui, 
jog alkanam reikia duoti 
duonos. K act juos “Ežys” 
subadytų už tai!

Man taip keistai begalvo
jant, staiga atėjo mintis pa
daryti iš to gešeftą. Neži
nau, ar gerasis, ar negera
sis man tą mintį pakišo. 
Mat, Amerikos ir ne Ame
rikos lietuviai laužo galvas, 
kaip čia išleidus kningą, ku
rioj butų surašytos visos 
didvyrystės, kad ją Šio ka
ro pabaigoj parodžius pa
sauliui, idant supažindinti 
jį su lietuviais. Augščiaų 
minėtoji kova, kaip tik tam 
tiks. Kiek galima spręsti 
iš Amerikos laikraščių, tai 
K. Pr. manytų pavadinti 
tokią kningą “Peštukų Dar
bai.” Aš su tuo nesutin
ku. Teisybę sakant, pava
dinimas ne taip svarbu, 
svarbus tai patįs faktai.

Galų gale mano akis už
simanė tūpti Tečiau ne 
kas buvo per nakvynė: kas 
minuta teko užmigti ir vėl 
pabusti, kad svyruojant 
neužgauti savo kaimyno.

(Pabaiga seka).

« Iccucna’c 8
Virinimo stip

rintojas se
niems ir nu- 
silpnėjusioms 

ypatoms. Tin
kamas vartoji
mui sveikstan

tiems.

SEVERAS 
BALSAM
OF LIFE

/

[Severos Gyvasties Balsamas]
i Kaštuoja 75 centus.

Patariama var
toti nuo užkie
tėjimo, neviri- 
nimo, dispepsi
jos, kepenų ir 

tulžies 
neveiklumo.

REALESTATE

Mėgintojai geriausiai išaiškina jo gerąsias ypatybes. 
Perskaityk sekantį laiką:

Nevirinimas.
“Per dvi sanvaites laiko vartojau Severos Gy

vasties Baisumą, ir pradėjau jausties daug ge
naus. Ilgą laiką kentėjau nuo nevirinimo, kas 
pridavė man nemažai kentėjimo, bet kuomet pra
dėjau vartoti minėtą gyduolę, tai mano nesmagu
mas praėjo ir dabar esu sveikas. Rekomenduoju 
šią gyduolę visiems kenčiantiems nuo skilvio bet- 
verkčs”. Dymian Moroz, Box 14, Duffield, Mich.

Parsiduoda pigiai naujas 2 lubų medinis namas 
W.37thPl. Brighton Parke, preke $2200 cash 
arba ant lengvų išmokesčių.
Parsiduoda 2 lubų mūrinis namas del 4 šeimy
nų ant Auburn avė., preke tik $3300.

Parsiduoda pigiai mūrinis ir medinis namas, ant 
Parnell avė., ant lengvų išmok., preke $4000.

Parsiduoda lotai 30 pėdų pločio, arti Crane dirb
tuvių po $110.oo. Atsišaukti kogreičiausia, nes 
tie lotai turi būti parduoti begyje 10 dienų.

“fiVFIKATA MOTFRIMS” Taio vadinasi musų knygelė, parašy* 1 AVA kiurio ta moterių naudai, kurioje paaiš
kinta įvairios ligos, nuo kurių SEVERĄ’S REGULATOR savo atitaisymo ir 
stiprinimo ypatybėmis moterims yra geriausis draugas, nes minėtoji gyduolė 
palengvina jų kentėjimus. Pareikalavus, knygelę pasiunčiamo dovanai.

Severos Reguliatorius kaštuoja $1.00.

Severos Preparatai parsiduoda alei aptiekoje. Pirkite vien Severos. Neimkite 
jokių užvaduotojų. Jei negalėtumėt jų gauti tai užsisakykite tiesiai nuo

W. F. Severą Co. “‘X"5
| Ar žiniai hr ateiti nusipirkti Naujo ir Antrų Rankų Medžio
| Durų, lentų, lentelių, rėmų, švinakalvių daigtų ir stogo popieros.

MUSU ČBEmOS YRA ŽEMIAUSIOS.

| CARR BROS. WRECKING CO.
S 8003-8039 S. HALSTED ST. CHICAGO, Ill

Jau antri metai eina didelis mėnesinis 
laikraštis su paveikslais.

"JAUNOJI LIETUVA”

Tananevicz Savings Bank
REAL ESTATE, LOANS INSURANCE Dept.

3253 S. Morgan St. K. J, FILLIPOVICH, paid.

Lietinių Katalikų Savaitinis Laikraštis

“DRAUGAS”
“Draugo” sandarbininku skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuviu veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugiją ir vi
suomenės judėjimo. Visi dienos klausimai yra 
svarstomi rimtai ir teisingai.

Prenumerata Amerikoje $2.00 metams, 
$1.00 pusei metų; kitose šalyse metams 
$3.00, pusei metų $1.50.

KAS JAM SKAUDA ?
Stovi prieš mus jaunas 

vaikinas. Jis skundžiasi e- 
sąs sutingusiu, visai nuvar
gusiu, nužudžiusiu apetitą, 
išblyškusiu ir nužudžiusiu 
svarumą ir jėgą. Tai yra 
paprastas neužtektino mai
sto atsitikimas, ir tamsta 
privalai kuogreičiausiai 
duoti jam Trinerio Ameri
koniško kartaus Vyno E- 
lixiro. Tas išvalys jauno 
vaikino kūną ir atidarys ke
lią valgiui. Trumpu laiku 
vaikinas reikalaus daugiau 
maisto. Duok jalu gerą, 
stiprų, sveiką valgį, bet 
duok po truputį ir trumpais 
laikotarpiais, ir vaikinas 
greit pasitaisys. Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vy
no Elixiras yra labai geras 
suliuosavimui vidurių toni
kas, kuris nėra deginančiai 
stiprus, nei nepriimnus. Li
gose virinimo organų jis vi
sada turėtų Imti rekomen
duojamas. Kaina $1.00-. 
Aptiekose. Jos. Triner, Ma
nufacturer, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, 111.

Kuomet šaltis krečia, trin
kis su Trinerio Linimentu. 
Kuomet skauda muskulus, 
arba sąnarius — daryk tą 
patį. Bus greita pagelba. 
Kaina 25c. ir 50c., krasos 
keliu 35c. ir GOc.

(Advt.).

.J. .J. •$••$*•$*•$• .J. .J*
Telephone Yards 1546 J

Į W. 1 Stankūnas |
Geriausias Lie- ❖ 
tuvys Fotografas £ ■ — 4. 
Musų galerija y- & 
ra didžiausia ant 
Bridgeport© ir 
parengta pagal v 
naujausią . madą. 4 
Dėlto atliekamo v 
visų fotografijų 
darbą kuogeriau- 
šiai. 4*
3315 S. HalstedSt t 

kamp. 33 PI. ❖

“Jaunoji Lietuva’’ yra artimiausiuose santykiuose su 
“L. žiniomis”, “L. Ūkininku”, “Mokykla” bei “Auš
rine” ir šių laikraščiu bendradarbiai didžiumoje yra drau
ge ir “Jaunosios Lietuvos” bendradarbiais.

“Jaunojoje Lietuvoje” kiekviename numeryje spau
sdinama rinktinės dailiosios literatūros veikalų (eilių, ap
sakymėliu ir kt.), taipgi raštų ir straipsnių. kame gvilde
nama įvairus mokslo ir visuomenes gyvenimo klausimai. 
Būto, “Jaun. Lietuvoj” yra dar šie nuolatiniai skyriai:

I. Mokslas ri pažanga.
II. Ruožai iš politikos ir visuomenės gyvenimo.
III. Spaudos ir gyvenimo atbalsiai. -j‘v
IV. Literatūros apžvalga.
V. Jaunimo balsai. „i;.
Kaina metams $3.00, pusei metų $1.50. Atsiuntu- 

siems 25c. krasos ženkleliais (stampomis) ar Kt. tuojau iš
siunčiame vienų numeri pasižiūrėti..............

Meldžiame užsisakyti tuojau:

Jaunoji Lietuva” 5630 Ingleside Ave. Chicago. Ill.
------ -------------------------

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui. ;
Adresuokit:

DRAUGAS PUBLISHING CO. s
1800 W. 46th St., Chicago, III. Į

Buk Neprigdmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes!
Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- 
prie miestą ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, 

kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, že
mė labai derlinga, gali 
120 dolerių, gali pirkti 
šykite mums, indedant 
formaciją dovanai

A. VISBARAS
■ 3112 So. Halsted St., Chicago, III.
B Kas nori susirašyt su ten gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas g 
S BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., -

joj

sėti javus du ir tris kartus į metus.
40 akerių žemės.
2c. markę, o mes

Kas turi
Kas norite žinoti plačiau, ra- 
Jums pirsiusim kningą ir in-

& co.
Telephone Yards 3159

Susiv. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias kningas. Šičion paduodame surašą tokią kningy, kurias vargiai kitur gausite.

1. RODOS MOTINOM APIE AUGINIMĄ IN- 
DOMŲ KŪDIKIŲ. Sutaisyta pagal Michailovą. 
Tilžėje, 1895 m. Išleista M. Noveskio. 18 puslapiu, 
kaina 5c., SLA. nariams 3c.

2. — KĄ DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenktj kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusk, kaina 10e., SLA. nariams 8e.

3. — DANGAUS AUGŠTUMAS IR ŽEMĖS 
SENUMAS. Anykščių šilelis ir daugelis naudingu 
žinių. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1903 
m. 149 pusi, kaina 20c.. SLA. nariams 15e.

4. — VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusk, kaina 20c., SLA. nariams 15c.

5. — TRACHOMA, arba sergėkite akis. Prie 
Šviesos. Sutaisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje. 
1904 m. 100 pusi., kaina 15c., SLA. nariams 10c.

6. — PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖ
JIMĄ. o ypatingai apie Jėzaus Kristaus Bažnyčią. 
Vilniuje, 1812 m. 63 pusi., kaina 10c., SLA. na
riams. 8c.

7. — PASNINKAI LIETUVOJE. Parengė K. 
Stkls. Išleido P. Mikolainis. Tilžėje. 1908 m. 16 pu-

■ slapių, kaina 5c., SLA. nariams 4c.
8. — KELETAS ŽODŽIŲ APIE NEŽMONIŠ

KUS MASKOLIŲ DARBUS KRAŽIUOSE ir apie 
sudynimą Kražiečių Vilniuje. Išleista M. Noveskio. 
Tilžėje. 1905 m. 15 pusk, kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

9. — DIEDAI IR GRAŽINA. Poemą. Parašė 
Adomas Miekevičia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25c., SLA. nartams 13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward. 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andziulai
tis. Su žemlapiu. Plymouth, Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams 13c.

11. — KELIONĖ Į EUROPĄ. Parašė Jr. kn.
J. Žilinskas. 52 pusi., kaina 10c., SLA. nariams 5c.

12. — KONRADAS VALENRODAS. Poema. 
Parašė Adomas Mickevičius. Verte Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na
riams 8e.

13. — LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA. 
Shenandoah, Pa., 1901 m. 173 pusi., kaina 40c., 
SLA. nariams 20c.

14. — NAŠLAITĖ. Drama keturių veiksmų, 
septyniuose atidengimuose. Parašė M. Valinčius. 
So. Boston, Mass., 1909 m. 22 pusk, kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

A. B. STRIMAITIS

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikelių. Lietuvių kalbon išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusi., kai
na 20c., SLA. nariams 10c.

16. — KRAŽIŲ SKERDYNĖ IR JOS PASEK
MĖS. Paminklas del Kražių nuo Amerikos Lietu
vių. Parašė kun. J. Ž. 77 pusi., kaina 15c. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusk, kaina 75c., 
SLA. nariams 38c. (su D-ro J. Basanavičiaus pa
veikslu).

18. — NUO DEGTINĖS. Komedija, dviejuose 
aktuose. Parašė L. N. Tolstoi. 19 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

> 19. —. APIE SVEIKATĄ. Pasikalbėjimas Mo
tinos su vaiku. Parašė Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija. New York, N. Y., 1913 m. 16 pusi., kai
na 10c., nariams 5c.

20. — LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS RU
SŲ VIEŠPATYSTĖJE. Grafo Lclivos socioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50e.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa
gal pasakojimą Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 1909 m. 32 
pusk, kaina 10c., SLA. nariams 8c.

24. — KUN. A. BURBA. Jo gyvenimas ir dar
bai. Mažas paminklas nuo SLA. Parašė Jr. Jonas. 
1898 m. Pusk, 20c kaina 20c., SLA. nariams 10c.

25. — “APŠVIETA” — tai mokslo ir literatū
ros periodinis leidinys, ėjęs 1892 ir 1893 m. “Apš- 
vietos” kompletas susideda iš 780 puslapių spau
dos ir jo čieuia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dėldieniniai nasikalbėjimai mainerio su lėberiu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas. Išleista kaš
tais Minersvillės Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapių, eienia 15e.

' 27. — AISOPO PASAKOS. 360
110 paveikslų, 209 pasakų, su priedu iš 102 pasa
kų. Tinkami pamokinimai seniems, jauniems ir ma
žiems. Popieriniais apdarais $1.25, drūtais drobi
niais apdarais $1.50.

28. — Ar visi žinot kas pasidaro NUO DEG
TINĖS? Jeigu, ne, tai_ uusipirkit dviejų veiksmų 
komedija ir dažinosit. Ši kningelė tiktai 10c.

29. — KOMPLETAI MĖNESINĖS “TĖVY
NĖS” 1896, 1897, 1899, 1910, 1911, 1912 metų, po 
50c., SLA., nariams — po 25c.

NEW YORK, N. Y307 W. 30th Street,

puslapių, su
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