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MUSIS BALTIKOJ: RUSŲ VIRSUS
Laivynų mu

šis Baltikoj.
LONDONAS, liepos 3. — 

Didis buvo mušis Baltikoj 
ties sala Gothland tarp Vo
kietijos ir Rusijos laivynų.

Rusai Įveikė vokiečius. 
Grūmėsi 18 valandų. Vie
nas vokiečių skraiduolis nu
garmėjo jūrės dugnan, du 
šarvuočiu, 1-nas minininkas 
ir vienas torpedinis laivas 
pažeista.

Nuskandintasis kaizerio 
skraiduolis yra Magdeburg, 
pastatytas 1912 m. Jisai 
paliko mūšio vietą ir pažei
stas skubinosi i Liepoją, 
bet pakeliuj gavo dar nuo 
rusų į pašonę ir murktelėjo 
žemyn su 370 jurininkų.

Šarvuotis Wittelsbach ir 
Kaiser tipo šarvuotlaivis, 
nors gerokai pažeisti, bet 
visgi valiojo pabėgti. Prieg- 
tam dar mininin. Albatross 
buvo rusų skraiduolio veja
mas ir paskui buvo užvytas 
ant seklumos ir sudužo. 20 
jurininkų ant jo užmušta ir 
27 sužeista.

Vokiečių torpedinis lai
vas užbėgo ant seklumos 
Skerdy. Ten pat bangos iš
metė 40 vokiečių jurininkų 
lavonų.

Salos Gothlando gyvento
jai pasakoja, kad mušis už- 
sipliekė užvakar, liepos 1 d., 
ir kanuolės dundėjo visą 
naktį, o šviesos juostos rai
žė padanges. Baubė kanuo
lės dar ir ryte.- 10 vai. va
kare buvo matyti, kaip arti 
salos keturi skraiduoliai Į- 
nirtusiai veikė. Neužilgo 
vienas torpedinis laivas ir 
Įplaukė i Katthamsvick su 
daugyve sužeistų.

KĄ VOKIEČIAI MANĖ 
PADARYTI.

Iš Petrogrado pranešama, 
kad vokiečiai turėjo išsidir
bę dideli pieną veikimo 
prieš Rusiją. Jie pienavo 
kartu varytis prieš Rusiją 
ant jūrės ir ant žemės. Į 
Žemaitiją ir Kuršą vokie
čiai sutraukė visą savo 8-tą 
armiją. Ta armija turėjo 
Žemaitiją. O laivynas turė- 
eiti Rygos link ir gilyn Į 
jo savo keliu mušti rusus 
ant j arės. Ir laivynas pir
mas pradėjo žygi ir pirmas 
gavo smūgius. Nukentėjo 
geriausieji kaizerio laivai 
—dreadnanghtai.

— Londonas, liepos 3. — 
Iš Dardanelių kareivių ra
šoma, kad turkai su talki
ninkais nelaisviais gražiai 
apsieiną. Turkai esą džėn- 
telmonai, palyginus su vo
kiečiais.

Didžiausia do-
rybė Europoj.

Londonas, liepos 3. — Re
ginald McKenna, Anglijos 
kanclieris, savo prakalboj 
pasakė:

“Gyventojai musų šalies 
privalo dabar žinoti, jog da
bartinėse musų aplinkybėse 
taupumas yra didžiausia do
rybė. Surėdytas cukraus 
šmotelis, neišai kvotas duo
nos šmotelis, nesuirukytas 
cigaras arba cigaretas reiš
kia mažesnį prekių įgabeni- 
iną, o tuos daiktus mes ga
lime gauti tik išsiunčiant iš 
savo šalies auksą arba pasi
skolinant jo. Ales turime 
būti taupus, pačėdni, jei 
norime ištverti.”

Tarp Anglijos mokinių 
skleidžiama taupumo idea.

mažas 
prie

Valdžia priima jų 
paskolas ir akstiną 
skolinimo.

Vokietijoj taupumo 
jau senai platinama 
didžių ir mažų.

idea
tarp

— Washington, D. C., lie
pos 3. -— Dėdės Šamo išlai
dos besančios šiemet dides
nės, negu pernai. Per šiuo
metinius fiskalius metus iš
leista $16,165,416 daugiau, 
negu įplaukė. Pernai išlai
dų buvo $1,967,523 daugiau, 
negu Įplaukų.

— Pana, III., liepos 3. — 
E. Propeck, vietos mėsinin
kas, nusišovė. Paliko našlę 
su trimis vaikais.

Vėliausios 
Telegramos. 
PARYŽIUS, liepos 3. —

Italai užėmė sodžių Tolmi- 
no prie Isonzo upės, netoli 
Goritz, didelės austrų tvir
tovės. Sodžių gyni 
austrų.

30,000

lieposPETROGRADAS,
3. — Laivynų mūšyje Balti
koj dalyvavo daugiau, kaip 
30 rusų ir vokiečių karo 
laivų. Rusų laivai mažai 
tenukentėjo.

ROMA, liepos 3. — Iš 
karo lauko pranešama, kad 
ant Plava-Gradisco linijos 
austrai neatsilaikė ir pasi
davė atgal.

PETROGRADAS, liepos 
3. — Ant Juodosios jūrės 
rusų povandeniniai laivai 
nuskandino tris turkų gar
laivius, kuriais buvo gabe
nama anglis ir pro vizija į 
Konstantinopoli.

have
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Mre DiazSprogimas
valstybBs

rumuos6i!,nedi,5'
Washington, D. C., liepos 

3. — Vakar vėlai vakare iš
tiko labai smarkus sprogi
mas valstybės rūmuose (Ca
pitol). Sprogimas buvo 
priėmimo salėj, ant antrų 
lubų. Langai išpyškėjo ir 
sienos sprogo keliose vieto
se.

Niekas nebuvo sužeistas.
Valdininkai spėja, jog tai 

darbas kokio papaikėlįo, 
kurs norėjo sukelti sensa
ciją. Tuoj prasidėjo tyri
nėjimai.

GINČAS PIKTADARYBE 
PASIBAIGĖ.

Linn, Mo., liepos 3. — 
Fanuos randaunininkas 
Fred Pointer susiginčijo su 
fanuos savininke kas link 
raudos. Besiginčydami iki 
to įsikarščiavo, kad randau- 
ninkas ųušovė savininkę, 
jos dvi dukteri ir jos vieną 
sūnų. Parmos savininkė
buvo našlė. Piktadaris pa- pribunančius nuo geležinke- 
sidavė pats policijai. lių, nuo uostų.

Laisves Varpas.

Avi šliurėmis, I

Haaga, liepos 3. — Vo- 
■kietijos valdžia patarė civi- 
i liams gyventojams ' avėti 

■mis šliurėmis. Taip 
i patarė todėl, kad surėdyti 
i odą kariniams reikalams. 
Mieste Neuss, arti upės 
Reino, mokytojai pirmuti
niai paklausė valdžios pa
tarimo. Dabar jau bėdini 
ir turtingi medinėmis šliu
rėmis kanknoja per miesto 
gaivos.

1 GRĄSINA AMBASADO
RIUI.

Washington, D. C., liepos 
3. — Per pastarąjį mėnesi 
Vokietijos ambasadorius 
von Bernstoff gavo arti 100 
įvarių grasinimo laiškų.

— Roma, liepos 3. — Ita
lijos kareiviai užėmė augš- 
tumas ties Plezzo miestu.

— Londonas, liepos 3. — 
Didžiuosiuose Londono lie
teliuose, pritrukus del ka
ro vyrų, skiriama merginos 
būti “šveicarais.” Joms 
padaryta tam tikri mundie- 
rai. Jos priiminėja svečius,

San Francisco vaikai deda 
savo parašus po peticija, 
kad tarptautinėn parodon 
butų atsiųstas “Liberty 
Bell” (Laisves varpas) iš 
Philadelphia. Varpas siun
čiamas. Tomis dienomis jis 
bus pravežtas specialiu 

traukiniu per Chicago.

Mek- 
buvo

Paryžius, liepos 3. —- Va
kar vakar<‘ pasimirė 
Porfirio Diaz, buvęs 
siko prezidentas. Jis 
gimęs 1830 m.

Jis aštuonis sykius 
išrinktas prezidentu, 
diktatoriškai, bet iš
Meksiką išlaikyti nuo riau
šių ir “revoliucijų.” Jam 
viešpataujant visgi kilo ša
lies gerbūvis.

buvo 
valdė 
galėjo

ARCIVYSKUPAS 
GYVAS.

DAR

Rochester, N. Y., liepos 
3. — Chicagos arcivyskupas 
Quigley nemiršta ir gana, 
nors daktarai suskaitė jam 
valandas. Vakar buvo są
moningas, karts nuo karto 
šį-tą pasakydavo, 
paklaustas, ar ko 
tarė: “Melskitės už

Kartą 
nenori 
mane.’*

KIEK MAISTO IŠVEŽTA.
Washington, D. C., liepos 

3. — Didžios daugybės mai
sto išgabenama iš Amerikos 
Europon. Per vienuolika 
mėnesių išgabenta maisto 
už $724,000,000. Pernai per 
tokį pat laikotarpį tebuvo 
išgabenta už $433,000,000.

| Vokiečiai
Lietuvoje.

Visiems labiausia rupi 
tėvynė—Lietuva. Bet ypač 
indomu sužinoti kuodau- 
giau apie savo kraštą, savo 
kampeli. Kadangi esu su
valkietis, tai ir godžiai gau
dau žinias apie šią Lietuvos 
dali. Vilniuje yra daug pa
bėgėlių iš seniau apsigyve
nusių ir kasdien jų skaičius 
didinasi ir didinasi, nes 
žiaurus vokiečių elgimasis 
spiria išrinkti vieną iš dvie
jų: ar toliau nešti nepake
liamą vargų naštą, būti 
niekinamu, ar, nieko nepai
sant, laužtis per vokiečių 
apkasus, per jų pozicijas, 
kad priėjus musų karuome- 
nę ir pasiekus tolimesnes 
vietas, būti užtikrintam 
nors gyvybėje, nes čia kiek
vienas ras užuojautą ir duo
nos kąsneli.

Besišnekant su pabėgė
liais, susidarė pas mus ben
dras paveikslas dabartinio 
Suvalkijos stovio. Be to, 
aiškiausiai stojosi prieš a- 
kis musų, lietuvių, ateitis, 
vokiečiams, ne Dieve duok, 
pergalėjus, ko betgi negali
ma nė tikėties. Tomis min
timis ir pasidalysiu su ma
lonia skaitytoju. Turiu 
pridėti kad labiausiai rei
kia padėkoti vienam asme
niui, kurs ištisai pėkščias 
perėjo beveik visą lietuvių 
Suvalkiją, viską matė savo 
akimis ir paskui papasako
jo savo Įspūdžius. Kai]) į- 
kankinti musų žmonės, ga
lima spręsti iš to, kad jis, 
tasai asmuo, nepabijojo ke
liauti keturias dienas, per
eiti nuteriotus vokiečių plo
tus, baugiai dairyties, kad 

■pastebėtų priešas, būti 
pasirengusiu ant kiekvieno 
žingsnio mirti sutikti.

Bendras įspūdis. Ne visa 
lietuviškoji Suvalkija vo
kiečių užimta. Liuesas nuo 
jų šeimininkavimo visas 
plotas už kokios mylios- 
dviejų nuo Nemuno. Tik 
buvo užplūdę apylinkėse a- 
pie Sudargą ir Gelgaudiški. 
Bet ir užimtose vietose ne- 
vienaip nukentėję. Labiau
sia sunaikinta viskas ten, 
kur vokiečiai darosi sau po
rcijas. Ten viską degina, 
naikina, žemę labiausiai ap
kasais išardo, žodžiu, viską, 
pločio per 5—6 verstus, pa
verčia Į tyrus. Labiausiai 
11 u kentė j usi< >s Kalvarijos, 
Ala ri j ampo lės a py liuke s. 
Paskui taippat išnaikinta 
viskas apie Liudvinavą, pa- 
šešupiu apie Šunskus, Sago
tąją ir labai išdegintas Bar- 

'zdų kaimas.

Zanavykija ligi paskuti
niu dienų buvo šiek-liek lai
mingesnė už kapsus. Bet 
ir ten užplūdę tokiečiai 
viską sunaikino. Kapsuo
se, kai]) apie Marijampolę, 
Šunskus, Kalvariją, maža 
kur teužsėta, nes kai]) gy
vuliai, tai]) ir sėklos vokie
čių atimta. Tik apie Vil
kaviški, Keturvalakius ir 
Pilviškius dažnai pasitaiko, 
užsėti lankai. Zanavykai 
kokiuo tai budu Įsigudrino 
Įsėti dalį laukų, nors nau
dos iš tų sėjų gali nebūti 
jokios, nes ilgai nelijant 
viskas baigia džiūti.

Be to, atėjus rugiapjūtei, 
nebus gyvulių laukams nu
valyti. Daug arklių prives
ta į Lekėčių ir Rudos gi
rias, bet ūkininkai negali 
jų pasiimti, nes vokiečiai, 
pamatę kokį gyvulį, pasi
skubina tuojaus jį atimti. 
Pasakoja, kad kaikuriems, 
stovintiems toliau nuo pozi
cijų, palikę vokiečiai po 1 
arklį, žinoma, blogiausi, po 
karvę, bet-kaikur atima vis
ką ligi paskutinio viščiiiffl?1 
Taip, pavyzdžiui, iš vieno 
didelio ūkio viską iššlavė: 
galvijus, arklius, avis, 
paukščius, ir lyg ant paty
čių, palikę tik vieną kiau
lę su paršiukais.

Tokioms sąlygoms esant, 
sunku permatyti rytojų, 
vienok žmonės iš bado ne
miršta, nes labai vieni ki
tiems gelbsti. Yra nemaža 
tokių, kurie suskubo užsi
kasti kiek valgio i žemę, tai 
tuo valgiu ir patįs minta ir 
kitus, labiau pavargusius, 
maitina. Žinoma, kad tai]) 
ilgai tverti negalės ir, atsi
radus kokioms užkrečia
moms ligoms, butų labai 
patogi dirva joms platintis, 
nes gero žmonės, supranta
ma, nemato ir labai sunku 
užlaikyti švarą. Vokiečiai- 
kareiviai labai nevalus ir 
baisingai apiponavoti bru- 
do, kuriuo užkrečia ir žmo
nes. Patalines ir visus ge
resniuosius kambarius pai
ma patįs sau. o tikruosius 
šeimininkus suvaro ar į ra
sis, ar tai]) į kokią kama
rą, uždaro ir. žinia, labai 
sunku apsiginti nuo biržių 
(parazitli).

Vokiečių elgimasis. Iš to 
matyti, kai]) žiaurus vokie
čiai. Atiminėti paskutinį 
arklį, paskutinę karvutę, 
paliekant pulką mažų vai
kučių be lašo pieno gali tik 
užkietėję, surambėję ir do
riškai nupuolę žmonės. Pa
tįs vokiečiai giriasi tuo. kad 
esant karui visas jausmin
gumas turįs pranykti, ir jų 
idealas pasiektas, nes ištie
si; jie sužvėrėję. Ne tik ką 
apiplėšia, bet ir trobas, kur

(Tąsa ant 4 pusi.).

1
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Iš Dienos ^=Dienon.=^
Londono “Daily Ex

press” rašo:
Kapitonas Ernest Jan

ney, prigulintis į Kanados 
lakūnų korpusų, sugrįžo iš 
rytinio karo fronto, kur jis 
tyrinėjo dabartinį karinės 
aviacijos stovį. Pasikalbė
jime su vienu laikraštinin
ku iš Toronto jis apreiškė, 
kad grafo Zeppelino sugal- 
vojinias dirbdinti orlaivius 
su stangia aptrauka esąs 
pilnai nepasįsekęst — Kiek 

yra žinoma — pasako
jo kapitonas — zeppelinai 
(styrimai orlaiviai) nuo 
pat karo pradžios savo bom
bomis Užmušę- tik 197 asme
nis, kurių didžiuma buvo 
civiliai žmonės, moteris ir 
vaikai. Jei su tuo žmonių 
skaitliumi sulyginti kieky
bę ir lėšas sunaikintų zep- 
peiinų, tai pasirodys, jogei 
tie orlaiviai yra perbran- 
gųs ir neatneša jokios nau
dos karo metu. Daug di
desnę vertę turi desėtkas 
aeroplanų už vieną orlaivį, 
ir tie aeroplanai, kartu 
ėmus, daug pigesni už vie
ną grafo Zeppelino sugal
votą orlaivį.

Todėl vokiečių pasigyri
mai su tuo oro laivynu tie
siog tuščias daiktas.

Kovo- 4 d. 1913 metais 
Suv. Valstijų kongresas pri
pažino reikalingu daiktu 
padirbdinti 39-tą karini lai
vą vardu “Arizona,” kuris 
nesenai buvo pabaigtas ir 
birželio 19 d. iškilmingai į- 
leistas i vandeni Brooklyno 
dokuose, New Yorke. Iš
kilmėje dalyvavo suvirš 
60,000 žmonių. Kita tiek 
žmonių buvo prisikimšę ap
linkiniu namu danguose, ant 
stogų ir medžių. Visi gei
dė pamatyti tą tautinę iš
kilmę ir krikštavimais pa
sveikinti naują milžinišką 
karo laivą, ginkluotą didžio
mis anuotomis, kurios turį 
tarnauti šios laisvosios ša
lies romybės ir gerbūvio 
apsaugai.

Stebėtinas tai faktų su
lyginimas! — Milžiniškos

Persilaužimo 
valanda.

Juo ilgiau tęsiasi tasai 
baisusis Europoje karas, 
kuris rite rija žmonių au
kas ir turtus, tuo labiau da
rosi slaptingas jo bėgis, tuo 
labiau darosi nesupranta
mas visas kariaujančių pu
sių veikimas. Milžiniškos 
armijos susikibusios lieja 
kraują. Jau greitai sueis 
metai, kaip tos baisios sker
dynės tęsiasi, tuo tarpu ka
ro pabaigos ir pasekmių 
nesigirdi, nesimato.

Jau milijonai kareivių 
paguldė savo galvas mušiu 
lauke, šimtai karinių ir pre
kinių laivų nuskandinta po
draug ir visomis brangeny
bėmis, kokios buvo gabe
namos, tūkstančiai miestų 
ir sodžių paversta į griu
vėsius, neapkainuojami dai
lės tvariniai ir architektū
ros sunaikinta, gi karas su 
visu intempimu nuolat siau
čia ir niekas nežino, kuo
met jis pasibaigs, kuomet 
prisiartins jam galas. Vis
kas, ką galima pasakyti, tai 
tas, jogei prisiartino persi
laužimo valanda, jogei arti
nasi gal koks nepaprastas 
krizis ir nuo šio laiko karo 
bėgis, rasi, paklius į nau
jas vėžes.

Tik tiek galima numany
ti, jogei šis baisus karas 
negalės ilgai tęsties; pas
tangos tokios milžiniškos, 
nuostoliai taip dideli, kad 
tiesiog žmogaus protas to 
viso negali apimti. Būti
nai turi kas nors naujo at
sitikti, turi būti persilauži
mas, arba prisiartins abel- 
nas nusilpnėjimas, atgrisi- 
mas ir apatija.

Šiandie karo lauke ir po
litikos reikaluose veikiasi 
stebėtini ir paslaptingi da
lykai. Pastarasis rusų ar
mijų išvijimas iš Galicijos 
ištikro stebėtinas ir netikė
tas atsitikimas. Juk visas 
laikas rusų armijos Galici
joje buvo nepergalimos ir 
nebuvo nieko tokio girdima 

anuotos ir... valstybės ra
mybė, mirtį nešanti įrankiai 
ir., žmonijos gerbūvis!... O 
tečiau tame ir yra visa ro
mybės ir gerbūvio ^laiky
mui svarba. To bntmai rei
kalauja militarizmo idea, 
kuris šiandie visą pasaulį 
apsiautęs valdo.

Grojant tautini himną, 
šaudant iš anuotų ir švil
piant nesavais balsais fab
rikų ir laivų švilpynėms, 
Miss Estera Ross ant naujo 
karo laivo būdama sumušė 
Į jo sieną butelį su vynu 
ir davė laivui vardą “Ari
zona.” Paskui valstijos A- 
rizona gubernatorius Hunt, 
kuris vardu sausosios vals
tijos ręikalavo “krikšto” 
'ne vynu, bet vandeniu, su
daužė, į laivo sieną užgau
damas, butelį su vandeniu. 
Paskui sekė kalbos, paroda- 
vimai, jurininkų mankšty- 
mosi.

Šarvuotis “Arizona” turi 
intalpos 31,400 tonų; ilgas 
p()8 pėdų, platus 97 pėdų; 
gi jo sunkumas — 13,000 
tonų. Greitumas 21 maz
gas (jūrių mylia) per va
landą. Aprūpintas dvylika

Anglijos kareiviai lavinami, kaip reik vartoti durtuvus kr.ro lauke pasitaikius
staigioms atakoms.

apie jų taip didį nusilpnė
jimą, kad staiga nuo teuto
nų užpludimo turėtų trauk- 
ties ir pamesti į šalį visus 
karo vaisius, kokie nuo ka
ro pradžios buvo pelnyta. 
Rusų armijos be atsižiūrė
jimo visu frontu traukiasi, 
kad tuo tarpu teutonai už
gulę paskui juos slenka. 
Kur gi pagaliau rusai susi
laikys ir atsispirs priešais 
teutonus? Lygia dalimi ir 
vakariniame fronte francu- 
zai, užuot pasinaudoti vo
kiečių mušiu linijos apsil- 
pimu, nes jų daug karuo- 
nienės nugabenta į Galiciją 
ir Lenkiją, užpuldinėja ga
na silpnai, be jokių aiškes
nių pasekmių, tarytum butų 
pamiršę, jogei kituomet ties 
Marne daug stipresnę , vo
kiečių armiją sumušę. A- 
pie anglų armiją jau kelin
ta savaitė nieko negirdima. 
Taippat ir Dardaneliuose 
nieko ypatingo neveikiama, 
gi italai irgi labai palen
gva slenka Austrijos gilu
mom žodžiu sakant, kas 
tokio neišaiškinamo veikia
si. Argi tai butų rengia
masi prie kokio nors.gene- 

14 colių anuotų ir dvide
šimts dviem 5 colių. Įgu
la — 1,000 žmonių. Padir
bimo lėšos siekia $7,250,00.0 
ir kita tiek išleista jo ap
ginklavimui. Vadinasi, vie
nas laivas valstybei atsieina 
ne mažiau $14,000,000. Tai 
tik tiek pinigėlių jo prireii- 
gimas. Bet kiek atsieis už- 
laikvmas? «/

Tokius tai žaislus šian
die didžiulės valstybės tai
sosi ir jais žaidžia. Tiek pi
nigų paklojama žmonių žu
dymo įrankiams. Ir tokiais 
valstybių darbais militariz
mo dievaitis tik krikštau- 
ja, nes jam ant aukuro au
kojama žmonių kruvinas 
prakaitas ir pagaliau pati 
gyvybė. Negalima net įsi
vaizdinti, kokiam galui tie 
baisus žudymosi įrankiai y- 
ra reikalingi? Argi jau 
įmonės tik todėl gyvena, 
kad žudyties kaip lauki
niams, argi jiems jau taip 
labai ankšta darosi ant šios 
žemės skritulio? Ir klausi
mas, kuomet, kuomet gi pa
galiau žmonija susipras ir 
kuomet jos širdyje prigys 
skardus obalsis: meilė ir 
vienybe!

Kareiviai lavinami.

ralio užpuolimo antsyk ant 
visų frontų? Kas tai gali 
žinoti

Tokio chaoso tikrai nega
lima suprasti. To viso neži
no nei žymesnieji europė- 
nai, kurie intraukti tau ka
ro sukuriu. Nežinoma nei 
užsienių gyventojams, nors 
kasdiena skaitoma iš karo 
lauko pranešimai.

Reikia apsiginkluoti kan
trybe ir laukti, kaip paga
liau įvyks tasai persilauži
mas ir galutinas krizis. A- 
teitis tas visas paslaptis ati
dengs. O

Didžiausia Lietu
vių pramoga

Amerikoj.
Wilkes-Barre, Pa. Didžiu 

'veiklumu pasįžyjmi Lietu
vos Vyčių 15 kuopa, kuri 
randasi šiame mieste. Mil
žinišką darbą ji sumanė. Ji 
sukels, sujudins visus apy
linkės lietuvius. Pernai 
čia buvę) surengta liepos 16 
d. taip vadinama Lietuvių 
Diena. Vyčiai pagal aną 
formą rengs ir šiemet, tik 
daug grandioziškesnę. Ti
kimasi, kad ta diena atsi
lankys 40,000 žmonių į tą 
pramogą. Didis bus pro
gramas.

Pirmiausia bus lenkty
nės bėgime. Bėgs 100 bėgi
kų. Pradės bėgti iš Wil
kes-Barre, Pa. ir bėgs į Val
ley View Parką, ty. bėgs 
septynias mylias. Pirmu
tinis gaus $25, antras $15, 
trečias $10. O jei lietuvis 
išbėgs, tai gaus didelę do
vaną. Todėl geri bėgikai iš 
visos Amerikos kreipkitės 
žemiau paduotu adresu. Bus 
toliau lietuviški šokiai, lie
tuviškas lošimas, vaikų 
lenktynės. Kals į akmenį 
skylę — kas per 25 miliu
tas iškaiš skylę 10 colių gi
lumo, tas gaus $10. Wil
kes-Barre vyčiai loš Base 
Bali su Pittstono vyčiais. 
Koks lietuvis turės dau
giausia vaikų, tam bus d no-

SELPKIM LIETUVĄ, AU
KODAMI “TAUTOS FON

DUI” BENT VIENOS 
DIENOS UŽDARBI.

ta miltų maišas vertės $7, 
bus visokių dainų — dai
nuos geriausi Pennsylvani- 
jos lietuvių dainininkai; 
kalbės garsus kalbėtojai ir 
aiškis apie vyčių organiza
ciją, kalbės svetys iš Lie
tuvos p. Šimkus, atstovas 
Lietuvių Dr-jos nukentėju- 
siems del karo šelpti, bus 
Scrantono vyskupas ir bus 
primicijos kini. J. Miliaus
ko. Viskas bus nuimta ant 
jodomų paveikslų. Visas 
Pelnas eis nukentėjusiai 
Lietuvai.

Tai čia dar ne visas pro
gramas. Bus daroma daug 
kitokių prasimanymų.

Kas-gi tame darbuojasi, 
kad surengti tokią A- 
merikos lietuvių historijoj 
negirdėtą pramogą. Nugi 
naujutė Lietuvos Vyčių 16 
kuopa, kuri susitvėrė sausio 
12 d., 1915 m., ir turinti 100 
/.larių. Ji varė agitaciją, 
kvietė aplinkinų miestelių 
lietuvius — iš Kingstono, 
Scrantono ir t.t.

Aplamai suteikiau žinias 
apie tą pramogą. Butų ge
rai, kad visi vyčiai iš visos 
Amerikos prisidėtų kuo ga
li prie šios. pramogos, kad 
duotų savo sumanymus. 
Mes norime pasidarbuoti, 
pasirodyti svetimtaučiams, 
kad gyvuojame, norime at
likti stambų, kiltą darbą.

Dar kreipiuosi į seseris ir 
brolius vyčius. Stverkimės 
visuomenihio veikimo, sto
kime liaudies priešakyje ir 
darbuokimės del jos gero, 
del gero savo tautos, del pa
sirodymo prieš svetimtau
čius. Ei, vyčiai, mumyse 
gludi didelės jėgos, musų 
organizacija ant uolos pa
statyta, o ne ant smėlių, te- 
užia audros, tetrauko per
kūnija, o musų organizaci
ja tvirtės, bujos. Veiklu
mas vyčių viename mieste 
tepaskatina prie veikimo 
kitų miestų vyčius. Dirbki
me, broliai vyčiai, del pakė
limo musų tautos kūniškai, 
dvasiškai, doriškai.

Reikale kreipkitės adre
su:

Stasys Striaukas,
348 Stanton str., 

Wilkes-Barre, Pa.

DARBAI ŠIAIP TAIP 
EINA.

Spring Valley, Ill. Dar
bai kasyklose pamaži eina. 
Dirba po 6 ir 4 valandas 

dienoje. Užsidirba žmone- 
liai pragyvenimą. Bėda tik, 
kad palinkę prie gėrimo. 
Dar blogiau, kadi r moterįs 
nesisarmatija uiti į karče
mas gerti. Tai ištikro bė
da, nes sakoma, jog gir
tuoklis yra pusė velnio, o 
girtuoklė, tai čielas velnias.

Viena moteris apleido vy
rą ir vaikelius. Nežinia kur 
dingo. Jau keturios suvai
kai jos nėra. Pabėgo pasi
grobus nuo vyro $1,800. Ge
rų laikų turės, kol praule- 
vos vyro sunkiai uždirbtus 
pinigus.

Birželio 25 d. suėmė ke
turis vagilius. Jie vogė iš 
vagonų. Daug prekių jau 
buvo prisivogę. Vagis yra 
italai. Springvallietis.

“Šventoji iGromata”.
Štily g prūsų “N. Liet. 

Ceit.,” prie vieno suimto 
karo lauke rusų kareivio, 
kurs buvo nugabentas Į 
Vengriją, atrasta nepapras
ta “šventoji gromata.” Ta
sai raštpalaikis, sakoma, 
atspauzdintas Počajevo mo- 
nastiriuje ir, karo vyriausy
bei leidžiant, padalintas ru
sų kareiviams. “Gromata” 
sekančiai skamba:

“Šventoji gromata rusų 
kareiviams.

Šitas raštas atrastas Po
čajevo monastiriaus cerkvė
je už Dievo Motinos paveik
slo. Tą raštą yra rašęs Die
vo Motinos Marijos Simus, 
Kristus, šventajai Jumpra- 
)vai. Kas jį skaito, tani 
Dievas suteikia palaimini
mą. Suteikia podraug pa
laiminimą ir visų rusų ca
rui, idant jis savo prieši
ninkus įveiktų.

Ruse kareivi! Aš, Jėzus 
Kristus, paliepiu tau, idant 
tu šitą gromatą perskaitęs 
atiduotum ją savo draugui, 
gi tasai po perskaitymo ki
tam ir t.t. Musų viešpats 
didysis ir gailestingasis ca
ras su savo žmonėmis yra 
sutikęs nesmagumus. Jį iš 
visų pusių priešininkai už
puolė, kuomet jis panorėjo 
į savo rankas paimti visą 
pasauli, idant viskas, kas y- 
ra gyva pasaulyje, pajustų 
jo maloningos raukos palai
minimą. Didysis ir galin
gasis caras ėmėsi ginklu, i- 
dant su jumis, rusai karei
viai, • savo tėvų palikimą 
praplėstų. Jis su jumis 
laimingąjin karau išėjęs ir 
jūsų pareiga už jį savo 
kraują pralieti ir savo gy
vastį paaukoti. Smarkiau
siuose mašinose jumis lai
mina šventoji Jumprava ir 
ji lydi jumis teisiųjų keliais. 
Baisus yra priešininkas ir 
Rusijai padaro blėdies. At
siminkite namie paliktas sa
vo šeimynas, savo žmonas 
ir vaikus. Jei jus caro že
mės ištikimai neginsite, tai 
ncužsipelnijatc, kad saldė 
jums šviestų, neverti oro, 
knriuom kvėpuojate, never
ti žemės dagos, neverti ca
ro malonės, kuri . laimes 
spinduliais jumis liete ap
lieja. Bukite atsargus. Kas 
į priešininko rankas paklių- 
va, tas miršta visų mirčių 
mirtimi. Patekusia nelais
vėn yra prakeiktas ir neten
ka dūšios išganymo. Jo šei- 
)nyna turės ligi septintai 
kartai metavoti ir caro ker
štas aną persekios.

"“DIDELE DOVANĄ“*]

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

arba j vertas dovanas.
(Šį dovani) bus duodama iki Dec. 31, 1615)

Kariaukite vardan šven
tėjos Jumpravos ir caro, 
nes tie visur esanti.”

Net pati “N. Liet. Ceit.” 
stebisi iš tokio rusų val
džios gudrumo ir kareivių 
tamsumo.

* P ie Elsie G. Markar į
• ***.j. Užbaigusi Ilinshow konservato- .j. 

4 riją. Daliai- duoda lekcijas aut 4 
£ piano. Atsišaukite šiuo adresu: į 
t 4515 S. Wood St. Chicago, Ill. ?
*$»'M**S**C**v •Im5**$**J**5* ^*4**Z**S* *M**J**i*

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 3. Hermitage Ave., 

Kampas 46 gatvėn.
Nuo 8 vai. vakaro kasdiena

M-f?1,1"’*!?*""'*' heiscer-neiune u ’■’inniin>ai<a>a<nveniae*M'*M«MM>M*

-.■W IHMItl W.W

DR. G. FI. Glaser
Gyvenimas ir Ofisus 

3149 So. Morgan SI. kerk 32 ros, Chicago 
Specialistas ant 

Mote:”’ ' -.r Vaikiškų
xaipyi vuioarškų Ligų 

Ofiso valandos:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pietų, 

ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedč-lioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

w ' i ■ - ■> arroi tam ■ -« < u
H Telephone Yards 6685 H
3 • HR ^^tuviška Drapanų Krautuve B 
b g

Užlaikau didžiausiame pasirin- .
B kime vyriškų aprėdalų, skrybėlių, 8 
S čeverykų, batų del moterų, vyrų ir S 
B vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- B 
B kntll- B

a JONAS BUDRIKAS, savininkas «
| 3252 -54 S. Morgan St 

CHICAGO, ILL.
EI B
li.la^n ® H. ta BB-KtSr.TaBuIlME'a'CSIIS'-.M. n

Tel. Randolph 5246

A. A. Shkas
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE ST.
•į* (Room 815) Chicago, III. 

------------------------------------------& Res. .3255 So. Ilulsted St.
| Tel. Drover 5326

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesamo bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jus 
pusę pinigu. Nauji vyriški drabužiai 
nuo $30 iki $50 už pusę kainos. Ma
žai vartoti drabužiai, vertės $25 iki 
$60 — $5 ir augščiau. Apatiniai ma
žai vartoti, nuo $1 ir augšėiau. Vai
kę drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsfed Street

Atdara kaidln.į vikar<.8 iki 9 
valandai. Sukatoje iki II valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

si m ra . ?a a k jb 0 m m 0 ran 
8 v _■ Dr. S. A. SLAKIENE;
’ SPECIALISTE q
■B MOTERIŲ IR VAIKŲ LIGOSE
H 3255 SO. HALSTED ST. ■
„ Tel. Drover 6320 CHICAGO, ILL. ■ 
9
ni'DB l£ bS CT JM S Ž2 « !W » Q'l- B U

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Rali išmok
ti Angliška kalba, labui trumpamo laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimu; taipjau klesosc dienomis ir vakarais. 
Jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amorlcnn School of L&s£ua£ea

1741 W. 47th Slice Chicago.'%
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Kiukiuniškio 
klebonas.

Kunigas Martenas buvo 
kl ei jonu... Kiukiun iškyj.

Būdamas minkštos, kaip 
duona, grynos, kaip auksas, 
širdies, jisai mylėjo, kaip 
tikras tėvas, savo kiukimiiš- 
kiečius. Jam Kiukiuniškis 
butu pasirodęs žemės roju
mi, jei kiukiuniškiečiai bu
tų buvę jam truputi malo
nesni. Bet deja! vorai raiz
gė-tinklus išpažinties klau
sykloj, o iškilmingą Velykų 
dieną daug Ostijos likdavo 
Šventosios Cimborijos vidu
je. Tas skaudžiai vėrė širdį 
gerajam ganytojui ir jis vi
suomet melzdavo Dievo vie
nos malonės: kad jam ne
leisti} mirti, kol surankios 
avidėn išsiblaškiusias avis.

Ir tuojaus pamatysite, 
kad jo Dievas išklausė.

Vieną sekmadienį, po E- 
vangelijos, Martenas Įlipo 
sakyklom

— Mano broliai, —tarė 
jis, —tikėkite man, jei no
rite : nesenai vieną naktį aš, 
vargšas nusidėjėlis, pasiju
tau bestovįs šalę dangaus 
durų.

Pabarškinau— šventasis 
Petras man atidarė.

— A, tai tu, mano dora
sis Martenai, — tarė jis 
man. Iš kur tave vėjas at
pūtė?... ir kuo gi aš galiu 
tau patarnauti?

— Geras šventasis Petrai, 
kurs laikai didžiąją kningą 
ir raktą, ar negalėtum man 
pasakyti, ar daug danguje 
turi kiukiuniškiečių?

— Aš negaliu atmesti ta
vo meldimo; sėskis, mes 
tuojaus kartu pažiūrėsime, 
kaip kas yra.

Ir šventasis Petras užsi
dėjo akinius, paėmė savo 
storąją kningą ir atskleidė 
ją.

— Pažiūrėkim truputį. 
Kiukiuniškis, sakai. Kiu... 
Kiu... Kiukiuniškis. Radau. 
Kiukiuniškis... Mano dora
sis kunige Martenai, lakš
tas visai baltas. Nė vienos 
gyvos dvasios. Čia nedau
giau kįiukiuniškių, kaip 
skiauturių ant kalakutės 
galvos.

Kaip? Čia nevieno iš Kiu 
kiuniškio. Nevieno? Tai ne. 
galimas daiktas! Pažiūrėk 
pats, jei manai, kad aš juo
kauju.

Aš, o Tu Dieve mano 
brangiausis! aš treptelėjau 
koja ir, susiėmęs rankas, 
sušukau: Dieve gailestinga
sis! Tuomet šventasis Pet
ras tarė:

—Tikėk man, kunige Mar
tenai, nereikia taip sielo- 
ties, dar gali kokia labai 
liga susirgti. Čia gi ir ne ta
vo kaltybė. Tavo kiukiuniš
kiečiai, tai ištikrųjų gali at
silikti, turi išbūti kokias 
keturiodešimtis dienel i ų
čysčiui.

■—A, didysis šventasis 
Petrai, padaryk taip, kad 
aš bent galėčiau juos pama
tyti ir nuraminti.

— Mielu noru, mano kuni
gėli. Štai, tuojaus apsiauk 
šiomis naginėmis, nes čia 
keliai nepergeriausi... Taip, 
tai visai gerai... Dabar eik 
vis stačiai priešakiu. Ar 
matai ten toli kryžkele? 
Rasi sidabro duris visas ap
kaltas juodais kryžiais... 
dešinėj... Pabarškinsi, tau

US

RUSIAN CANDY CO.
(Ine.).

CHICAGO, ILL.
Tiktai viena dirbtuvė ku

li išdirba tikrai originališ
kus Ruskus saldumynus.

Galima gauti nusipirkti 
visose grocenėso ir krautu
vėse visose Suv. Valstijose. 
Jeigu negalėtumėte nusi
pirkti pas savo grocemin- 
kus, tai rašykite tiesiai į 
mus pošiuo antrašu:

Russian Candy Co.
Chicago, Ill.

Columbia universiteto, Nevz Yorke, 25 medicinos skyriaus studentai laivu The- 
mistocles iškeliavo Į Serbiją kovoti su besiplatinančia ten tarpe gyventojų liga 

šiltine.

atidarys... Sudiev! Lik 
sveikas ir linksmas.

Ir aš ėjau... ėjau! Koks 
ilgas kelias! Šiurpulys man 
visą kūną nukrato, vien tik 
tai atsiminus. Mažas kele
lis, pilnas erškiečių, raudo
nų žibančių akmenų ir šny- 
pštančių gyvačių, privedė 
mane prie sidabrinių durų.

— Dun! Dun!
— Kas barškina? — iš

girdau užkimusį., ir liūdną 
balsą.

— Kiukiuniškio klebonas.
— Kiu...
— Iš Kiukiuniškio.
— Eikš vidun!
Tnėjau. Didis gražus 

aniolas, juodais, kaip na
ktis sparnais, žibančiais, 
šviesiais, kaip diena, rūbais 
su deimanto raktu, kaban
čiu prie juostos, rašė didelėj 
kningoj, daug storesnėj, ne
gu šventojo Petro...

— Nu, ko nori ir ko rei
kalauji? — tarė aniolas.

— Gražusis aniolė Dievo, 
aš noriu žinoti — aš, gal 
but, labai žingeidus, — ar 
turi čia kiukiuniškiečių?

Kiukiuniškiečių, žmonių 
iš Kiukiuniškio, kurių aš 
esu dvasiškas ganytojas.

— A, tai kunigas Marte
nas, ar ne taip?

— Aš esmi tavo tarnas 
aniolėli.

— Sakai iš “Kiukiuniš
kio”...

Ir auiolas skleidžia ir 
varto savo didžiąją kningą, 
seilėmis vilgindamas savo 
pirštą kad lakštai geriau 
slidinėtų...

— Kiukiuniškis, — tarė 
jis, sunkiai atsidusęs... ku
nige Martenai, čysčiui nėra 
nieko iš Kiukiuniškio.

— Jėzus! Marija! Juoza
pai! Nieko iš Kiukiuniškio 
čysčiui! O Dieve didysis! 
kur gi jie yra?

— E, šventasis žmogau, 
jie danguje. Kur gi jie, ga
luose bebus?

— Bet aš tik atėjęs iš ten, 
iš dangaus...

— Tu iš ten esi atėjęs! 
Ir kas gi?

— Ir kas gi! jų ten nė
ra!... O geroji aniolų kara
lienė!...

— Kas gi mums daryti, 
klebonai, jaigu jų nėra nei 
danguje, nei čysčiuj, tai vi
durio nėra, jie yra...

— Šventasai kryžiau! Jė
zau, sunau Dovido! Ai, ai, 
ai! ar tai galimas daiktas?.. 
Nejaugi didysis, šventasis 
Petras butų pamelavęs... 
Tečiau, aš visai negirdė
jau gaidžio giedant!... Ai, 
vargšai žmonės! kaip aš 
pats nueisiu dangun, jei te
nai nėra . mano kiukiuniš
kiečių?

— Klausyk mano, nelai
mingasis kunige Martenai. 
Kadangi tu būtinai nori įsi
tikini i visa ir savo akimis 
pamatyti, kaip kas yra, eik 
šituo takeliu, bėgk jei išga
li bėgti... Kairėj rasi dide
les duris. Tenai sužinosi 
viską. Tepadeda tau Dievas!

Ir aniolas uždarė duris.
Tai buvo ilgas kelelis, vi

sas išgrįstas raudonomis 
ža rijomis. Svirdakul iavau, 
lyg bučiau buvęs įgėręs; 
klupau kiekvieną ' žingsnį 
žengdamas: buvau visas 
šlapias, kaip iš marškos iš
trauktas; ant kiekvieno 
mano kūno plaukelio buvo 
po prakaito lašą, ir aš bu
vau labai ištroškęs... Bet, 
dievaži, su naginėmis, ku
rias man buvo paskolinęs 
šventasis Petras, nenude
giau kojų.

Neina ža pr i kl up i i įėjęs,
pamačiau dešinėje pusėje 
duris... ne, ką aš sakau, var
tus, didžiausius vartus, vi
sai atdarus, panašius į 
didžausios krosnies duris. 
O, mano vaikeliai reginys! 
Ten jau nebeklausia mano 
pavardės; ten, jokio sąrašo. 
Būriais pro atdaras duris, 
ten eina, kaip jus, mano 
broliai, sekmadienį einate 
smuki ėn.

Dideli prakaito lašai rie
dėjo per mano kūną, ir vis 
dėlto man buvo šalta ir dre
bėjau. Mano plaukai pasi
šiaušė ant galvos. Užuo

džiau degėsių kvapą, pana
šų į tą, kokio esti musų 
Kiukiuniškij, kada kalvis 
Uoralis kaustydamas svili
na seno asilo kanopą. Aš 
negalėjau kvėpuoti tuo dvo
kiančių oru; buvo girdėti 
baisiai klykiant, vaitojant, 
staugiant, keikiantis.

(Pabaiga seka).
ŠlLPNFžMONfsT-

Mr. Jos. Chyma iš Tania, 
Ta.,nori duot gerą patari
mą kiekvienam. Štai, ką jis 
sako: “Aš gavau vaistus, 
kuriuos buvau užsisakęs ir 
suvartojau dvi bonkas. Tri- 
nerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras than la
bai pagelbėjo, ir sąžiniškai 
aš rekomenduoju silpniems 
žmonėms, kurie yra savo 
vidurių varginami. Pana
šiuose atsitikimuose Tam
stų Elixiras yra labai ge
ras įia gelbėtoja s. Bukite 
malonus pasiųst man tiek 
jo kiek pasiuntėt pereitą 
kartą.. Jos. Chyma, Tania, 
Iowa. Mr. Chyma gerai su-' 
pranta šio vaisto veikmę, 
pal mosuojančią vidurių ne
gales, juos išvalančia ir su- 
driitinančią kūną. Jis taipgi 
turi but vartojamas įvai
riose ligose, surištose su už
kietėjimo komplikacijomis. 
Kaina $1.00. Aptiekose. Jos. 
Triner, Manufacturer, 1333 
—1339 So. Ashland avė., 
Chicago.

Triner’s Liniment’as 
greit persigeria per skūrą 
ir nueina į skausmo vietą. 
Duok jam gerą išmėginimą. 
Kaina 25c. ir 50c., per pa- 
čtą 35c. ir 60c.Advt.

Ant išrandavojimo du 
flatai labai geroj vietoj. Ty
ras oras ir gatvės medžiais 
apsodintos.. Atsišaukite:

B. SLUZ, 
738 W. 38 st.,

West Pullman, Ill.

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. WIEGNER 
GYDYTOJAS

3337 So. Morgan St. Chicago, III
Kalboms Lietuviškai

Paakstina plaukus prie augimo, ne 
leidžia ir pagydo nuplikimų, apsaugo
ja nuo slinkimo, prašalina pleiskanas, 
pagydo skalpo ligas, priduoda plau
kams skaistumų, ir gražumų, tai nėra 
dažas, bet jisai sugražina plaukams 
naturalj kolorį ir duoda plaukams 
maistų, kurio jiems reikia. Vartoda
mas trink gerai plaukus iki jų šaknų, 
trink smarkiai, vikriai. Kaina 50c ir 
$1.00.

Užsisakant gyduoles ir siunčiant pi
ningus adresuokite šiteip:

F. A, Poszka’s Pharmacy
3121 S. Morgan St., Chicago

Draugysčių Reikalai.
LIETUVIŠKA "TEATRALIŠKA 

STĖ ŠV. MARTINO 
CHICAGO, ILL

N. Overlingas, Pirm.
3405 Auburn Ave.

J. Miekeliunas, Vice-Pirm. 
839 W. 34th St.

A. J. Kasparas Prot. Rast. 
3416 Auburn Ave.

D. L. Kadzievskis Fin. Rast.
1625 W. 20th St ,

M. Z. Kadzievskis, Iždin.
2118 W. 20 St.

Dr-
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NAUJAUSI LIETUVIŠKI COLUMBIA

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

KAINA 75c CANADA $1.00

j Per girią girelią. Kvartetas
( Linksminkimės. Polka

c « 7 I Per šilą jojau. Kvartetas
I Žydas stalinėje. Polka

E *• o į Saulele nusileido. Kvartetas 
° i Maršas.

..... ( Pamyljau vakar. Solo
I Draugė. Polka-Mazurka

c 4 ) Mano Laivas. Solo
H ( Į Sveikatą. Maršas

r >< r t Einu per dvarelį. Kvartetas 
° ( Gaila lėvynės. Maršas

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

rekordų pardavėją.

Columbia Graphoplone Co.
Krautuves randas visuose didesniuose miestuose

Visi viršmineti ir kiti Rekordai parduodami per

EUROPA RECORD COMPANY
167 E. BROADWAY NEW YORK CITY

Rašykit i 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).

Viršminetus ir kitus Lietuviškus
rekordus pirkite pas Lietuvį 

JUOZĄ V. GELEŽUNĄ.

Norėdami gauti gerbiamo MIKO PETRAUSKO įdainuotus rekordus, 
rašykite pas mane.

Siųsdami laiškus, pinigus ar Money Orderius, adresuokite taip:

Joseph MC Geležunas
385 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

EXTRA!
Tiktai ant trumpo laiko

TEMYKIT!
Musų pigumai 
bus visados po 
šiuo paveikslu 
pagarsimi. Į 
kitus miestus 
siunčiame tik
tai aplaikę vi- 
suspinigusant

reikalaujamų tavorų, ir gvarantuojame pil
nų užganedinimą, ar gruzinam pinigus.

Mes taipgi turime pilnų pasirinkimų ir 
B namuose reikalingų daiktų.
į_________________________________
i -
g Reikalaudami ką nors visados kreipkitės j

Antras Didelis iškilmingas Piknikas
PARENGTAS 

RYTINES ŽVAIGŽDES KLIUBO

Panedelyj, Liepos (July) 5 d., 1915 m.
Leafy Grove Darže, Willow Springs, Ill.

Pradžia 10 vai. ryte, Įžanga 25c Porai.

ADMINISTRACIJA ŠV. PETRO 
DR-JOS IŠ KENOSHA, WIS.

Juozapas Kiserevskis, Pirm. 
721 Engol St.

Pran. Stankus, Vice-Pirm. 
957 Jenne St.

Jonas Drukteriis, Nut. Rast. 
408 Linden St.

Metėjus Reuga, Fin. Rašt. 
353 W. Main St.

Klemensas Piningis, Ižd. 
519 Henson St.

IŽDO GLOBĖJAI:
Jurgis Milašius, 
260 Calednia St.

Juozapas Kasputis, 
92 Jenne St. 

Jonas Gasunas 
773 Pomeroy St.

“BIRUTĖS” DR-JOS VALDY
BA KENOSHA, WIS.

Povilas Beišys, Pirm. 
202 N. Howland Ave.

. Jonas Gasiunas, Vice-Pirm. 
53 N. Main St.

Andrius Kvedaras 
’ 921 Jenne St.

Tadeušas Varanavičius, 
202 'N. Howland Ave. 
Anastazija Glinskaitė 
173 Milwaukee Ave.
KASOS GLOBĖJAI:

Marijona Grabliauskaitė 
23 N. Pleasant St. 
Antanina Viršilaitė 

3J3 Quincy St.
D. L. K. VYTAUTO KLIUBAS, 

WILKES BARRE, PA. ’
J. Ažys, Pirm.
21 Braws St.

S. Pileckis, Prot. Rašt. 
462 E. South Pa.

J Lakus, Finan. Rašt. 
404 Park Ave.

J. Jakimaitis, Antras Finan Rašt.
J. Rokus, Iždin. 

B. Balionis ‘ ~~ ~

Peoples Home SupplyĮ 
į
B 1936-38 S. Halsted St., Chicago, III.

Szit s paauksuotų s laikrodėlis, gva- 
rantuotas ant 25 m., 12 saizo. 15 ak
menų Elgin viduriais, vertes $25.U0. 
ant szio iszpardavinio t ik

$16.90
Nikeliniai laikrodėliai 12 arba 16to 
saizo, 7 akmenų Elgin viduriais,
vis dos verti $10.00 dabar

$6.25
P.S. Szijs nedėlios pigumai nebus 
sumažinti nei del krautuvninku

B 
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K. Rudaitis

ir K. Rudaitis.
Basos globėjai.

ir V. Mentvila, 
Maršalka.

Organo vedėjas

Kviečiame visus liteuvius ir lietuvaites atsilankyti ant musų Pikninko, 
kur praleisite linksmai ir gražiai laika. Kviečia visus

’ KOMITETAS.
Pasarga: Galima davažiuoti bile kokiais karais iki Archer avė., paim

ti Archer Limits karus iki Joliet karų, Joliet karais iki daržo.

J. Liaukus, 
404 Park Ave.

DR-TĖS ŠV. JUOZAPO L. M.
Ant Town of Lako, Chicago, Ill., 

VALDYBA 1915 m.
Juoz. Žalandauskis, Pirm. 
4345 S. Hermitage Ave.

Ign. Kumpikas, Vice-pirm. 
4605 S. Marshfield Ave. 
Juoz. J. Palekas, Rast 

4629 So.PaulinaSt.
Tamošius Vaičas, Knigvedys, 

St. Anueiauskas, Iždininkes 
2447 W. 45th PI.

’ JOHN P. RASHINSKI
g Seniausias ir daug patyręs fotografistas. Pranešu savo Tautie

čiams, o labiausia JAUNAVEDŽIAMS kreipties pas mane, kurie rei-
■ kalauja turėti atsakantį darbą ir visokio skyriaus, taip kaip mieste. 
H Be to, dar duodame JAUNAVEDŽIAMS puikų didelį paveikslą DO- 
H VANAI. Visas darbas gvarantuojamas.

DVI GALERIJOS

j .3213 So. Morgan St.,

■
■
M
OI

668 W. 18th St. »

Lietuvių Kataliku Savaitinis Laikraštis

“DRA UGAS"
“Draugo” sandarbininkų skaičiuje yra rim- 

čiausieji ir žymiausieji lietuvių veikėjai ir rašyto
jai. Jame paduodama daug žinių iš draugijų 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.

Pažiūrėjimui siunčiamas vienas numeris veltui.
Adresuokit:

Draugas Publishing co. 1
1800 W. 46th St., Chicago, III. |
====•--■■ ...ar-u-, ■ a 1-1 ' ------------------------------------ rzr-ScaELTt- —’—J
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Katalikas

VokiečiaiLietuvoj
(Pabaiga nuo 1 p.).

labiau puola į akį, sudegi
na. Apie rakandus nėra 
ko kalbėti. Kokius daiktus 
gali paimti, ima su savimi, 
kokių negali, tai sunaikina:! 
komodas, stalus, kėdės, du-| 
ris sudaužo kirviais, veidro
džius sukulia.

Labiausiai sergsti nuo to, 
kad žmonės negalėtų išdirb
ti savo laukus. Sako, kad 
kai-kur patįs vokiečiai duo
da sėklų, bet kad kas tikrai 
nurodytų vietas, kurias vo
kiečiai taip apdovanotų, ne
girdėjau. Atbulai, turiu 
tikriausių žinių, kad tie
siai trukdo žmonėms įsisė- 
ti, nors ir naudotųsi tik vo-j 
kiečių paliktais (jei kur jie 
paliktų) gyvuliais. Nors 
ir butų likęs šioks-toks gy
vulys, vienok be įrankių ką 
padarysi? Visi gi ūkio pa
dargai atimti, tik vietomis 
šiek-tiek palikta.

Taipgi žiuri, kad žmones 
neįsidirbtij perdaug ir dėl
to, užtikę kokį nors reika
lingesnį įrankį, pasiima ar
ba sunaikina. Taip, vienas 
ūkininkas pasidarė akėčias. 
Pamatę jas vokiečiai tuoj 
šoko draskyti, greitai iška- 
linėjo visus akėtvirbalius, 
ir, kad negalėtų jasis pasi
naudoti vėl, sukalinėjo į sie
ną. Jei pamato dirbant 
lauke, tai tuoj atima gyvu
lį, įrankius ir sėklas. Mu
sų žmonelius verčia prie 
darbų, daugiausiai kelius 
taisyti. Už darbą, žinoma, 
nemoka, dargi niekad nepa- 
valgy dilia.

Žinoma, vokiečiai ramiau
siai šeimininkauja po mu- 

^sų kaimu. ~ 
mininkavimo 
reikia pasilinksminti, 
ir linksminasi, nors ; 
vaitojimai, ašaros, 
laužymas ir dantų 
mas. Pamatę vištų i 
čių pulką, tuoj griebiasi už 
šautuvo ir pradeda gain jo
ties, lyg maži vaikučiai, po 
kiemą ar po sodą. Tai dar 
pakenčiama, bet kas la
biausia vargina, tai dorinis 
žeminimas.

Vokiečių ištvirkimas. Pir
miausia tai tas, kad musų 
žmonių kitaip nevadina, 
kaip tik “švein” ir “Imud” 
arba, mūsiškai tariant, 
“kiaullė” ir “šuo.” Vie
nok kas labiausia žemina 
vokiečių vardą, tai bjau
riausias moteriškių perse
kiojimas. Savo gašlumui 
patenkinti nežiūri nei luo
mo, nei amžiaus. Ištekėju
sias atskiria nuo vyrų, vai
kus atitraukia nuo motinos 
krūčių, kad tik patenkinus 
gyvuliškus jausmus. Už
puola taip, kad dažnai už- 
gainioja ligi mirties, o be 
smaugimų, burnos skareliu 
užrišimo neapsieina beveik 
niekad. Taip pasakoja ir 
išskaičiau iš rusų laikraš
čio, kad ajūe Liudvinavą e- 
są rasta 30 negyvų mergi
nų, suverstų į duobę.

Baisu ir ueiutikėtina, y- 
pač iš tokių “kultūringų 
žmonių” pusės, kaip save 
skaitė ir skaito vokiečiai. 
Bet taip pasakojo žmonės, 
kurie patįs tai matę ir gali 
išvardyti užpultąsias, išro
dyt!, taip sakant, dokumen- 
tališkai. Visokis žmogiš
kumas, doros reikalavimai į

jie neįsidrąsina daryti to
kių nedorybių. Aišku, kad 
prie tokių sąlygų, žmonių li
pas labai puolęs ir dar la
biau jie kenčia del to, kad 
jokių susinėsimų neturi, 
laikraščio jokio neprigrie- 
bią, už darbo tverties nega
li, nepavalgę ir atsigulę ne
turi ramybes, nes naktį ga
li iš visų pusių užsidegti 
trobos ir patįs ugnyje žū
ti.

Kareivio mirtis

7ST sherwooo bldrich]
Šita turtinga moteris gyve
na Southampton’e, N. Y. 
Vagiliai iš jos namų pavo
gė kaklo papuošalą vertės 

$50,000,

Taip, kartą prisi-

Hfl
H

SU PILVO SKAUDĖJIMU
Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi
duok suvedžioti. Nedaryk bandymų. Vartok

SEVERA S BALSAM OF LIFE
[SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]

ir urnai pajusi jo sveikinančių ir stiprinančių veik
mę. Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
kumo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
drugio ir sustingusių jaknų. Senstantieji, seni ir 
silpni žmonės ras jį labai geru.

Bet vieno šei- 
i neužtenka, 

. Na, 
aplink 
ranku 
grieži- 
ar an-

ir gėda prapuolė. Užpuldi
nėja vidurdienyje, prie a- 
kių kitų moterių, vyrų ir 
vaikų. Merginas girdo ko
kiu tai ypatingu “vynu.” 
Nusižiūrėję, kur nakvoja 
moteriškė, bando naktimis 
landyti, ir jei kartais atsi
gula toje lovoje vyriškis, 
tai atsitinka gan šaunių 
baikų.
putes prūsokas įsivertė į 
vienos moteriškes nakvynę, 
bet tą naktį ten gulėjo vy
ras, tų namų šeimininkas. 
Užsige misis prūselis labai 
susigėdino prasiblaivęs, nes 
pamatė, kad norėjo atimti 
doros vainiką vyrui. Tai 
juokai, bet bloga tik tas, 
kad už kelių dienų tą ūki
ninką vokiečiai be jokios 
priežasties išdegino ir vi
sas jo turtas pranyko su 
durnais.

Nuo b rudo vartoja kokį 
tai tepalą, kuriuo išsitepa 
visą kūną. Kadangi musų 
žmones skaito už gyvulius, 
tai jų visai ir nesigėdi. Vi
sai išsirėdę tepa visas kimo 
dalis, paskui taip nuogi ii' 
pyplinėja ar po kiemą, ar 
po kambarius, visai nežiūrė
dami į tai, kad tokiuo pasi
elgimu labiausiai tvirkina 
mergaites, merginas.

Žodžiu, kuoskaudžiausias 
doriškas smūgis padaryta 
mums, tik, ačiū Dievui, kad 
taip viešpatauti jie gali tik 
prie pačių savo pozicijų, 
reiškia ten, kur jų kaip a- 
maro. Toliau, kur mažiau 
vokiečių kareivių tebstovi,

Vienas franeuzų kunigas, 
sužeistų kareivių prižiūrė
tojas, rašo:

‘ ‘ Ligonių prižiūrėto j o
sunkus padėjimas: nuolati
niai jų sopuliai, verksmai 
ir vaitojimai nuvargina, su
erzina sveikus. Bet kiek 
čia laimės ir paguodos at
randa kunigas! Retas su
žeistas kareivis atsisako 
nuo dvasiškos pagelbos. Aš 
tokio žmogaus dar nesu ra
dęs, priešingai, visi kunigo 
šaukiasi ir džiaugiasi, jei 
juos kunigas prižiūri. Štai 
vienas atsitikimas. Vienoj 
salėj gulėjo smarkiai sužei
sti kareiviai. Vienoj ker
tėj girdžiu vaitojantį sopu
liuose jauną kareivį, kul
kos sužeistą krūtinėn. — 
“Tamsta kenti sopulius?” 
— paklausiau jo. — “Bai
siausius” — atsakė jisai 
man, bet tai dar niekis, man 
sunku ir liūdna, kad tuoj 
reikės mirti... ir mirti be 
kunigo... Tai man baisiai 
skaudu.” — Nesielok tam
sta — atsakiau jam — be 
kunigo nenumirsite: štai 
prieš tamstą stovi ir kalba 
kunigas.” — Negaliu apra
šyti, koks buvo džiaugsmas 
nelaimingo kareivio... Iš
klausiau jo išpažinties ir 
suteikiau šv. Sakrameentus. 
Ketvirtą valandą ryto, jam 
prašant, suteikiau geros 
mirties atlaidus. Paskiau 
paprašė mane parašyti laiš
ką savo žmonai tuoj po sa
vo mirties. — “Parašykite 
jai—kalbėjo jis prieš pat 
mirtį — kad paskutinėj va
landoj mąsčiau apie Dievą, 
apie savo žmoną ir savo 
vaikelį, kurio man neteko 
pamatyti...” Neužilgo jisai 
uždare savo gražias akis 
šiam pasauliui...

Kaina 75c.
Skaityk, ką Mrs. 

Martin Pagac iš Mo- 
quan, Wis. mums ne
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko
ti už jusą Severą’s 
Balsam of Life. Aš 
turėjau trukdėsį su 
savo pilvu, buvau sil
pna ir neturėjau jo
kio apetito. Suvarto
jus 1 butelį Severą’s 
Balsam of Life visi 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tą, kurie 
panašiai kenčia.’’ 

H! Visi aptiekininkai parduoda Severą ’s Preparations 
Hll (Severos gyduoles). Žiūrėk, kad butą Severos. Jei
!J| savo apylinkėj negalėsi ją gauti, tai rašyk tiesiog

j*į W. F. SEVERĄ CO.. - Cedar Rapids, Iowa

Odos sveikumas daug priguli nuo mui- 
’o gerumo. Mes patariame vartoti

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severus Gydantis Odinis Muilas]

del kasdieninio vartojimo, prausian- 
ties, maudanties, galvą trenkant. 

Kaina 25c.

THE HIBERNIAN BANK
ĮSTEIGTA 1867

Seniausia Taupinimo 
Banka Chicagoje 
P.-V. Kamp. LaSalle ir Adams gat.

Pagal musų senai įsteigtą 
madą, visi taupinimo depo
zitai padėti 13 d liepos arba 
anksčiau, neš nuošimtį nuo 
1 d. liepos.

Šita banka patarnauja sa
vo depozitoriams būnant 

atdara Subatos vakarais nuo 6’iki 8 valandai, del 
parankamo tų, kurie negali atlikti savo reikalą laike 
paprastų bankos valandų.

Jūsų atsilankymas maloniai kviečiamas.
BANKOS VALANDOS:

Taupumo skyriuj—10 ryte iki 3 po piet. Subatoj—9 ryte iki 
2 po piet ir 6 iki 8 vakare.

Kapitalas šios bankos yra savastim stockholderių Continental ir 
Commercial National Bank of Chicago.

PASINAUDOK, JEI NORI DVIGU
BAI UŽDIRBTI.

Puikus mūrinis namas aut kampinio 
loto, prie pat lietuviškos bažnyčios, 
kurią baigia stayti. Tai yra vienas 
puikiausiu kampu šioje apygardoje. 
Parsiduoda visai pigiai. Kas norite 
pasipelnyti ant šio kampo, ateikite 
tuojaus pas

gaidukas & Waslovas, 
4414 S. California avė., Chicago, III.

tokią kompaniją, kurios jums 
nesuteiks gero patarnavimo 
už jusą pinigus. Musą kom
panija yra viena iš tą, kuri 
visuomet užganėdina žmones 
su PATARNAVIMU ir GRA
MOFONAIS, kuriuos gvaran- 
tuojame ant 15 metą.

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

$1.00 Į MENESĮ
jp galite girdėti puikiausius šo

kius ir geriausius dainorius 
savo namuose

3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI
24 ir SO Dainų ir Muzik. Dykai 

Reikalaukite musų Puikaus 
iliustruoto Katalogo DYKAI.

ROYAL PHONOGRAPH GO.

Apskelbimai “KATALIKE” atneša gera pelną.

Draugijoms Pranešimas!
Daugumui Chicagos lietuvių 

yra žinomas puikus daržas pik
nikams REISSIG’S GROVE da
bar ta vieta vadinasi

Tautiškas Daržas
ARBA

NATIONAL GROVE
Šitas daržas bus patogiausia vieta lietuvių pik- 
ninkams. Daržas pasiekiama La Grange gatve- 

kariais važiuojant Desplaines Avė.

Sulyg Daržo išrandavojimo ir visos informacijos suteikiama:

Am. Liet. Dienraščio “Kataliko” Administracijoj
3249 So. Morgan St., Chicago, Ill.

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

I

ĮTikras Milinis Sveikatos |
Didelė dalis li

gą paeina nuo 
maisto ir pilvo.
Pilvas yra svar

biausia dalis mu
są kūno mašineri
jos.

Maistas yra me
džiaga, 1. 
mašineriją

Todėl ' 
svarbu 
kad ne 
tai, bet ir pilvas 
butą geri.

Blogas 
p i ,1 v a s 
sugadina 
geriausią 
maistą ir 
pagimdo

kuri tą 
varo.

yra labai 
sveikatai, 
tik niais-

GEHERBL OBREGON

Meksikonų generolas, kuris 
buvęs sužeistas, bet dabar 

pagijęs.

pavojingų ligų. Tik tie ilgai ir svei
kai gyvena, kurių pilvas yra geras. 
Todėl, jaigu tik pajaučiate koki ne- 
smagunuj pilve, jaigu viduriai kieti 
ir nedirba reguleriškai, jaigu jaučia
te abelną nusilpnėjimų ir aptingimų, 
tai vartokite tuojaus Salutaras Bit
ter, kuris suteiks greitą palengvinimą 
ir apsaugos nuo aršesnių pasekmių.

Salutaras Bitter galite gauti visose 
aptiekose ir saliunose, o kur negalite 
jo gauti, tai reikalaukite nuo

SALUTARAS CHEMICAL 
INSTITUTION

Žoles nuo visokių kūno blogumų.
1709 So. Halsted str., Chicago, Ill.

M! '.IKŽ'Ha

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

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

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

4. — VISAS SVIETAS. Žemė, kalnai, vanduo, 
upės, žmonės, miestai. Kaip turėtumėm misti. Su
taisė ir išleido P. Mikolainis, Tilžėje, 1902 m. 156 
pusi., 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 pusi., kaina 5c., SLA. nariams 
3c.

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

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglą kalbos vertė J. Andžiulai- 
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. Vertė Jr. Jonas. Ply
mouth, Pa., 1899 m. 24 pusi., kaina 15c., SLA. na- . 
riams 8c.

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

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

A. B. STRIMAITIS

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlč 
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 15e. SLA. na
riams 8c.

17. — LIETUVIŠKOS STUDIJOS. Parašė Dr. 
Jonas Basanavičius, 1898 m. 123 pusi., 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 Lelivos socioliogiš- 
kas piešinys. Shenandoah, Pa., 1896 m. (Rusų kal
boje). 128 pusi., kaina 50c.

21. — KO MUS MOKINA ŽVAIGŽDĖS? Pa-
gal pasakojimų Jono Naživino parašė K. Stiklelis. 
Išleido J. Nienius. Philadelphia, Pa., 190® 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. Pusi., 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 čienia yra toki: be apdarų — 50 centų, 
su apdarais $1.00.

26. — MAINERIS IR LĖBERYS. Keturi ne- 
dėldieniniai nasikalbėjimai mainerio su Ičbcriu. Su 
paveikslėliais. Parašė T. Astramskas.
tais Mincrsvillės Lietuvių, 1898 m., Shenandoah, 
Pa., 60 puslapių, čienia 15c.

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 nusipirkit dviejų veiksmų 
komedija ir (lažinosi!. Ši kningelė liktai 10c.

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

NEW YORK, N. Y.307 W. 30th Street,
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