
PROJEKTAS ĮSTATŲ 
SUSIVIENIJIMO LIETU- 

VIŲ DRAUGIJŲ CHICA- 
GO, ILLINOIS. 

Paaiškinimas. — Šis įsta- 
tų projektas tapo Chicago 
lietuviškų draugijų atstovų 
užgirtas susirinkime įvyku- 
siame rugsėjo 5 d. š. m. Šv. 
Jurgio svetainėje. 

Užtvirtinimas bei patai- 
symas jų įvyks sekančiame 
susirinkime, kurs atsibus 
spalio 31 d. Šv. Jurgio sve- 

tainėj prie Auburn avė. ir 
32-ro place. 

Šitan susirinkiman priva- 
lo atsiųsti savo ingaliotiniųs 
(atstovus su mandatais) 
visos lietuviškos draugijos, 
Chicago, UI., būnančios ir 

norinčios įneiti į Susivieni- 

jimų Lietuvių Draugijų 
Chicago. ; 

Kiekvienai draugijai, ku- 
rios adresas yra žinomas, 
bus prisiųstą ne tik šie 
spauzdintį' įstatai, bet ir 
mandatų' blankos, atsakan- 
čiai išpildytos, kurios drau- 
gijos ingalfotinhi turės būti 
priduotos Susirinkimui. 

Draugijos, negavusios 
tam tikrų blankų manda- 
tams rašyti, gali siųsti .at- 
stovus ii* suteikti mandatus 

(higaliojimus); rašytus ant 
savo draugijos 'mandatų 
blankų. r,', f 

Sekantis' susirinkimas 
svarstys šiuos siūlomus 
įstatus; užtvirtins arba at- 
mes juos. Jaigu šie įsta- 
tai bus priimti ir užtvirtin- 
ti, tai bus renkama valdyba, 
susidedanti iš vyriausybės 
bei taryboš, ir pavesta nau- 

jai išrinktai komisijai pa- 
rūpinti konstituciją Susi- 
vienijimui Lietuvių Drau- 

gijų Obicago, 111., suTvg in- 

gai i otų atštoVij užtvirtintų 
įstatų; todėl šitan susirin- 

'Mįaąų(r'bu#'^4ifi3žSinsi‘ atstok 
vai su mandatais nuo savo 

draugijų. 
Draugijos, negavusios sa- 

vo laike'šių spauzdintų įsta- 
tų bei blankų mandatams 
rašyti, privalo kreiptis į 
komisijos pirmininką se- 

kančiu adresu: Pranas But- 

kus, 3252 So. Halsted st. j 
Komisija, parūpinusi šį 

įstatų projektą ir kuriai 
dabar yra pavesta pagamin- 
ti blankas mandatams bei 
išsiuntinėjimas jų su spauz- 
dintais įstatais vietinėms 
lietuvių draugijoms, suside- 
da iš pp.: 

Pranas Butkus, ■ 

J. J. Hertmanavičius, 
M. -Kadžiovskis, 
J. Biežįs, 
dr. A. Zymontas. 

Skirsnys 1. 
Vardas ir jos sąstatą. 

1. Šitą organizacija bus ži- 
noma po vardu: Susivieni- 
jimas Lietuvių Draugijų 
Chicago, Illinois. (As- 
sociation of Litliuanian So- 
cieties of Chicago, III.). 

2. Šita organizacija susi- 
dės iš lietuvių draugijų Chi- 
cago, III. esančių, nepalie- 
čiant šiųjų savyvaldos bei 
turto. 

Skirsnys 2. 
Tikslas. 

3. Susivienijimas Lietu- 
vių Draugijų Chicago, III., 
rūpinsis abelnai visais lie- 
tuvių reikalais. 

4. Rūpinsis suartinti sa- 

vo tautiečius, išauklėti jų 
tarpe draugiškumą, vieny- 
bę bei brolišką meilę. 

5. Stengsis pakelti savo 

tautiečius ant augštesnio 
apšvietos bei doros laipsnio, 
kad sulaikius nuo ištautėji- 
mo, ištvirkimo arba doriško 

nupuolimo. 

6. Stengsis teikti pašalpą, 
pagalbą savo našlėms, naš- 
laičiams, abelnai kiekvie- 
nam tautiečiui, esančiam 
varge, nelaimėj. 

7. Rūpinsis surasti užsi- 
ėmimą ieškančiam darbo ir 
teikti nuolatinę pašalpą mu- 

sų tautiečiams imigrantams. 
8. Geresniam atsiekimui 

šito visko, Susiv. Liet. 
Draug. Ch. stengsis suvie- 
nyti visas lietuvių draugi- 
jas, esančias Chicago, III., 
idant kiekvienas lietuvis, 
gyvenantis Chicago j, būti- 
nai priklausytų prie kokios- 
nors lietuviškos draugijos, 
ir tokiu būdų žėdnas bei 
vienas prisidėtų prie užlai- 
kymo musų našlių, našlai- 
čių, pavargusių ar paliegu- 
sių tautiečių. 

9. Pagal išgalės ir reikalo 
Susiv. Liet! Draugijų ,Clii- 
čago, III., steigs darbo' biu- 
rus suradimui užsiėmimo 
ieškančiam darbo; — teisių 
arba informacijų biurų su- 
teikimui juridiško patarimo 
arba pagalbos lietuviams, 
nukentėjusiems kokiu-nors 
bUdu, .arba išdirbimui pilie- 
tiškų popelių norintiems 
tapti šios šalies piliečiais; 
lyginai galės įsteigti savas 

prieglaudas našlėms ar pa- 
bėgusiems lietuviams, afjja 
iį* kitokias- reikalingas,' Ir 
naudingas įstaigas., j. 

■ 10. Susivienijimas "Lietu- 
vių Draugijų Chicago, III., 
galės ineiti į sąryšį su kitų 
miestų panašiomis lietuvių 
organizacijomis ar teikimui 
pagalbos savo tautiečiams, 
inpuolusiems į didelį vargų, 
skurdų, ar tai teikimui nuo- 

latinės pagalbos musų tau- 
tiečiams imigrantams. 

11. Susivienijimas lietu- 
vių Draugijų Chicago, IH., 
rengs 

: 

hpvaikščiojimtiš' ar 
tai pagerbimui tūlų šios 

šalies‘švėhČių^ hi* tai pamp 
nėjimui mušu tairtoš- hrštot 
riškų nuotikių. 

Skirsnys 3. 
Valdžia. 

12. Augščiausių Susivie- 
nijimo Lietuvių Draugijų 
Chicago, III., valdžių tveria 
ingalioti' atstovai nuo vieti- 
nių draugijų, priklausančių 
prie šio Susivienijimo. 

13. Draugija turinti ne 

mažiau 7 narių iki’ 2d narių, 
turi teisę ingalioti vienų at- 

stovų. 
14. Draugijos išrinktasis 

atstovas ingaUojamas vie- 
niems metams. Po lito ga- 
li būti naujai išrenkamas ir 
ingaliojamas. 

15. Kiekvieiias draugijos 
narys gali atstovauti savo 

draugiją by tik yra užsi- 
mokėjęs mokestis, jam pri- 
puolanėias 

* įie tik savo 

draugijai, bet ir Susivieni- 

jimui Lietuvių Draugijų 
Chicago, III. 

Pastaba: — Asmuo,* pri- 
klausantis prie kelių drau- 

gijų, gali atstovauti tik vie- 
ną draugiją. 

16. Visų draugi j ij inga- 
liotiniai susirenka 4 syk į 
metus; reikalui eSant, gali 
turėti ir nepaprastus savo 

susirinkimus. 
17. Viename, tai yra me- 

tiniame ingaliotinių susi- 
rinkime, jie išrenka iš savo 

tarpo valdybą Susivieniji- 
mo Lietuvių Draugijų Chi- 
cago, III. 

18. Draugijų ingaliotiniai 
savo posėdžiuose svarsto, 
priima arba atmeta S. L. D. 
C. sumanymus, suteikia nu- 

rodymus, išdirba taisykles, 
pagal kurių Susivienijimo 
vyriausybė privalo veikti 
arba elgties?* lyginai užtvir- 
tina naujus įstatus arba pa- 
taisas šip Susivienijimo 

konstitucijai; labai svar- 
biuose atsitikimuose pasiva- 
duoja visuotinu" draugiją 
narių nubalsavimu* ^r> 

..•i jgSa i: __ 

Valdyba* 
19. Susivienijimo Lietu- 

vių Draugijų Chicago. UI. 
Valdyba susideda iš Vy- 
riausybės bei Tarybos. 

a. Vyriausybė. 
20. Vyriausybė susideda 

iš sekančių viršininkų: pir- 
mininko, raštininko, kny gve- 
džio, išdininko bei jų pa- 
gelbininkų.’ 

b. Taryba. 
21. Visa taryba,: susideda 

aidžiausiai iš vienuolikos, 
reikalui esant gal biiti ir 

daugiau, asmeny. »i 
22. Visi tarybos nariai ar- 

ba tai^binij^ai, Skmaši į 
, -‘r s. v- ■. 

riy gal būti; Eągaiau arba 
daugiau, pagal reikalu. •, 

23. Kiekvienas, komitetas 
veikia po priežiūrą Yaldy- 
bos vyriausybės, ir ingąlio- 
tiniy pažymėtose ribose lin- 
kui nurodyto siekinio, j 

Priedas. — Tokiu budu 
gali būti komitetai: rūpini- 
mosi suieškosimu darbo, ̂ su- 
teiki mu juridiško patarimo, 
suteikimu : plii^os yaš- 

ie-! lems, našlaroiai^/ 
niams ir mūšy imigrantdnis, 
nekalbant jau apįe koSnte- 
-tus Vidurines tVk^G^l&aip 
tąi komitetas finansy ir ki- 
tokie komitetai.,i> n> tn * i 

24. Visuose Valdybos po- 
sėdžiuose (dalyvauja visa 
Vyriausybėj ir. pilna: Tary- 
ba. 

,25. Valdybos posėdžius 
veda jos piiTOįninkas.i ąflba 
jo pagelbininkąs. ,, 

26. Valdybos posėdžiuo- 
se, visi. Tarybos Komitetai 
išdyędu; sportus.. jš: : sajo 
veikimo vyriausybei. 

.$7,. 
savo posėdžius, kąs..|»ėnuo 
arba dažniau, kaį.jmSriVęj^ 
kalas. ,;v įi i; 

28. Visi Valdybos; .nąrią-i, 
pildydami ■ savo, pareigas, 
prisiiaikys taisykloj, Sus. 
Valst. Am. ;į pripažinty ge- 
riausiomis ir žinomu P° :Vdp 
du ‘1 Roberts Bules of ()r- 
der”, ir korporacijmiy tei- 
nų. 

Skirsnys 4. * » , ; 

Mokesčiai, Sr,;;.: 
29. Kiekviena draugija 

ineįhanti į. Susi v.: įdėt. 
Draugijų Cbioago,,, I]l. mo- 

ka nuo kiekvieno .savo na- 

rio po 5e. įstojimo bei. I c. 

mėnesinės (už pirmąjį mė- 

nesį iškalno) mokesties. 
30. Visokiems Chicagos 

lietuvių reikalams (žiūr. 
Skirsnį 2), kiekvienas drau- 
gijos narys moka po lc. mė- 

nesinės duoklės Sus. Liet. 
Dr. Chicago, Ill.; isdan. 

Paaiškinimas. Asmuo, 
priklausantis prie. kelių 
draugijų, mokęs į S. L. Dr. 
Ch, tik kaipo, narys nuo vie- 
nos draugijos, ty. mokės tik 
lc. žėdną menesį. 

Skirsųys 5. 
Turtai 

31. Sus. Liet. Dr. Ch. tur- 
tas susidarys Iš įstojimo, 
mėnesinių mokesčių, paau- 
kavimu ir kitokių įnplaukų. 

32. Susivienijimo turtas 

dalijamas į, pamatinį bei 
vartojama jį. 

33. Pamatinis turtas susi- 
darys iš įstojimo mokesčių, 
tam tikrų paa ūkavimų bei 
10% iš visų ipplaųkų. 

34. Pamatinis gali būti 
apverstas į nejudinamąjį 
turtų, įsigyjant nuosavybę 
pavydalę žemės,, namų, etc. 

35. Vartojamasis turtas 
susidarys iš mėnesinių visų 

draug^'-SjaCTj'Mokesčių, 
tam tik^paaukavimų arka 
kokių inplaukų. 

36. Vartojamasis turtas 
skiriamas ̂ užlaikymui įvai- 
rių biurų Urba'įstaigų, teiki- 
mui pašafpos,’ pagalbos mu- 

sų našlėms, pavargėliams, 
neturintiems Mei darbo nei 
maisto, suš^pimui musų 
imigrantų ii* tiems panašiai 
kitokiems reikalams. 

ii 

Skiršnys 6. 

Rokundų tvarka. 
37. Visos piniginės S. L. 

Dr. Ch. rokundos privalo 
būt vedamos atsakančiose 
knygose ir geriausios siste- 
mos bildu. ^ 

38. Metų pabaigoje prl ža- 

lo būti isdubdariia pilna ir 
aiški atskaita'Višoms drau- 

gijoms, iriein'ančioms į Su- 
sivięnijiinų.!‘'! ; \;j 

39. Visi vpinigai privalo 
būti laikotni1 sargiuose ban- 
kuose, kokiais pripažfs 
draugijų atstovai. 

40' Visi; išmokėjimai pri- 
valo būti‘išmokami čekiais. 

41. Visos rokundų kny- 
gos prižiūrimos iinanSų ko- 

miteto, bė kurio 'patvirtini- 
mo nedaroma joks Išmokėji- 
mas, išuMnt’ mepąprastus 
atsitik iiniišk ? 

Skfrsnvs 7. 

Dr-jų teisėj.bei jų pareigos. 
42. jęielįvieiia, draugija, 

(neinanti ,1 SųsiV;.,,L. Dr. OĮĮj 
tupės pa^J.ki^ nųnierį ir po 
tuo nųna^j^Jms žĮnpma. f; 

43. I^i^^i^na fo^kia drau- 
gija išrenka viefią ar ’daų-j 
giau ingaliotiniu (žiuri 
Skirsnyje, Tpū paragrafo 

tr į* 

ąl Chįcagp, Ifį.; 
^4. TbMu Mdif draugijos 

per saro mgalrotmius galt 
isreiitstfMvo aįpa p|-; 
duoti patarimus, i Ūaiijus 
sumanymus \ atstovu posė- 
džius. t>;. 

45i Kiekvfeftos draugijos 
raštininkas- privalo visų jo 
draugijos narių vardus bei 

jų adresui priduoti S. L. 
Dr. Ch. raštininkui, kurs 

narių vardus bei -adresus 
įrašys į knygas ir užlaikys 
ant tam diknj' kortelių pa- 
gal alfabetą, kad visad ži- 

nojus’, kaibe; kurs lietuvy 
gyvena. n: u -: 

40. Draugijos'raštininkas 
raportuoja S. D.’-A. Ch. raš- 

tiiiinkui; kada'liaujas narys 

įstoja alfe išstoja ar na-; 

miršta; !i 

: Skirsnys 8. 

Dr-jV afefdv^ posėdžiai. 
47/ Draiigijd Įgalioti' at- 

stovai laį&> prastus belį- 
taininius 

*' 
ar rfepaprastus 

susirinkinnfe. 
46. Nepaprastus atstovų 

susirinkimus, sušaukia Val- 

dybos pirmininaks, dau- 

gumui ’^aldybof iiarių pa- 
reikalavus,- arba-’ kada ne- 

mažiau M atstok i’aštu pa- 

reikalaują,®* ,Valdybos pir- 
mininko -sušaukti atstovų 
susirinkuftfirm nurodydami 
tam priežastį t arba. reikalą. 

49. ; į Fįy?ns^džių.■, atstovų 
posėdžių©^ luina. Valdybos 
pirminiuos arba jo pagel- 
b minkąs;’ bu 

50. Atstoviu sąyo posė- 
džiuose. i^rinO iš savo tar- 

po. VatdflO Ošiųr. Sk. II1, 
paragrafas <1,7(), tgali jų pa- 
pildyti, .pi;iduodan.t pagelbi- 
ninkus .yyriausyboi arba ta- 

rybai, paduodant,naujų ko- 

mitetą SU nurodytu jam sie- 
kiniu. ; 

.51* Atstovai sąyo. posė- 
džiuose tveria, dapįįd© arba 

pjertaiso Sk L.. Br. Ch. kon-. 
stitucijū ;v- 

rV 

52. Atstovai savo posė- 
džiuose gali prašalinti ne- 

veiklius, nesąžiniškus arba 
neatsakančius savu urėdui 
viršininkus ir jų vieton pa- 
skiria kitus. 

53. Svarbiuose atsitiki- 
muose, atstovai gali pasiva- 
duoti visuotinu draugijų 
nubalsavimu, kada šito pa- 
reikalautų diduma atstovų. 
Rugsėjo 4 d. 1911, Cbicago. 

— Delko tamsta atsisakei 
nuo tos bylos? 

— Nieko gera neatjau- 
čiau... Kuomet advokatui 
viską išdėsčiau, jis tuojau 
užsirakė brangų cigarą!... 

JONAS M. TANANEVIČE, 
3244 S Morgan St. Chicago. 

Priima banketu pinigus Ir moka 

30į. Skolina pinigus ant Real Katate. 
Perka ir pai'C'-ofla" namus ir lotus. 
Sirdiieda Mžifkojįės* ir siunčia pinigus 
j visąs tįtięjtp dalis. 

OFISO VALANDOS:. Nuo 8 ryto 
iki't! vakaro. Nuo’birželio 4 dienos 
Šią i pf išas; ūžsitjąrys .-6. valandą f vakare: 
nedeliomis, utarninkeis ir pėtnyčiomis. 
Kitpms Visoms-dienoms. bus atdaras iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiol. 

* i S !■ .." f ■; f 

A. OLSZEWSKI 
3252 S. Salstėd St. Chicago. 

Priima bankdn pinigus ir moka 
Skolįiia pinigas r ąpt Ręaji .Ęstąte. 

Perka ir parduoda namus ir lotus, 
PiįrMmdo’ baii'.-iiiea' skrynutes (bosas) 
po” $3.00; metruos. Parduoda šifkor- 
t«Si !tt 'žfūnfid pii^guk į visas svieto 

00 >;į 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 r); t o 

ūki Ib'Siatcaro. ‘Nuo birželio 4 -dienos 
.iįūS.ofisas užsidarys, t valandą vakare: 
n-deRomis, etatu fokais" ir petnyčioms. 
Kitoms; Vik!«uk--,dionoms; bus atdaras, ik* 
9 .yak vakaro, kaip ikišiolęl. 
s;t ’.yn.ir Mp,:-:;- :3 

ilĮKAS J.TANANEVICZE 
67d WV I8th St. dhicago. 

r-'-'Oi fCH.v) H'- *!•%'>.? I •< ; \ 

Priima vąkpn pinigus ir moka 
;8^,V!SkbiiMaipiUigus ant- Roal Eststte. 
.Perka ir parduoda, namus ir lotus; 
Parduoda j^kOttėš ir siunčia pinigus 
į visas svieto dąlįs. : 

,OPI^Q VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iįf 9 vakaro. Nlio birželio 4 dienos 
Aia cįofižįas užsidarys, 6 valapįą, y ąkare:, 
neįeitomis, utarninkais ir petnyčioms. 
Kkom® -visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai, vakaro, Kaip ikišiolei. I 
-.fl.tVIf.i'Ai.i 

JOHN J. BAGDŽIŪNAS 
2$34 S. Oaįloy Av. Chicągo. 

■ Priima bankon pinigus ir. moka 
3et. Skolina pinigus ant Heal Estatfe. 
Petka ir'į parduoda namus ir lotus. 
Parsamdof J»ąnkines; skryneles (boxes) 
po $3.00' uratams. '• Parduoda šifkortes 
ir siunčia.pinigus .] visas, dalis svieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto iki 
9 j vąjtaro.. N,:p birželio 4 dienos Sis 
ofisas užsidarys 0 valandą vakare: ne- 

dėJlomis, •(Jtamiak.ais .ir pčtięčiomi*. 
Kitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9. vai.-vakaro. kaip ikišiolei. ] 

-y r-š-ta—l 

TOWN OF LAKE 
1 SAVINGS BANK, 

Joseph J. Elias, savihinkas, 
4600 Š. Wood Si Chicągo. 

Priima bankon pinigus ir moka 
'1 Skirtina pailgus aut Beal Esmte. 

Perka. ir. parduoda namus ir lotus. 
ParSamdo bankines skrynutes (bores) 
po $2.50 metams. Parduoda šifkor- 
tes ir siunčia pinigus į visas svieto 
dalis.'s- ii';: 

OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 9 vakaro. Nėo birželio 4 dienos 
šia.ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedčliomis, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitbms visdms dienoms bus atda.as iki 
9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

NEW CITY SAVINGS 
BANK 

4601/S. Ashland Av. Chicągo 
Priima bankoa pinigus ir moka 

3%i ! PlISi sudėtu* -pinkus musą ban- 
koj duodame čekių knygutę, iš kurios 
galima5 rašyti čekius ir jie tinkanti 
visur.. Skoliną pinigus ant Beal 
Estate. Perka ir parduoda namus ir 
lotus. Parsamdo bankines skryneles 
(boxes) po $2.50 metams. Parduo- 
da Jaįvakortas ir siunčia pinigus į vi- 
sas dalis : vieto. 

OFISO VALANDOS: Nuo S ryto 
iki 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
šis ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
nedegioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Eitoms visoms dienoms bus atdaras 
iki 9 vai. vakaro, kaip ikišiolei. 

IZIPOR NAUSIEDAS 
91T W. 33?d St. Chicągo. 

, Priima bantsin pinigus ir moka 
3%. Skolina ptoigus ant Beal Estate. 
l^erka ir parfrseda namus ir lotus. 
Parduoda Sif kirtęs ir siunčia piinimis 
į visas- suteko dalis. 

OFISO VALANDOS: Nuo f; .-yto 
iki. 9 vakaro. Nuo birželio 4 dienos 
ils ofisas užsidarys 6 valandą vakare: 
rudflioms, utarninkais ir pėtnyčioms. 
Kitoms., vinauu, dienoms bus atdaras 
lai » vai. rukijro, kaip ik'iluJei, 

KATAL10GAS 
Knygų Išleistų 

“Kataliko” 
dėl Lietuviškų Mokslainių 

ir taip kitokių vi- 
sokių knygų. <'r 

Taipgi ir kitų Išleistų lie- 
tuviškų spaustuvių Ameri- 
koj ir Lietuvoj. ,g 
Ko. Kaina 
1 GRAMATIKA. Trumpa Lietuvių 

Kalbos Gramatika” dėl Lietuviš- 
kų mokyklų šiaurinėje Ameriko- 
je. Pagal Stuobrj ir kitus pa- 
rengė S. P. Tananevleia. Yra tai 
geriausia sutaisyta Gramatika dėl 
lietuviškų mokykit i. Ji paranki 
ir tiems kurie noii gerat išmokti 
lietuviškų kalbą ir rašybą. Pusi. 
102. Kaina drūtuose audekli- 
niuose apdaruose.50c. 

2 LEMENTORIUS. Lietuvių Pa- 
rapijų Mokykloms šiaurinėje Ame- 
rikoje. Sutaisė S. P. Tananevi- 
Cia. Yra tai parankiausias prasi- 
mokinimui skaitymo ir rašymo 
rankvedis, sutaisytas mokinimui 
vaikų. Piisl. 76. Kaina drūtuose 
audekliniuose apdaruose .. 25c. 

3 KATEKIZMAS. Rymo-Katalikiš- 
kas Didesnysis Katekizmas. Pa- 
rašė kun. J.' Peharbe, D, J. Ge- 
riausias, nes labai suprantamas 
ka<i ir mažiems vaikams Kate- 
kizmas. parankiausias lietuvių 
pradinėms mokykloms.' Pusi. 190. 
Kaina drūtuose apdaruose .... 50c. 

< NAUJA CHRESTOMATIJA dėl 
Ltętluviškų Mokslainių Amerikoje. 
Dalis I. Parengė P. Brandukaa 
ši- knyga yra geriausia skaitymui 
šiek tiek pramokusiems skaityti, 
nes joje te’pa: trumpos, gerai su- 

prantamos jaunam protui pasakai- 
--'tės. Pusi, 155. Kaina drūtuose 

apdaruose .................. 50c. 

5 NAUJĄ; KNYGA dėl Lietuviškų 
Mokslainių Amerikoje. Dalis ll. 

(Parengė P. B raudukas. Yra tai 
antra dalis Chrestomatijos labai 

.paranki mokinimui Jau'pamoku- 
sių skaityt: ir rašyti vaikų. Tel- 
pa joje apysakėlės- ir eilės. Pusi. 

, 212, Kaina drūtuose apdaruose 50c. 

A NAUJA SKAITYMO KNYGA Lie- 
tuviškoms Mokslainėms Ameriko- 

•’jfe- Dalis III. Su pa veikslai: 
Tai yra tremia Cliresto natljos da- 
lis, arta tolesnis lavinimasis ; jau 
mokantiems rkaityti vaikams ar- 
ba 'ir tūaugunsiems. Joje telpa 

..daugiau moksliškų,.apsakymų ir 
eilių. Puti. I'iS. Kaina druotuo- 
se apdaruose .............. 65c. 

7 ŠVENTA ISTORIJA Senojo ir 
Naujojo Įstatymo, r Parašė Vys- 
kupas Motiejus Valančauska3. 
Treėias su. .pataisymu išdavimas. 
Su daugel paveikslėlių. Yra tai L 

aiškiai ir; kiekvienam supran: rusai 
aprašyta visa istorija nuo sntvė- 
rlmo pasaulio ligi pradžiai krikš-. 
Cionybės. Pusi. ISO. Kaina 
drūtuose apdaruose .......... 60c. 

8 ADYNOS APIE GIRTUOKLIUS. 
Davatkų Gadzinkos ir Davatka. 
Labai juokingi aprašymai, geri 
smagiai praleisti laiką. Pus'. 
24. Kąina ....*0c. 

0 AMALtJNGA arba Tyro duktė. 
Labai graži apysal-a apie balt- 
veldžius'ir-indi jonus,. kurie Ame-- 
rikoje mušėsi ut savo tėvynę. 
Puslv 01. Kaina ............ 25c. 
Ta pati su audeklo apdarais... 50c. 

10 ANTRAS KRIKŠTAS. Šių lai- 
kų apysaka. Parašė B::. Varg- 
šas. 

J Labai žingeidi apysaka 
apie padėjimų Siu dienų Rusijoje 
ir buvusią revoliuciją. Pusi. 83. 
Kaina ..;...-25c. 
Ta pati apdaryta 50c. 

U APIE RŪKYMĄ. Keli žodžiai 
norintiems suprasti teisybę. P. i 
B. Šioje knygelėje aprašo kokį, 
pavojų atgabena žmogui rūkymas 
ir alkoboliSki gerymaL Pusi. 
23. Kaina 10c. 

12 ĄPSAKIMĖLIAI. Keturi pui- 
kus apsakymėliai. Surinko ir 
išverta:: Siūlelis. Pusi. 75. Kai- 
na ....... 25e. 

13 APSIRIK IMU KOMEDIJĄ. At. 
sitikiiiiEs ia Amerikoniško gyreni- 

imo. .; H. SienkieviS. Išguldė. Lap- 
šaus vaikas. Antra’ laida. La- 
bai: ’• juokingas aprašymas apie 
užsidėjimą vieno Amerikos mies- 
telio. Pusi.* 32. Kaina -....;. 16c. 

14 BROLIS IR SESUO. Apysaka. 
V Parašė Vaikas. Labai užimanti 

Šių. dienų. atsitikiųių apysaka, 
verta perskaityti kiekvienam lie- 
tu vlul-tėvynainiui. PuaL 57. 
Kaipa .. 25c. 

15 CIECORIUS DOMTCIJONAS IR 
Kasėjai katakumbose. i*. 
tomiškas apsakymas Laikuose 
Krikščionių Persekiojimo. pa- 
gal lenkų kalbą sutaisė P. B. La- 
bui puikus aprašymas apie perse- 
kiojimą pirmutinių, krikščionių 
Ryme, viešpataujant ciecoriui Do- 
Uueljonul. Aprašyta, kaip pir- 
mięjie katalikai, vengdami perse- 
kiojimų, susirinkdavo ant pamal- 
dų į požeminius urvus, kataknm- 
bomls vadinamus, kurie ir šian- 
die dar tebrandaci Ryme. Pusi. 
217. Kaine ..i. 85c. 
Ta pati apdiiryta .. 50C. 

16 DANGUS. Pagal K. Flamarion 
parašė P. Brandukas. Su pa- 
veikslais. Astronomija — moks- 
las apie pasaulį Parodo kokios 
yra planetos,. kaip jos eina ir 
kokią įtekmę turi viena ant ki- 
tos. Knyga yra moksliška di- 
delės vertės. Pusi. 193. Kaina tilte 
Ta pati apdaryta 75c. 

17 GELŽKELIS. Pagal svetimus 
rašinius parašė K. Stiklelis. Čia 
labai aiškiai parodyta išradimas 
pirmutinio gelžkelio Anglijoje, ir 
kliutįs, kokias turėjo jo išradėjas. 
Pus. 21. Kaina . 10c. 

18 GRAŽI DOVANELĖ LIETUVOS 
ARTOJAMS. Eilės. K. Stikle- 
lis. Joje telpa keliolika puikių 
tėvynainiškų eilių garsaus mūsų 
poeto K. S. Pusi. 21. Kaina 10c. 

59 GRAUDUS VERKSMAI, arba 
pantbudinlmas prie apmislyjlmo 
Kančios Viešpaties Jėzaus Kris- 
lam. Pusi. 20. Kaina ją. 

20 GULIVERO KELIONĖS , neži- 
nomas šalia. Vertė P. žemutis. 

ę0 
Yra tai labai pultus Ir juokingas 
apraSynas apie ^Įtikimus ke- 
liaujant po išsvajotas šalis. Už- 
imanti ir podraug pamokinanti 
knyga. Su paveikslėliais. Tusi. 
08. Kaina 60c. 
Apdaryta 75c. 

21 GYVENIMO GABALĖLIAI. Jo- 
je telpa 13 įvairių, puikių pasi- 
skaitymų ypatingai apie Hiatu- 
vos vargus ir visokias nelaimes. 
Skaitytojas atras labai daug ge- 
nijališkų minčių apie vargdienių 
padėjimą. Pusi. 50. Kaina • SoC. 

'22 HUMORAS IR SATYRA. &> 
taisė P. B. Puikiausia .'įsi1 vtą 
kalboje humoro ir pajuokos kny- 
ga. Jei busi nulindęs paimk tą 

o ji tave prajuokjs. Pusi. 
158. Kaina ... 53?. 

23 KABALAS, arba Salamono Bu- 
klumai ir Planetos. Ateities pra- 
nešimai su pagalba stebuklingojo 
planetos ratelio ir kviečio grū- 
delio. Pusi. 26. Kaina tiktai 15c* 

24 KAIP ATSIRADO JUNGTINĖS 
AMERIKOS VALSTYBĖS. Aiš- 
kiai parodo, kokios kolonijos bu- 
vo pirma ir kaip iš ją susitvėrė 
šiandieninės Jungtinės Valstybės. 
Pusi. 35. Kaina .. 10c* 

25 KAIP IŠSIRINKTI ŽMONĄ H 
PANŲ MILIJONO. Broliu jau- 
nikių naudai parengė K. Stiklius. 
Čia aprašyta ant ko žadantis vesti 
jaunikaitis turi atkreipti daugiau- 
sia domumo. Pusi. 22. Kaina 10a, 

28 KATORGON. Atsitikimas Mu- i. 
ravjovo laikuose Vilniuje. Para- 
šė P. B. Aprašo, kaip Muravjo- 
vas be jokios mielaširdystės -kan- 
kino ir žudė nekaltus žmones ąr- i 
ba varė juos Sibyriun. Pusi. 18. ;įy- 
Kaina ....lOm.- 

27 KAT0RŽNINKA8. Labai daiU 
apysakaitė Br. Vargšo iš šių dienų 
atsitikimų Lietuvoje. Kaina .. 15c. 

28 LIETUVAITI! Apysaka Juozo 
Kvietkauskio. Guldė P. G. La- 
bai puiki apysaka iš gyvenimo 
Lietuvių Lietuvoje apie pusėje de- 
vyniolikto amžiaus. Skaitydamas 
šią knygą ne tiktai ką smagiai 
praleisi laiką, bet dar įgysi sau* 

naudą ir pasipažįsi su gyvenimo 
budu mūsų senukų. Pusi. 296. 
Kaina ,.... 60c« 
Su apdarais .....i...'... 75c. 

28 MALDOS GALYBfi. Istoriškas 
.1 .piešinys IV šimtmečio. Lietuvių 

kalbon išguldė P. B. Puiki apy- 
saka iš gyvenimo pirmutinių 
krikščionių Rymo viešpatybeje. 

-Verta kiekvienam perskaityti. 
Pusi. 74. Kaina 25* 

30 MAODALSS MARIJA. Parašė 
■ 'Karolis VaiTas. Mintis paimta iš 

P, Heize dramos “Mariją iš Mag- 
dalės”. Šitoj knygutėj dailiai ap- 
rašoma Marijos Magdelonos gyve- 
nimas ir metavonė jai įtikėjus į 

i Kristų Išganytoją. Pusi. turi 75. 
Kaina .. 15c, 

31 MŪSIŠKIAI UŽSIENYJE. Juo- 
kingas aprašymas keliones į Pary- 
žių ir atgal Mikalojaus ir Glapi- 
ros Ivanovų. Parašė N. Ai-Lai- 
ku*. Išguldė Magnus Parvąlkie- 
tis. 1 Labai juokingai aprašytai" 
prietikiai jaunos rusų poros,, ke- 
liaujančios užsienyje, o nežinan- 
žios svetimų kalbų. Labai už- 
imanti knyga. Pusi. 216. Kai- 
na ..........:.. 50c, 

38 MYLĖK SAVO ARTYMĄ. r> jp*,. 
gal P, Hof f maną parašė .P. B.. 

*1 Puikus' aprašymas iš laikų Napo* 
leono. Labai užimanti ir paroo- * kinahti apysaka, verta perskaityti 
kiekvienam. .Pusi. 131. -Kaina 30c. 
Apadryta ... 45c, 

33 NAŠLAIČIAI arba paveikslas iš 
praeities. Vertė Artojas. Yra 
tai labai užimanti apysaka iš ne- 
tolimos praeities. žingeidus ir 
pamokinantis aprašymas, vertas 
perskaityti. Pusi. 256. Kaina 356. 

34 PLĖŠIKŲ LINDYNfi arba Nu- 
nešta Duktė. Išguldė S: P. T. 
Joje aprašo apie vieną lietuvę 
mergaitę, kurią žmogžudžiai buvo 
pavogę, 9 paskui išgelbėjo jos 
dėdė. Pusi. 38. Kaina' i.'.... 20c, 

35 PAJAUTA. Lizdeikos duktė, ar- 
ba Lietuviai XIV metašimtyj. Pa- 
rašė F. Bernatowicz. Vertė J. 
Montvila. (Spaudoje). 

36 PONAS TVARDAUCKAS, Garsus 
Burtininkės, žingeidus, su -įvairiais 
paveikslėliais, papasakojimas, pa- 
gal surinktas liaudies' legendas. 
Vertė B. Nevalgęs. Pusi. 110., 
Kaina ..40c. 
Tą pati apdaryta .... 66c, 

S? PRARACTVOS MICHALDOS, ka- 
ralienes iš Sabbos. Išnaujo at- 

:spausti. Laida IV. Šioje kny- 
gelėje aprašoma, kaip toji karalie- 
nė pranašavo apie permainas vieš-' 
patysčių, karus,, pergales vieni ki-. 
tų i^ tt. Pusi. 42. Kaina,.... 10c< 

iŠ PŪSČIOS DVASIA. Puikus ap- 
■ sakymas iš' Amerikoniškų Miškų.' 

Pagal d-rą Bird parašė A. L. Ąn- 
ėyfe. Lietuviškai išguldė P. B.' 
Puikus r aprašymas apie ameriko-. 
niškus miskus, pirmutinius jų gy- 
ventojus baltveidžius ir jų karos 
su Indijonais. Labai užimanti ir 
pamokinanti apysaka,' verta per- 
skaityti kiekvienam. Pusi. 330. 
Kaina .:.50c, 
Ta pati apdaryta .. 75c< 

SiiJ RANKVEDIS. * Vienatinis sa*. 
vo rųšies Lietuviškai-Angliškas 
.Kalbos Rankyedis” ir “Kaip tap- 
ti Jungtinių Amerikos Valstybių 
piliečiu’.’. Parengė S. P. Tana- 
nevičia. Yra tai praktiškiausias 
Kankvėdm. lietuviškoje kalboje'dėl 
išsimokinimo gerai skaityti ir iš- 
tarti angliškus žodžius. Jisai yra 
parankiausias lietuviams, nps pir- 
moje vietoje telpa lietuviški žo- 
džiai, paskui angliškas tekstas, 
o trečioje eilėje teisingas ištari- 
mas. Prie galo telpa pamokini- 
mas tiems, kurie neri pasilikti 
Jungtinių Amerikos Valstybių pi- 
lieeiais. Labai naudinga knyga. 
Pusi. 174. Kaina .. $1.00. 

10 ŠIAPUS IR ANAPUS GRABO. 
tuokart gal kitaip manys apie am- 
manis, kaip mokslinčius, taip ir 
prasčiokėlis, kaip turčius, taip ir 
pavargėlis — kiekvienas joje ras 
tikrų teisybę, daduotą šv. Rašto 
ir giliai apmąstęs supras ar jis 
teisingu ar blogu keliu skubinasi 
prie amžinojo grabo. Supratęs 
viską kiekvienas skaitytojas ant 
valandėlės pažvelgs j savo buvj ir 
Parašė J. Gerutis. Toji knyga 
parašyta labai dailia kalba. At- 
sižymi ji tuomi, kad ją gali skai- 
tyti kaip dievotas, taip ir laisva- 
žinastį. Viskas parodyta ant pa- 
veikslėlių labai aiškiai. Pusi. 184. 
Kaina 00c, 
Ta pati apdaryta .. 75c. 

J. M. TANANEVIČE 
3244 S. Morgan st., Chicago, 


