
The Lithuanian American Daily
The paper with a home circulation

OFFICES:

3249 South Morgan Street
Phone Yards 6870-6871 KATALIKAS EXTRA

• ■Teryne”
307 W. .30 th r.et. AMERIKOS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS.

No. 173 (297) Entered as Second-Class Matter Au
gust 6, 1914, at the Post Office at 
Chicago, Ill., under act of Mar. 3, 1879

Chicago, Ill., šeštadienis, iLepos (July) 24 d., 1915. PAVIENIS NUMERIS 2c. Metai XVII (Vol. XVII)

BAISUS ATSITIKIMAS CHICAGOJ
Teutonų antpuo

liai atbloškiami.
Pelkes apsunkino : :

: : teutonų veikimą.
Teutonai užėmė Joniškį.

Tebšnekama apie Varšavos puolimą.

Reginiai iš straiko Bridgeport, Conn. Laivas Eastland
Chicagos upėj apvirto.

Ant laivo buvo arti 
3,000 piknikininkų.

Keli šimtai žmonių nuskendo.
Londonas, liepos 24. — 

Su augančiu atkaklumu au
stro-vokiečiai puola ant ru
su. Bet dabar rusai pasi
slėpė už patogiausiu ir drū
čiausią tvirtovių. G teuto
nams labai pasunkė jo veiki
mas. Kaikur reikia eiti per j 
pelkes, o kitur rusai pasi
traukdami išnaikino viską 
— išgriovė tiltus, išdraskė 
kelius ir tokiuo budu gabe
nimas visokių daiktų, ypač 
sunkiųjų kanuolių, be kurių 
nieko nepadarysi prieš tvir
toves, be galo teutonams 

,prasunkėjo. Gi rusai tuo 
taipu tik renka savo pas
kutines jėgas ir stiprina sa
vo silpnąsias vietas.
Daug iškloja teutonų.

Rusai mušasi daugiausia 
iš už drutviečių, o teutonai 
buna ant plynų laukų. To
dėl jų išklojama didžios 
daugybės. Priegtam vo
kiečių karvedžiai nesigaili 
savo kareivių ir bi tik tik
slo pasiekti siunčia pulką 
paskui pulką suglaustomis 
giltomis ant rusų drutvie
čių per tirpinto švino lietų. 
Kiekvienas teutonų žingsnis 
brangiai atsieina. Todėl ne
lengva paimti Varšava ir 
brangiai atsieina.

Atkakliausi mūšiai eina 
pietinėj Lenkijoj. Iš tos 
pusės Varšuvai ir yra di
džiausias pavojus.

Į vakarus nuo Varšuvos 
rusai tebsilaiko tvirtai ir 
Rusijos generalis štabas pa
sakė, jog iš tos pusės, ty. 
iš vakaru, vokiečiai nekuo- 
met ncpersilauš.

Nors iš visų pusių ru
sai dabar pasekmingai at- 
bloškinėja teutonus, bet a- 
pie Varšavos puolimą teb
šnekama. Ypač todėl, kad 
viso pavislio užėmimas yra 
austro-vokiečių pienu. Už
ėmę visą eilę tvirtovių, teu
tonai jas atnaujintų, palik
tų smulkias jėgas ir jos į-

| stengtų atsipeikėjusius ru
blis atmušti. O tuomet su 
didžiomis jėgomis kaizeris 
užteltų ant talkininkų.

Paryžiuje— gauta žinia, 
kad kaizeris įsakęs von Hin- 

įdenburgui, kad Varšava tu
ris paimti iki rugpj. 1 d.

Mat, kaizeris nori su di
džiausiomis iškilmėmis ap
vaikščioti metines karo su
kaktuves. Jei pavislis iki 
to laiko pateks vokiečiams, 
tai tos sukaktuvės ištikro 
turės būti iškilmingos.

ŽEMAITIJOJ VOKIE
ČIAI EINA PIRMYN.

Žemaitijoj teutonai nesu
laikoma. Vis tolyn pasiva
ro. Vokiečiai praneša, jog 
mūšiai Žemaitijoj eina be 
'paliovos. Giriasi, kad nuo 
rusų paima daug kanuolių, 
amunicijos ir maisto.

Rusai pripažįsta vokiečių 
pasisekimus žemaičių že
mėj.

■ Pakuršyje vokiečiai užė
mė Joniškį. O į rytus nuo 
Raseinių vokiečiai pasiekė 
jau Šešuvio upę. Šešuvis 
Viją antlra didelė upė už 
Dubisos ir inteka į Nemu
ną. Už Šešuvio jau netoli 
geležinkelis, vedantis Vil
niun.

GALUTINA NOTA VO
KIETIJAI.

Washington, D. C., liepos 
24. — Dėdė Samas pasiuntė 
kaizeriui paskutinę notą, 
kurioj aiškiai pasistato, jog 
nenusileis. Jei kaizeris dar 
po tos notos šiaušis, tai pre
zidentas Wilson arba per
trauks ryšius su Vokietija,- 
arba šauks kongresą, kurs 
išreikštų savo nuomonę ir 
žmonių valią.

Notoj aiškiai pasakoma, 
jog vokiečių veikimas ant 
jūrės yra nepakenčiamas ir 
kad už savo teises Suv. Vai-

Reginys iš straiko Bridgeporte, Conn. Ten buvo sustraikavę darbininkai gink
lų ir amunicijos dirbtuvėse. Bet jau dabar susitaikė ir straikas atšaukta. Viršuj 

matoma du darbininkų vadovu.

stijos stovės be kompromi
sų prie ko tas nevestų.

PREZIDENTAS ŠNEKA 
APIE KARINES JĖGAS.

Washington. D. C , liepos 
24. — Prezidento Wilsono 
noru yra, kad Suv. Valstijų 
laivyno galybė nebūtų ma
žesnė nei už kokios kitos 
valstybės. Nori, kad Dėdės 
Šamo laivynas susijungtų 
su galingesniu laiyyhu. 
Taipgi prašneko apie armi
jos padidinimą. Pareikala
vo raportų iš laivyno ir ar
mijos sekretorių.

Prez. Wilson pienuoja 
programą lavinimui gyven
tojų kariniame muštre.

KARDINOLO GIMIMO 
DIENA.

Westminster, Md., liepos 
24. — Vakar kardinolui 
Gibbons sukako 81 metai. 
Gimimo dienoj kalbėjo apie 
pasaulio didžiuosius reika
lus. Pirmiausia kardinolui 
rupi Meksiko suirutė, karas 
Europoje ir Suv. Valstijų 
ginklavimosi. Kaip ir per

nai kardinolas pasakė, jog 
nei Villa, nei Carranza, nei 
Zapata nenuramįs šalies. 
Pasakė, kad vėliau ar anks
čiau Dėdė Samas turės įsi
kišti į Meksiko reikalus. 
(Tą pat pasakė Roosevelt 
prakalboj San Francsco- pa
rodoj). Kardinolas prie
šingas Amerikos ginklavi
muisi.

DARDANELIAI ŪMAI 
PULS.

Roma, liepos 24. — Iš 
diplomatinių šaltinių suži
nota, jog talkininkai tikisi 
prasilaužti per Dardanelius 
dviejų savačių bėgyje. Tur
kai neturį vilties atsilaikyti 
ir eikvoja amuniciją, bi tik 
priversti vokiečius sutikti 
paduoti Dardanelius.

Gal Dardaneliai, Varšava 
ir Ryga pulti vienas,po ki
tam. ‘

AMERIKONE BUS KA
RALIENĖ.

Paryžius, liepos 4.—Daž
nai minima, jog princas Po- 
niatowski bus lenkų kara

liumi. Francijoj princui 
simpatizuoja. Bet kaiku- 
rie priešinasi nurodymui, 
kad amerikone pastotų ka
raliene, nes princas, yra ve
dęs amerikone Miss Helen 
Speny iš Stockton, Cal.

KARALIUS PAS DARBI
NINKUS.

Londonas, liepos 24. — 
Vėl “trubelis” su amunici
jos darbininkais. Clyde 
kompanijos darbininkai tu
rėdavo liepos m. šešių dienų 
vakacijas. Nenori nei šie- 
^net apsieiti be vakacijų. 
Bent pusė darbininkų atsi
sako dirbti. Kad paakstin- 
ti darbininkus prie darbo 
karalius Jurgis apleido 
Windsor rumus ir išvažia
vo aplankyti pramonės 
punktus.

ANGLIJA SKOLINS 
AMERIKOJ PINIGŲ.

New York, liepos 4. — 
Anglija pienuoja užtraukti 
Amerikoj paskolą. Ketina 
pasiskolinti $100,000,000.

gyven- duje,Šiandie Chicagos 
tojai pamiršo europinio ka
ro baisenybes, nes namie 
ištiko didi nelaimė.

Šiandie Western Electric 
kompanijos darbininkai, 
skaičiuje arti 10,000 turėjo 
plaukti 5 garlaiviais į Mi
chigan City.

Pikninkininkai susirinko 
iš ryto prie Chicago upės 
ties La Salle ir Clark gat.

Ant pirmo garlaivio, 
Eastland, sulipo arti 2,500 
asmenų. Ant jo buvo daug 
kompanijos bosų. Buvo vy
rų, moterių, vaikelių. Mote
rių ir vaikų buvo arti 2,000 
Kiti vyrai.

7:40 iš ryto vilklaivis 
kimtelėjo pripildytą garlai
vi. O garlaivis tik krypte
lėjo ir atsigulė ant šono. 
Žmonės buvusieji ant denio 
ūžtelėjo vandenin ir upė 
prisipildė kyšančiomis gal
vomis iš vandens. Kliksmas, 
sumišimas neapsakomas. 
Riksmai ant vandens ir 
šauksmai ant krantų. Kai- 
kurie ant kranto it pamišę 
klykė, kaikurios moteris 
plaukus draskėsi, nes tik 
ką buvo palydėjusios sese
rį, brolį, draugą.

Buvusieji ant denio atsi
dūrė vandenyje, o buvusie
ji viduje dar baisesniame 
padėjime atsirado. Vanduo 
ūžtelėjo vidun. Kiekvienam 
mirtis į akis pažvelgė.

Iš visų pusių pagelba
skubėjo. Valtis, garlaiviai
suplaukė gelbėti bešūkau
jančių vandenyje. Subėgo
gaisrininkai. Atpyškėjo am- 
bulansai iš ligoninių ir ga
liono išgriebtuosius.

Tuo tarpu vyrai su kir
viais, su pjūklais, su kū
giais, su elektrikiniais grą
žtais ėmė daužyti, skaldyti 
plieninį garlaivio šoną, kad 
išgelbėti uždarytuosius vi-

kurie skendo, kaip 
žiurkės spąstuose.

Ant garlaivio buvo daug 
lietuviu ir ne vienas prigė
rė. Jonas Žurauskas laimi-' 
na likimą, kad pusvalandį 
reikėjo gatvekario laukti. 
Jisai buvo norėjęs su kitais 
draugais plaukti ant “East
land”, bet kuomet pasivėli
nęs atbėgo, tai jam pasakė: 
“Thats enough”, Ir neleido. 
Susikrimtęs ėjo šalin ir 
žiurėjo, kaip tasai pradės 
plaukti. Žurauskas matė, 
kaip ant vieno šono daugy
bės jaunimo linksmai erzė
jo, vaikštinėjo, juokavo. Jis 
matė, kai]) garlaivis krypte
lėjo, bet ant garlaivio buvu
sieji visai į tai (lomos neat
kreipę juokavo. Bet antru 
kartu pakrypstaut garlaivis 
vatakštelėjo ant šono.

Garlaivis buvo pusiau 
vandenyje pusiau lauke.

Išgelbėtieji buvo be są
monės nuo išgąsčio ir dau
gelis su baisiomis žaizdo
mis.

Kiek nuskendo tikrai ne
žinia. Bet nuskendo keli 
šimtai. Gal tiek, gal net iki 
1.000.

AMERIKONAI BEGO Į 
RUSIUS.

Paryžius, liepos 24. — 
Amerikonai Robert Her
rick, Dr. White ir daug ki
tų lankėsi Francijos mieste 
Reims. Tuo tarpu vokiečiai 
ėmė smarkiai tą miestą 
bombarduoti. Tuomet a- 
merikonai su kitais gyven
tojais pasislėpė rūsiuose. 
Nukrito arti 000 bombų.

— Londonas, liepos 24.— 
Leit.-pulk. Keinp, vadas bo- 
erų sukilėlių, kurs buvo su
imtas vasario m. š. m., nu
teistas atsėdėti kalėjime 7 
metus ir užsimokėti $5,000 
pabaudos.
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Iš Dienos 
=Dienon.=
Pulkininkas Roosevelt iš- 

naujo ima politikuoti ir šios 
šalies ramiajai administra
cijai drumsčia saldžias va
landas. Pulkininkas Roose
velt šiais laikais vieši pa
saulinėj parodoj, San Fran
cisco. Aną dieną jis ten lai
kė prakalbą temoje: “Kari
nis pasiruošimas”. Tarp 
'kitką jis- štai ką pasakė: 
d^Ateis laikas, anksčiau ar 
vėliau, jogei mes busime 
priversti dešimteriopai už
mokėti, negu Belgija, už 
'musų neprisiruošimą, bet 
šiuo kartu, atminkite, pilie- 
.čiai, kuomet Belgiją visas 
pasaulis apsiautė sujaus
imu, musų padėjimas gi su
silauks ne sąjausmo, tik pa
niekinimo, nes mes esame 
tauta turtinga, stipri, pil
na pasigyrimo, bet be iš
minties. Tš musų juoksis 
tuomet visas pasaulis!”

Vilnius vėl tapo vieta, iš 
kur mušte muša lietuvių 
gyvenimas, tapo vėl mini
mas, vėl pasidarė, kaip ir 
seniau, svarbiausias lietu
viams miestas. Karui pra
sidėjus iš visos Lietuvos su
plaukė Vilniun daugybės 
musų tautiečių. Ir Vilnius 
žymiai susilietu vino: gatvė
je nuolat girdi lietuvių kal
bą, nuolat sutinki pažįsta
mą. Į kitataučius tai daro 
gerą Įspūdį, nes jiems atsi- 
taiko, tokiuo budu, proga 
arčiau apsipažinti su mu
mis.

Bet ypač kitataučių aky
se turi svarbą musų inteli
gentija, kuri labai mokėjo 
pasirodyti ir šiais sunkiais 
metais. Tai atsitiko per 
Mokslo Draugijos susirinki
mą ir per studentų vakarą. 
Mokslo Draugijos susirinki
mas, trukęs keturias dienas, 
nuo trečiadienio (birželio 
10) ligi šeštadienio (birže
lio 13) ir studentų vaka
ras sudaro kaip ir vieną siū
lą, papildydami vienas ki
tą, neprieštaraudami vienas 
kitam.

Nors latinų priežodis ir 
sako, kad tarp ginklų, tai 
yra karo metu, tyli dainiai, 
tyli mokslai, bet šiemetinis 
Mokslo Draugijos susirinki
mas parode, kad gali būti 
išimčių iš to įstatymo. Daug 
įstojo naujų narių, išviso a- 
pie 80 žmonių, posėdžiai bu
vo indomųs ir įvairus, tai]) 
kad susirinkimą galima 
skaityti pilnai pavykusiu.

Buvo grynai moksliškų 
paskaitų, buvo ir daugiau 
prieinamų. Ypač paminėti
nos dro J. Basanavičiaus ir 
kum d-ro M. 
skaitos. Dr. 
čius laike dvi 
levą lietuvių
pasakose ir apie gamtą lie
tuvių dainose ir pasakose. 
Savo paskait ose-ty r iu ė j i-
niuose išvedžiojo, iš kur pa
eina minimi musų dainose 
žvėrys ir paukščiai, kurių

Gustaičio pa- 
J. Basanavi- 
paskaiti: apie 
ir kitų tautų

R/RDSEYE VlEw OF
Miseto Varšavos dalis, kuri teutonai nusprendė iš rusų atimti ir kur šiandie eina 

kruviniausi mūšiai.

Pulkininkas Roosevelt 
stovi už tai, idant Suv. Val
stijų valdžia perdaug neuž- 
sileidinėtų vokiečiams, ku
rie ima jau tiesiog lipti A- 
merikai ant sprando. Kad 
tai atsiekus, p. Roosevelt 
gyvai pataria Suv. Valsti
joms ne tik kuogreičiau 
ginkluoties, bet vison šalin 
įvesti priverstiną jaunimo 
kareiviavimą, kai kad daro
ma Šveicarijoje. P. Roose
velt sako, kail jei tos refor
mos šioj šalyj nebus Įves
tos, tuomet ant Suv. Valsti
jų visi lips, kai kad šian
die pasekmingai lipama ant 
Chinijos. Be to viso. Suv. 
Valstijoms ateityj prisieis 
kentėti tokius pat pažemi
nimus, kokius šiandie ken
čia Chinija. Didžiuma pulk. 
Roosevelt o išvedžiojimams 
pritaria, bet bobiškos ir su
tingusios srovės atkakliai

sitaiko. Kitaip negali b li
ti, kaiji tik tai, kad lietu
viai, ateidami iš tolimų ša
lių, atsinešė tuos vardus su 
savimi. () juk musu daino-

se minimos visokios bran
genybes, minima daugelis 
tolimų vietų, kaip Dunojus, 
aiškiai išvardytos net visos 
šios upės ypatybės. Lietu
viai išsinešė atsiminimų a- 
pie šiuos tolimus kraštus. 
Aišku del ko tai]) lietuvio 
siela skrysta šviesimi praei
tin, * sklysta ypač šiais slin
kiais laikais.

Kai]) Dr. J. Basanavičius 
savo paskaita ramino-žavė- 
jo, lyg nejučiomis žadinda
mas kovoti už savo tautiš
kumą, kovoti ypač dabar, 
kada toks pavojus grasia 
musu savitumui, kum M. t- 7

'Gustaičio paskaita užtraukė įuiksėiau-veliau f 
lyg nusiminimo debesį, lygi atsistoti, juo labiau, kad, 
paklausimą: “Ar išliksi
me?,” nes Amerikos mo
kyklose (ir paskaita vadi
nosi “Amerikos mokykla”) 
antroji lietuvių karta jau 
maža ką tenusimano apie 
savo kilmę, apie savo tautiš
kumą. Liuosoji Amerika 
tai Į) greit sugeba suimti 
žmogų savo rankosiia, kad 
jis žūva ne tik Tėvynei, bet 
ir Bažnyčiai.

Tiesa, nurodė ir vaistus, 
kurie turėtų išgydyti tokį

nesveiką apsireiškimą, bet; ir kad nesusidėjusios musų 
ką gi padarysi pakliuvęs į neiiaudon aplinkybės, tai 
visai svetimas gyvenimo są- būtume tuoj įžengę pilna- 
lygas, įvisai svetimą šalį, 
kur labiausiai stengiamasi 
nutrinti nuo kiekvieno jo 
tautiškumą. Tie vaistai — 
tai litetuvių katalikų vie
nuolynai, iš kur ir pradeda 
paskutiniu laiku tekėti svei
koji srovė.

Nors mintis apie Ameri
kos lietuvius ne taip švie
sios, bet iš viso susirinkimo 
matyti, kaip Pili butų nu
žengus musų tėvynė, jei ne
būtų kilęs šis tautų karas. 
Vienok aišku, kad ir dabar 
ąn kščia u-vėliau stengsime

Tečiau p. Roosevelt yra 
dalykų žinovas ir viską per
malantis. Jis yra tikras 
šios šalies patriotas ir di
plomatas. Jis mato aiškiai, 
ko šiai laisvai ir turtingai 
šaliai trūksta, ko jai reikia 
ir tai visa viešai pasako. 
Jis labai gerai žino, kad

vienas šalies turtingumasVjų 750,000 kareivių, kurie 
be kitokių priemonių negali (tuomet jau tikrai plieksią 
šalies apginti nuo priešiniu- teutonams kailį... Bekomen- 
!:ų pasikėsinimų. Jis tai ži- tariu.
no ir todėl pataria šiai ša-J ---- ————
liai būti pasirengusiai, nes 
nežinia kas gali atsitikti 
Įiytoj, už savaitės, už mėne
sio, už metų, kitų ir tt. Ir 
nelaimė Imtų, jei priešinin
kas atrastų mus, kaip šiais 
laikais, neprisirengusius, 
gaidžiai svajojančius. Tatai 
'tokio vyro išvadų reikėtų 
paklausyti ir kuoveikiau- 
;siai pravesti reformas, ko
kios yra reikalingos šalies 
ir laisvės apgynimui.

Tomis dienomis iš New 
Yorko uosto buvo paleistas 
kelionėn į Europos pakraš
čius plaukti vokiečių gar
laivis “Magdeburg” su 600,- 
000 tonų dinamito. Dinami
tas gabenamas Vokietijai. 
Suv. Valstijų valdžia tą 
laivą per <8 mėnesius laikė 
New Yorko uoste ir tik da
bar išleido. Kitas dalykas, 
ar jis laimingai pasieks sa
vo tikslą.

I

Anglijos valdžia paskel
bė, jogei panaikinanti viso
kią cenzūrą telegramų, 
siunčiamų į visas pasaulio 
dalis nuo D. Britanijos sa
lų. Nuo karo pradžios ten 
cenzūra buvo taip aštri, kai 
kad ir kitose kariaujančio-

Telegramais pranešta, jo
gei nauja didelė Anglijos 
armija, kurią suorganizavo 
karo ministeris, lordas Ki
tchener, siunčiama iš An
glijos į Franciją karo lau
kan. Ta armija gabenama
transportiniais laivais. Ro- įse valstybės^ ir Anglija pil 
kuojama, kad iki rugpjūčio i matinė cenzūrą panaikinan- 
1 d. Kitchener į Francijąlfi. Bet ar ištikto taip yra. 
tuo budu pristatysiąs nau-Į nežinia.

rodos, nepritrūks mums ir 
busimų pasaulinių veikėjų, 
nes surengtas Maskvos stu
dentų draugijos “Rūtos” 
vakaras parode, kad mums 
nestinga jaunuolių, suge- 
biančių ne tik ką užimti 
svečius, bet ir palavinti jų 
sielų.

Va idinimas (“ M irga ”) 
buvo atliktas gerai, rengėjų 
buvo, matomai, viskas ap
galvota. Ypač gi patiko 
pritaikyta musų dienoms AL 
Gustaičio “Godulių Šeima,” 
kur nelaimingoji motina su 
sa dukterimis apverkia mi
rusį sūnų. Pastebėtina tai, 
kad vakaras, atitraukdamas 
mintis nuo kasdieninio gy
venimo, visai nutolino nuo 
pergyvenamojo laiko, o vis
kas kaip tai susiėjo, susi
liejo. Dabartiniai skaus
mai nebuvo užmiršti nebu
vo besaikio linksmumo, ne
buvo ir nusiminimo. Vis
kas vietoje, visako į saiką. 
Ypač gerą įspūdį padarė sa
vo dailiomis M. Vaičkienė, 
taip sužavėjus svečius, kad 
delnų plojimui nebuvo galo. 
Buvo ir fortepijonų skam
binimų. Žodžiu, programas 
įvairus, turtingas ir labai 
pritaikytas šiems laikams.

Na, ir kokia išvada iš to? 
paklaus kas nors. Gi ta, 
kad šios dienos parodė* mu
sų gaivumą, musų galę ir 
norą gyventi. Įspūdis, pa
liktas Mokslo Draugijos 
susirinkimais, toks, kad lie
tuvių

teisiais nariais į apšviestes- 
niųjų tautų tarpą.

Bet negalime nustoti vil
ties. Tik kad butų daugiau 
vienybės, daugiau sutarimo, 
nes savo, naminiai, barniai 
šiuo metu rodo tik silpnu
mą nesubrendimą. O tokių 
barnių, nesusipratimų, ne- 
užsileidiinų netrūksta. Rei
kėtų "gal didesnę domų at
kreipti i tab.kąd,butų gali
ma varyti darbą suvienyto
mis pajėgomis, kad reika
laujantieji pagelbos tikrai 
galėtų prisišaukti, kad mu
su žmonės išliktu kiek gali- 
ma stipresni ir sveikesni.

(š.)

! pažinojo reikalingiausio, 
naudingiausio ir šveitriau
sio gėrimo — vandens. Tarp 
mūsiškių yra tokių, kurie 
nepažįsta gyvųjų gyveninio 
reikalų. Todėl reikia, kad 
kas nors jiems apie tai a- 
pipasakotų, tinkamai išaiš
kintų.

Nesenai “Katalike” dr. 
Graičunas pasisiūlė taiki
nėti prakalbas ir paskaitas. 
Jis važiuos kas tik jį pak
vies — ar dr-ja, ar kuopa, 
ar kliubas, ar apskritys, 
ar pavieni asmenįs, paža
danti sukviesti publiką. Dr. 
Graičunas yra žinomas, 
kaipo gvildentojas ir aiš
kintojas gyvųjų gyvenimo 
klausinių. Numylėti jo ar
kliukai yra — blaivybė, 
sveikatingas užsilaikymas, 
sveikata ir apdrauda. Už
kliudo ir daugiau panašių 
klausimų. Dr. Graičunas 
aiškina tuos klausimus, kai
po žinovas. Aiškindamas 
tuos dalykus, Dr. Graiču
nas nepriveda prie to, kad 
neprielankiai užkabinti kie
no nors įsitikinimus. Tuo 
atžvilgiu daktaras yra ta
ktingas. Todėl jis tinka ai
škinimui tų gyvųjų dalykų.

Blaivybės, sveikatos, ap- 
draudos reikalai yra labai 
aiškintini musų žmonėms. 
Dr. Graičunas visuomet ai
škina reikalingumą apsi
drausti ant didesniųjų su
mų, aut $1,000, musų susi
vienijimuose. Apsidrausti 
velija į tą susivienijimą, 
kuris kuriam labiau tinka
mas.

Todėl tegu organizacijos, 
ar pavieni žmonės sunaudo
ja daktarą aiškinimui tų 
gyvųjų reikalų.

Gyvųjų klausimų 
reikalais.

Yra šitokis anekdotas a- 
pie vieną franeuzą. Tasai 
fraucuzas buvęs didžiu vi
sokios rūšies vyno žinovu 
ir aut pažiūrėjimo galėda
vęs atskirti. Užtekdavo jam 
pažvegti į stiklelį ir jis pa- 
sakvdavo koks čia gėrimas. 
O jei dar pauostydavęs, tai 
jau jokiuo budu neapsirik
davęs. Kartą jisai padarė 
laižybas, jog pasakys, koks 
gėrimas atneštame stikle
lyje. Stiklelis buvo padėtas 
ant stalo. Fraucuzas žiuri, 
kraipo galvą, nuduoda už
simąsčiusiu. Negali nuspė
ti, koks čia skystimas, kas 
do gėrimas. Sako, kad tai 
tur būti koks naujai išras
tas. Pauostė. Ir gi nieko 
neištyrė. Galop jam leido 
paragauti. Tas ir nieko ne- 
prigelbėjo. Sakė, kad viso
kius 
kius 
ves,- V 7 

kęs.
Kai]) skaitytojas 

koks ten

gėrimus matęs, viso- 
uostes, visokius raga- 
bet tokio dar neužti-

skystimas 
kas kitaT

Spėja, 
galėjo 
kaip...

vanduo.
Yra ir 

asmenų, kai]) anas francu- 
zas. Žino daug dalykų, iš
mano apie daug reikalų, 
o kaip anas fraucuzas, apie 
reikalingiausius naudiu-

tarp musų tokių

sąmone

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Gerb. Redakcija!
Lietuvių Mokslo Dr-ja 

Pittsburg, Pa., savo mėne
siniam susirinkime nutarė 
parengti prakalbas ir į anas 
pakviesti geri), p. St. Šim
kų, Lietuvių Draugijos nu
kentėjusioms del karo šelp
ti atstovą, jaigu jis sutiks 
pas mumis atsilankyti. Ka
dangi ]). St. Šimkaus adre
sas nežinomas ir negalime 
su juo tuo reikalu asmeniš
kai susinešti, į gerb. atstovą 
kreipiamės per laikraštį ir 
i.neldžiame greitai atsakv- 
ti žemiau pažymėtu adre
su, kuomet pas mumis gali 
pribūti su prakalbomis Lie
tuvos-tėvynės labui.

Su pagarba
J. Blažaitis,

2322 — 5th avė., 
Pittsburg, Pa.

RED. ATSAKYMAI.
So. Bostonietis. -- Tam

stos atsakymo į atsakymą 
dienraštin nedėsime, nes 
Sveikas nei nepažymi, kuo
met ir per kokį laikraštį bu
vo atsakyta apie bažnyti
nio choro ardymą.

Bijūnėlis. — Tamsta per- 
rašinėji svetimas eiles ir 
prašai jas indėti dienraštin. 
Taip negražu elgties.

iškėja
susipratimas eiiia pirmyn

giailsins dalykus nežino ii 
nedaro. Anas fraucuzas ne

SUSIORGANIZAVO LA
KŪNAI.

Nevz York, liepos 23. — 
Prašant Edisonui, garsiau
sieji Amerikos lakiniai su
darė dr-ją. Ta dr-ja veiks 
ir darbuosis sąryšyje su lai
vyno komitetu, kuriame 
darbuojasi Edison.

“DIDELE DOVANAI
Nebo pakelio priešakys vertas 4c pinigais 

Visas Kuponas vertas 4c pinigais-1

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

arba į vertas dovanas.
(šį dovana bus duodama iki Dec. 31. 1615)

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks

liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ar plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. T'žsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita nuropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Ifldp užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen- 
kius savitls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vonos nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme porti- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUKA 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

šeštoje savaite. ,mla“ atspaustą kuponą 
ir siuskece šlanden.

UNION LABORATORY, Box 644, Union,
N. Y.
UNION I

I..A .i., Lru».., N. Y.
Siuėiu i dedamas 10 centu del 

kojinio kaštu perslutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukas,” (Pasiusketo sykiu kuponą BUrf 
jusu antrašu.)

Tel. Canal 6353 $

J. G. EVkzlaiszkis $
Generalis

Kontraktorius ir
(tomu S alėjas. (>

2301 S. Leavitt SI., Chicago, III. $

mHi'KiiiMiHBE wn n. .. .. .. ...
18 Telephone Yards 6685 B

g Lietuviška Drapanų Krautuve ’ 
Užlaikau didžiausiame pasirin- 1 

B kime vyriškų apredalų, skrybėlių, B 
I čeverykų, batų del moterų, vyrų ir ■ 
| vaikų; taipgi vyriškų siutų ir over- a 
i - B

i JONAS BUDRIKAS, savininkas ■
8 3252 S4 5. Morgan St.
5 CHICAGO, ILL.
B B
InllHillllUullEailIlIUilIiliHTIl'aifyailllbH^IIlHl^iiBIIBiHiHILnililhM

VYRIŠKI DRABUŽIAI UŽ PUSĘ 
KAINOS.

Mes nesame bankieriai, bet gvaran- 
tuojame, kad mes sutaupysime jęs 
pusę pinigij. 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 augščiau., Vai
ki! drabužiai nuo $2.50 iki $7.50. 
Taippat valizos ir kuparai.

S. Gordon
1415 S. Halsted Street

Atdara ksilitui vakari .1 iki I) 
valandai. Subatojo iki 11 valandai 
vakare. Nedėliojo iki 6 valandai va
kare.

•Je »JeeJe »Je »£• •į- ♦J*

į Me Elsie G. Makar I
J Užbaigusi Hinshow konservato- Ž
❖ riją. Dabar duoda lekcijas ant

piano. Atsišaukite šiuo adresu: J
t 4515 S. Wood St. Chicago, UI. t 
•i* *2*
•į* !»*2**l,*2‘ •2»4**J**i* •***W**2’

Mokiname Angliškai
Visose dalyse Amerikos ir Kanados

Vienintelė mokykla, kurioj kiekvienas Kali išmok
ti Angliška kalba, labai trumpame laike, šios mo
kyklos naujausia ir tobulingiausia metodą. Moki
name per laiškus, visose šalyse, už labai maža at
lyginimai teipjau kUsose dienomis ir vakarais, 
jeigu nori išmokti greitai Anglų kalba, ateik ar 
rašyk platesnių žinių.
Amexloan School of

1741 W. 471h Straet. Cblcaio, i.

2



ALD. “KATALIKAS,” liepos 24, 1915.

Musų Moterims.
MOTERIŲ ORGANIZACI- jį prisiųskite su mokesčių 

lapeliu centro raštininkei.
3) Siunčiant mokesčių la

pelį, visuomet pažymėkite 
kokia kuopa, iš kur ir už 
kokį mėnesį siunčia. Į ap
švietos skyrių mokasi 10c. 
kas mėnuo, o į centrą siun
čiasi tiktai 5c., jaigu narė 
užsimokėjo tik už vieną mė
nesį į apšvietos skyrių, pa
žymėkite tiktai 5c., o ne 
10c., nes tuomet pasirodo 
daugiau užrašyta negu pi
nigų prisiųsta.

I pašelpinį skyrių moka- 
si 30c.

4) Siunčiant surašą nau
jų narių, visuomet pažymė
kite kiek metų narė turi, 
nors ji tik į apšvietos sky
rių prisirašė, nes imant čar- 
terį bus reikalinga paduoti 
valdžiai narių amžių.

5) Kuopų raštininkės tu
ri atidžiai peržiūrėti apli
kacijas narių, prisirašančių 
į pašelpinį skyrių, kad visi 
klausimai butų atsakyti, 
kad nereikėtų grąžinti at
gal, nes tai tik bereikalingi 
iškaščiai.

6) Siunčiant duokles į 
centrą, gerbiamos kuopų 
raštininkės malonėkite pri
siųsti pinigus prieš 15 dieną 
kiekvieno mėnesio; 
palengvinsite darbą 
niūkei ir sau.

7) Visų svarbiausia, kad 
kuopos, kurios neprisiunte 
velykinės išpažinties paliu
dijimų prieš pirmąjį seimą, 
malonėtų tai padaryti iki 
15 d. kito mėnesio, sulyg 
pirmojo seimo nutarimo.

Tikiuosi, kad visos kuopų 
raštininkės atkreips domų 
į šį mano prasimą, ir tuo
mi padės sutvarkyti sąjun
gos reikalus. .Susitvarkė 
galėsime geriau dirbti ir 
veikti, nes: “Vienybėje— 
galybė”.

' Monika L. Gurinskaitč, 
Amer. Liet. R. K. Moterių 

Sąjungos, Centro raštinin
kė.

JA AUGA.

Svarbiausia Amerikos 
lietuviu moterių organizaci
ja ALRK. Moterių Sąjunga 
įauga kaip ant mielių; kuo
pos auga, kaip grybai po 
lietaus. Sąjungos pamatai 
stovi ant uolos, nesudrasko
mai tvirti ir todėl jokio ply
šimo negali atsitikti ir lie
ka tik augti ir plėtoties. O 
taip ir dedasi su Sąjunga. 
Antras Sąjungos seimas iš
vys gal trigubą skaičių na
rių, negu pirmasis.

Kad čia ne tuščius
džius svaidau, tai paaiški
na šie faktai.

tos Dieną kovo 4 d. fšv. Ka-1 
zimiero dieną);

d) prakalbomis, straips
niais laikraščiuose, brošiū
romis stengsis išplatinti pa
protį, kad kiekvienas lietu
vis, lietuvė kasmet aukotų 
į Tautos Fondą vienos die
nos uždarbį;

c) 'rems pinigiškai Tau
tos Tarybos sumanymus, 

. kuris sutiks su Tautos Fon
do tikslais;

i f) šelps pinigiškai Lietu-
1 vių Informacijos Biurą Pa

ryžiuje ir jo Amerikos sky
rių.

H SU PILVO SKAUDĖJIMU -
ĮĮį Be abejo, nuo senai ieškojai palengvinimo. Nesi- 
Iti duok suvedžioti. Nedaryk bandymą Vartok

¥ SEVERA S BALSAM OF LIFE
■M [SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS]
įk| ir ūmai pajusi jo sveikinančią ir stiprinančią veik
lu mę. -Jisai ypač rekomenduojama gydymui nerviš
ki kūmo, dyspepsijos, nuolatinio sukietėjimo, laikinio 
||| drugio ir sustingusią jakną. Senstantieji, seni ir 
M silpni žmonės ras jį labai geru.

GYVULIŲ PROTAS

zo-

SUSITVĖRĖ NAUJOS 
KUOPOS.

Jau per seimą Chicagoje 
buvo gauta žinia, kad Brid- 
geporte, Conn. susitvėrė 
kuopa, kurios num. yra 18. 
Reikia pridurti, kad prie 
tos kuopos sudarimo pasi
darbavo klebonas kini. M. 
Pankauskas. Iš pradžios 
prisirašė tik 10 narių, bet 
tas skaičius urnai padidės.

Veik tuo pat laiku įsikū
rė Scrantone, Pa. 1G kuopa, 
Philadelphijoj, Pa. 10 kp., 
Hartforde, Pa. 17 kuopa.

NAUJOS KUOPOS TVE
RIASI.

Gauta žinia, kad naujos 
kuopos tveriasi šiose vie
tose: Stamford, Conn., Ath
ol, Mass, ir Waukegan, Ill.

Subruzdo moterėlės vi
suose Amerikos pakraš
čiuose, visose lietuviu kolio- 
nijose. Tenepristigsta iš
tvermės.

APŠVIETA — TAI 
TIKSLAS.

ALRK. Moterių Sąjungos 
pirmas tikslas yra apšvie- 
ta. Kai kuopos susitveria, 
tai jų pirmutinis dalykas 
turi būti mokykla. Pirmiau
sia, kad sąjungietės išmok
tų skaityti, rašyti ir skait
liuoti. Išmokus to, tai jau 
galima kita 
Tuomet gali 
patarimais
kniųgų. Toliau sąjungiečių 
mokyklose turi but mokoma 
— virimo, mezgimo, siuvi
mo ir tt.

Centro rast.

ko griebtis, 
pasinaudoti 

iš laikraščių,

DEL GERESNĖS TVAR
KOS SĄJUNGOJ.

Visoms sąjungietėms pa
tariu perskaitmėti Sąjun
gos ir moterių reikaluose 
straipsnius “Katalike”, ir 
kituose laikraščiuose. Ten 
rašoma apie moterių reika
lus abelnai ir apie Sąjun
gos reikalus.

Del geresnės tvarkos vi
sos sąjungietės teiksis labai 
stropiai laikytis šių nuro
dymų :

1) Naujai kuopai susit
vėrus, malonėsite prisiųsti 
mokesčių lapelį išpildytą tų 
narių aplikacijomis, kurios 
prisirašo į pašelpos skyrių 
kartu. Taippat prisiųskite 
visų narių adresus, kurie 
reikalingi turėti 
kningų vedimui.

2) Siunčiant “čekį” arba 
“Money order’į”, visuomet 
jį rašykite išdininkės var
du, ty. A. Nausiedienės ir

kurie 
centro

tuomi 
ra ŠU

C. Nariai.
Tautos ■ Fondo 

būti kiekvienas 
baigęs 1G metu am-

Tautos Fondo 
Konstitucija.

A. Tikslas.
1. Tautos Fondas, įsteig

tas Lietuvių Politiško Sei
mo Chicagoje 21—22 rugs. 
1914 m., — turi dvejopą 
tikslą: labdarybės ir politi
kos. A) Jisai šelps Lietuvą, 
kiekvienai didesnei nelaimei 
ištikus, ypač gi nukentėju
sius nuo europinio karo 
1914—1915 m., b) jisai rems 
teisotus lietuvių reikalavi
mus del įgijimo Lietuvai 
politiškos laisvės.

B. Priemonės.
2. Minėtam tikslui atsiek

ti Tautos Fondas
a) stengsis išplėsti savo 

organizaciją po visas Ame
rikos lietuvių kolionijas, ir 
intraukti į ją kuodaugiau- 
siai narių;

b) stengsis surinkti kuo- 
daugiausiai aukų, darant 
rinkliavas prie kiekvienos 
geros progos, taisant vaka
rus, prakalbas, organizuo
jant aukų rinkimą po gat
ves ir po namus (t. v. Tag 
Day).

c) su ypatingomis iškil
mėmis ir uoliu aukų rinki
mu tėvynės reikalams — 
apvaikščios Lietuvių Tau-

nariu 
lietu-

3. 
gali 
vis, 
žiaus be skirtumo lyties ir
luomo.

4. Kiekvienas narys, no
rintis turėti sprendžiamąjį 
balsą, turi paaukoti bent 
vieną sykį metuose vienos 
dienos uždarbį, bet ne ma
žiau, kaip 1 dolerį.
D. Tautos Fondo reikalų 

vedimas.
5. “Tautos Fondo” reika

lus veda: “Tautos Fondo” 
skyriai, “Tautos Fondo” 
Komisija ir “Tautos Fon
do” valdyba.
I. Tautos Fondo skyriai.

6. Svarbiausias T. Fondo 
veikimas yra skyriuose. Ne
mažiau kaip 5 T. Fondo na
riai gali įsteigti skyrių.

Pasarga: Vienoje parapi
joje negali būti daugiau, 
kaip 1 skyrius.

7. Skyrius iš savo tarpo 
išrenka 1 metams komitetą 
ne mažiau, kaip iš 3 narių 
(gali pagal reikalą ir dau
giau rinkti). Visų skyriaus 
narių vardus ir pavardes, 
taippat komiteto narių ad
resus skyriai nusiunčia cen
tro sekretoriui.

8. Skyrius daro susirin
kimus taip dažnai, kaip y- 
ra reikalas. Pageidaujama, 
kad bent sykį mėnesyj sky
rius rinktųsi.

Pasarga 1. Skyrius ypa
tingai stengsis pritraukti į 
savo narių skaičių lietuviš
kų draugijų valdybų narius 
ir jais labiausia remsis sa
vo veikime.

1 Pasarga II. Visus surin
ktus Tautos Fondui pinigus 
skyriai neatidėliodami turi 
siųsti į Tautos Fondo cen
trą.
II. Tautos Fondo komisija.

9. Kiekvienas Tautos Fon
do skyrius, surinkęs per 
metus ir išsiuntęs centrui 
ne mažiau, kaip $200.00, ga
li rinkti vieną narį į Tau
tos Fondo komisiją, kuri ve
da visus Tautos Fondo rei
kalus.

10. Skyriai, surinkusieji 
metų bėgyje mažiau, kaip 
$200.00, gali rinkti vieną 
narį į komisiją susidėję su 
kitais savo apylinkės sky
riais, bi tik jų visų surink
tų pinigų suma butų ne ma
žesnė, kaip $200.00.

11. Skyriai, surinkusieji 
per metus žymiai daugiau, 
negu $200.00, gali rinkti į 
Tautos Fondo komisiją nuo 
kiekvienų $”500.0(j po 1 na
rį-

12. Komsiijos narius iš
renka skyriai 1 metams sa
vo metiniuose susirinkimuo
se, kurie esti sausio mėne
sį. Išrinktųjų vardus ir ad
resus tuojau praneša centro 
sekretoriui.

Kaina 75c. U 
Skaityk, ką Mrs. Mj 

Martin Pagac iš Mo- aai 
quali, Wis. mums ne- 
senai parašė: “Aš 
noriu jums padėko- B | 
ti už jūsų Severą’s OĮj 
Balsam of Life. Aš -g, 
turėjau trukdės} su BJl 
savo pilvu, buvau sil- 
pna ir neturėjau jo- 
kio apetito. Suvarto- B.B 
jus 1 butelį Severą’s jH| 
Balsam of Life visi U 
tie trukdėsiai dingo. 
Meldžiu paskelbti a- 
pie tai laikraščiuose 
del naudos tų, kurie ĮM 
panašiai kenčia. ’ ’ į^Į

fll Visi aptiekininkai parduoda Severą ’s Preparations |Į■
ĮjB (Severos gyduoles), žiūrėk, kad butų Severos. Jei

savo apylinkėj .negalėsi jų gauti, tai rašyk tiesiog įkjįį

V W. F. SEVERĄ CO., - Cedar Rapids, Iowa į"

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

SEVERA’S 
MEDICATED SKIN SOAP

[Severos Gydantis Odinis Muilas]

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

Kaina 25c.

GYVO PROTAS

Vhon, Drover 7S00 į

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

Ofisas Ir Gyvenime vieta Valandos

i 3249 S. Morgan St., Chicago.

■ Buk Neprignlmingu Farmeriu! Nebijok Bedarbes! ®
® Nusipirk sau žemės sklypą puikiausioj apylinkėj Loulsianos valsti- g
■ joj prie miestų ir geležinkelių. Oras sveikas. Išlygos labai prieinamos, w
■ kad ir bėdiniausias žmogus gali lengvai nusipirkti ir prasigyventi, žte- a 
B mė labai derlinga, gali 
H 120 dolerių, gali pirkti 
a šykite mums, indedant
■ formaciją dovanai

A. VISBARAS & CO. |
s 3112 So. HalstedSt., Chicago, III. Telephone Yards 3159 ■ 
H Kas nori susirašyt su ten. gyvenančiais ūkininkais, galite kreiptis pas n 
1 BIENVILLE, LA.IGNAT KUCZYNSKAS, Box 51., |

sėti javus du ir tris kartus į metus. Kas turi ■ 
40 akerių žemės. Kas norite žinoti plačiau, ra- ■ 
2e. markę, o mes Jums pirsiųsim kningą ir in- ■

13. Komisija kasmet bir
želio mėnesyje daro savo su
važiavimą, per kurį apsvar
sto visus svarbesniuosius 
T. Fondo reikalus ir išren
ka Tautos Fondo valdybą.

III. T. Fondo valdyba.
14. Tautos Fondo komisi

ja savo metiniame suvažia
vime išrenka iš savo tarpo 
vienieiris metams Tautos F. 
valdybą iš 5 žmonių: pir
mininko, raštininko, iždinin
ko ir dviejų išdo globėjų; 
valdyba visos organizacijos 
vardu atsiliepia kart-kartė- 
mis į visuomenę ir veda vi
sus organizacijos reikalus, 
užprotokoluodama visus sa
vo nuturimus ir išduodama 
visuomenei kas mėnuo Tau
tos Fondo pajamų ir išlai
dų apyskaitą laikraščiuofee.

Pasarga: Valdybos narių 
skaičius gali būti padidin
tas nutarimu komisijos per 
jos suvažiavimą. Komisija 
savo suvažiavime gali pada
ryti bi kokį konstitucijos 
pataisymą, tik reikia, kad 
tokiam suvažiavime daly
vautų, ne mažiau, kaip pu
sė visų komisijos narių ir 
kad nutarimas apie konsti
tucijos permainymą butų 
2 trečdaliais balsų visų su
važiavusiųjų.

15. Visuose svarbesniuo
se klausimuose, ypatingai 
pinigų paskyrime, T. Fon
do valdyba klausiasi nuo
monės visų T. Fondo komi
sijos narių.

Pasarga: Iki vasario 1 d. 
1916 m. veikia komisija iš 
26 žmonių, išrinktoji Chica- 
gos Politiškojo Seimo rugs. 
21—22 1914 m. Po 1 vasa
rio dienos 1916 m. ineina į 
galę naujoji komisija, iš
rinktoji Tautos Fondo sky-

E. Tautos Fondo pinigai.
16. Tautos Fondo pinigus 

laiko ir globoja Tautos F. 
valdyba. Tautos Fondo iž
dininkas turi užstatyti, kau
ciją tokio didumo, kokį nu
tars Tautos Fondo komisija.

17. Tautos Fondo išdo 
globėjai turi bent du kar
tu metuose patikrinti Tau
tos Fondo turtą ir iždinin
ko kunigas.

18. 10 nuošimtį nuo visų 
įplaukiamųjų pinigų turi 
atskirti į geležinį kapitalą. 
Tie pinigai turi būti laiko
mi Suv. Valstijų gvaran- 
tuojamose poperose. Juos 
pajudinti gali tik nutari
mas Tautos Fondo skyrių, 
pritariant tam ne mažiau, 
kaip dviejų trečdalių visų 
skyrių.

MILDA 
TEATRAS 
3138-42 So. HalstedSt

Turi geriausią pasisekimą. Kas 
nakt pilnas žmonių.

Kodėl?
Todėl, kad duoda geriausius 

vaidinimus už pigiausias kal
nas.

Už 5c čia pamatysi gražesnį 
Teatrą, kaip vidurmiestyje už 
50c.

Nedėliomis 10c. balkonas, 15c. 
Kainos šiokiomis dienomis ir 

sukatomis 5c. balkonas, 10c. že
mai.

Prasideda 7 vai. kas vakaras. 
Subatomi ir nedėliotai 2 vai pe 

po pietų.
Jei nori linksmai praleisti 

valandą liuoso laiko, tai ateik 

mildos-teatran

DR. G. M. Glaser
Gyvenimas ir Ofisas

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

Moteriškų, . Vyriškų ir Vaikiškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

■ ir nuo 6 iki 8:30 vakare.
Nedėlioms vakarais ofisas uždarytas. 

Telefonas Yards 687.

Tą kningą vokiškai yra 
parašęs dr. T. Želi, garsus 
vokietis gamtininkas. Lie
tuvių kalbon vertė Juozas 
Laukis. Kninga didelio* for
mato, turi 212 puslapių. 
Tai moksliškas veikalas, 
kokio musų kalboje dar ne
buvo.

Kas gi ir apie ką toj di
delėj kningoj rašoma? Ap
rašoma gyvulių protas. Iš
aiškinama plačiai, jogei 
ir gyvuliai panašiai žmogui, 
turi protą, nors toli gražu

tiek daug neištobulintą, kaip žmogaus.
Plačiai aprašoma visokių gyvulių ypatybės ir pa

veldėti papročiai. O tų papročių pas gyvulius yra labai 
daug. Prieinamai kiekvienam išaiškinama, pav., kam 
šuo prieš atsigulsiant kelis kartus apsisuka, kam jis 
nealkanas būdamas dantimis žolę skabo, kam yra to
kių šunų ir žvėrių, kurie išpasalų užpuola, kodėl nami
niai paukščiai musų rankų baidosi, nors žino, kad ran
ka jų nekanda, kokie gyvuliai turi geras akis, kokie 
gi gerą uoslę ir tt.

Vis tai labai užimanti dalykai.
Aprašoma protas, ty. supratimas šunų, kačių, bi

zonų, dramblių, arklenų, meškų, šernų, stirnų, visokios 
rųšies paukščių ir tt.

Aprašoma dieniniai ir naktiniai gyvuliai, kodėl 
gyvėdžiai žvėrys bijo ugnies, kodėl gyvuliai bijosi sku
durinių baidyklių, kokia yra gyvulių krasa (mat ir 
gyvuliai turi ypatingą savo krasinį susinešimą), ko
dėl šuo loja ant mėnulio, kodėl arkliai baidosi ir tt.

Į visus tuos klausimus vaizdžiai ir labai užiman
čiai atsakoma.

Kningos autorius ilgus metus gyvulius, paukščius 
ir net vabzdžius tyrinėjo ir iš to pagamino daug savo 
tam veikalui medžiagos.

Kiekvienam yra pravartu tą veikalą įgijus per
skaityti ir susipažinti su gyvulių karalija.

Kaina $1.00
Siunčiant pinigus adresuokite taip:

Tananevicz Publishing Company
3249 So. Morgan St., Chicago, III 1

DU-KABT NEDELIN1S LAIKYTIS

SAULE”
YRA TAI VIENATINIS LIETUVIU LAIKRAŠTiS 

AMERIKOJE. KURIS IŠEINA DU KARTU 
ANT NEDĖLIOS

Išeina kas utarnlnkas Ir petnuCla,

—PRENUMERATA KAŠTUOJA- —---------—

AMERIKOJ f(pusei matų $1.25
EUROPOJ rRosijoj ir Lietuvoj $3.50, Angli- 

(joj ir Škotijoj 15 s. Prusnose 15 m.

Ralyk taojaus, c gausa vieną numery dykr>.%

W. D. Boczkauskas & Go.
* Mahanoy City, Pa,j 821-522 W. South All.e

ROYAL PHONOGRAPH GO.

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 gvaran 
tuojame ant 15 metų.

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

$1.00 Į MENESĮ
0 galite girdėti puikiausius šo 
' kius ir geriausius dainorius 

savo namuose
3 MENESIAI MĖGINIMO DYKAI

Nį| '4 ir 50 Dainų ir Muzik. Dykai 
Reikalaukite musų Puikaus 

iliuatruoto Katalogo DYKAI

91 East 4th St. Dept. 92 
i HEW YORK, N. Y.

3
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Antrosios Parapi
jos Reikale.

Worcester, Mass. Neži
nia del kokios priežasties 
katalikiškuose laikraščiuose ' 
taip retai galima patrūnyti ' 
žinelių iš musų miesto. Ro- 1 
dos, kad jau pas mus nėra 
jokių atsitikimų ir jau čio- 

nieko o nieko neveikia
ma. Bet kur tau, pas mus 
yra gana daug draugijų ir 
kuopų ir lietuvių gana di
delis būrelis. Ne be reikalo 
čionai jau ir antra lietuviu 
parapija organizuo j asi.

Taigi aš nors kiek apie 
naują parapiją pabrėšiu. Ta 
nauja parapija susitvėrė 
jau 1912 m. Tapo surink
ta daug parašų ir pasiųsta 
delegatai pas vyskupą ir 
reikalauta kunigo į naują 
parapiją. Bet vyskupas 
matydamas, kad sena para
pija paskendus skolose, tuo 
sykiu nedavė kunigo, tik 
permainė kunigus. Pribu
vus naujam klebonui, kun. 
J. J. Jakaičiui, ir naujos pa
rapijos tvėrikai apsnūdo, 
turbut nenorėdami naujam 
klebonui įsipykti.

Šiemet ir vėl pasirodė pla
katai, kad šv. Pranciškaus 
parapija atgija, pradėjo lai
kyti mitingus, surinko apie 
530 faųiilijų pietiniam gale 
miesto ir vėl delegatai nu
sidavė pas vyskupą reika
laudami kunigo.

Taip dalykams virtus, 
tuojaus prasidėjo kritikos 
per “Dranga,” buk tai agi- 
tacijas varo saliunuosc del 
parap., ir kiti vaikiški už
sipuolimai, bet organizato
riai nenusimena, neklauso 
tų blevyzgų ir varo savo 
darbą tolyn ir jau priėjo 
prie to, kad rūpinasi pirkti 
lotus del bažnyčios. Klebo
nas matydamas, kad jau 
baikų nėra, birželio 20 d. iš 
sakyklos pasakė, kad žmo
nės jų neklausytų, nes jie, 
girdi, jums meluoja, kad jie 
dirba su vyskupu, o jie ne
turi nuo vyskupo nei vieno 
laiško ir jums negali paro
dyti, ir jie negaus atsaky
mo, nors kasdieną rašytų. 
Po keletos dienų pats kle
bonas turėjo perduoti laiš
ką nuo vyskupo parapijos 
kasininkui, tai aišku, kac 
nauja parapija dirba su vy
skupu, o pats turi prisiimti 
ant savęs tuos žodžius, ku
riuos mėtė ant 
veikėjų.

Toliaus, girdi, 
tveria vyskupas, 
nės. Tokia kalba tiktų pa
sakyti tik kūdikiams, o ne 
suaugusiems žmonėms. Gir
di, per parapijos susirinki
mą buvo pakeltas klausi
mas, ar reikalinga nauja 
parapija, tai pasirodė apie 
9 rankos, kad nori. Apie 
tai turiu pasakytitaip, kac 
į tą susirinkimą klebonas 
sušaukė visas davatkas ir 
vaikus ir visi balsavo, o pa- 
rapijonams nedavė balso, 
kuriuos numanė, kad aiškis 
apie naują parapiją. Ir ką 
ten žmoneliai tuom syk dar 
žinojo apie tą naują parapi
ją, ar jinai tveriasi Rymo- 
Katalikų, ar atskalūną, 
kaip jau pirmiau buvo. Jai
gu but buvę leista paaiškin
ti, del ko ta parapija tve
riasi, ir kad jinai būtinai 
reikalinga, tai tada taip ne
būtų klebonas skelbęs. Aš

na i

manau, kad Worcesteryj 
neatbūtinai yra reikalinga 
antra parapija, nes jaigu y- 
ra 6,000 ar 7,000 lietuvių, 
tai kur jie gali sutilpti i 
vieną bažnyčią. O antra, 
labai išsiskirstę, sunku vai
kelius leisti ant pamokų. 
Trečia, ko čia pavydėti pla
tinti Kristaus garbę? Da
bar eina gandas, kad liauja 
parapija gavo nuo Jo Malo
nybės vyskupo pavelijimą 
įsteigti fondą del naujos pa
rapijos. Tai aišku, kad 
vyskupas leido ir tikima, 
kad bus antra parapija. 
Dieve padėk, nes daugumas 
jos laukia. Reporteris.

pondencijos rašytojo reika
lingas, kad. nušviesti jo su- 
vedžio jaučius žodžius augš-

Tiams” duoda meškos pa
tarnavimą, kaip kad, nely
ginant, bedieviai p. Šimkų

čiau padėtoje koresponden- katik neatskyrė nuo Amų- 
,’Ž“gOqrikoS lietuvių didžiumos - 

.[katalikų, taip ir musų “vei
kėjas” savo nediplomatiš- 
kais įsikišimais “organiza
torių” darbą vis stūmė to
lyn.

Kun. J. J. Jakaitis.

P. S. Musų, “veikėjo” 
vardo neminiu, nes šio mie
sto lietuviams jis yra gerai 
žinomas iš parašytos bio
grafijos. K. J. J. J.

pasižadėjęs aprašyti “nau-L 
ją parapiją,” nukrypo į 
šmeižimą manęs, “senosios 
parapijos” klebono.

Štai ir prasilenkimai mu
sų veikėjo su tiesa augščiau 
patalpii įto j c korespondenci
joje:

1. 1912 metais jokia nau
ja parapija nesusitvėrė, 
nors to ii* geidė “veikėjas.”

2. Vyskupas permainė 
kunigus tik 1913 metais ir 
visai ne del to, kad “rei
kalavo” kunigą į naują pa
rapiją.

3. Toliau rašo.: “Pribu-- 
vus kun. J. J. Jakaičiui ir 
naujos parapijos tvėrikai 
apsnūdo, turbut nenorėda
mi įsipykti naujam klebo
nui.” Iš šitų žodžių aišku, 
kad dabar jie sukruto daly
ti parapiją ne dėlto, kad 
4 4 platinti Kristaus garbę ’ ’ 
(kaip augščiau rašo), bet 
dėlto, kad nūnai jau pano
rėjo “įsipykti...*

• 4. Plakatai ne “pasiro
dė,” bet juos paleido veikė
jas su Co.

5. “Surinko” ne “apie 
530 familijų pietiniam ga
le miesto,” bet gavo apie 
tiek parašų beveik po vi
są parapiją, kadangi išviso

, lietuvių . Worcesteryje tik
• 700 šeimynų.

6. Delegatai ne “reikalą- o
vo” nuo vyskupo kunigo, 
bet melde.

7. Klebonas barė “orga
nizatorius” už tai, kad jie 
melavo žmonėms, kad jiems 
vyskupas per laišką pavėli
no rinkti pinigus ir turėti 
naują parapiją, nes vysku
pas tokio laiško jiems vi
siškai nei vieno nerašė iki 
minėtam pamokslui.

8. Ne po keletos dienų 
perdavė, bet tą pačią dieną 
per pamokslą klebonas pa
aiškinęs vyskupo laišką 
bažnyčioje (kame vyskupas 
žadėjo pasvarstyti reikalą

augštesnius už naujos parapijos ir pažy-

parapijos

parapijas 
o ne žino-

Kam gi meluoti.
—1

“Bieda, kol pirogi načnet 
pečti sapožnik” — teisingai 
sako rusų patarlė. Vadina
si,' neišmintingas darbas 
imtis ne už savo amato. 
Bergždžias tat butų darbas 
vesti ginčus apie vyskupo 
teises dalyti parapijas su 
žmogumi, kuris mažiausio 
supratimo apie kanoniškas 
teises neturi.

Mes, worcesteriečiai, tu
rime žmogų kataliką, kuris 
mėgsta darbuotis, viešame 
gyvenime, tik, ant nelaimės, 
vis ne iš to galo. Tuomi 
žmogumi vra rašytojas aug- O e/ V V o
ščiaus inde tos korespon
dencijos iš Worcester, Mass.

Tasai originališkas vei
kėjas atsižymėjo tuomi, 
kad negalėjo ramiai išsitek
ti draugijose, kur buvo bau
džiamas nuolatos, tvėrė vis 
naujas draugijas, perskėlė 
SLRKA. kuopą. Per laik
raščius barė už girtuoklia
vimo papročius (svaigaliu-

1 gus pikninkus, krikštynas, 
! vestuves), bet patsai prie

šingai savo pamokinimams 
elgėsi. Jisai yra katalikas, 
bet prie ramiųjų gaivalų 
nenori priklausyti. Jo ma
nija — mokyti kitus — ap
ima ne tik žemesnius už sa
ve, nepasitenkina nei sau Z X
lygiais, bet, jei jisai galėtų, 
valdytų ir 
save, neišskiriant nei baž
nytinės valdžios. Rezulta
tas to buvo, kad jisai yra 
nuolatinis kariautojas ir, 
kadangi žmonės nėra labai 
linkę pasiduoti kitų vado
vavimui, tad ir priešų jisai 
turėjo įvalias. Pagodoti 
dvasiškąją ar šiaip jau vy
riausybę jisai negali, nes, 
matyt, jaučiasi iš augščiaus 
pašauktas, kad visus prižiū
rėti. Delei to prisieina 
musų veikėjui nukentėti ir 
nuo kunigų, nes nei vienas 
klebonas nesutiko pasiduo
ti savo parapijono valdžiai. 
Ir taip: pirmutinis klebo
nas, kun. Juozas Jakštis, 
tą “veikėją” turėjo su po- 
liciantais pašalinti iš baž
nyčios; .antrasis klebonas 
jam nepatiko, kad nebuvo 
užtektinai lietuvis (a. a. 
kun. Juk Radzevičius), tre
čiasis gi klebonas (kun. V. 
Buk—ckas) su parapijos
susirinkimo pritarimu jį vi
sai nei į bažnyčią neleido.

G y veninio pamok intas
musų “veikėjas” pusantrų 
metų gydėsi iš žaizdų ir nu- butų skaudu dvi parapiji 
nai vėl varo savo karžygiš
ką darbą “i 
kurstymu prieš 
bandydamas pagelbėti pa
dalinimui parapijos;

Šitasai aprašymas korės- jos parapijos

AUSTRAI PASI
TRAUKIA.

Londonas, liepos 24. — 
Iš Budapešto gauta žinia,
kad austrai jau nusprendę 
apleisti drutvietes palei I- 
sonzo upę. Per 6 savaites 
ten ėjo atkaklus mūšiai ir 
daug krito žmonių iš abie
jų pusių. Italai rengiasi 
padaryti generalę ataką, 
bet austrai to nelaukia ir 
nešinusi tolyn.

— Budapeštas, liepos 24. 
— Garsus Vengrijos teplio
rius Galimberti nusišovė 
ant savo pačios kapo.

KONCERTINOS
Musų užlaikomos koncertinos atsižymi lygiai te 

bulumu savo balso, kaip ir dailia paviršutine savo O 
vaizda. Malonus jų balsas, stropus nutaisymas ir da 
lūs darbas suteikia joms vertę geriausio muzikališls 
instrumento savo rūšyje.

Musų krautuvėje randasi p. T. K. J< 
vaisas, koncertinų-muzikos mokytojas, ki 
ris suteikia kiekvienam pirkėjui visas ii 
formacijas ir reikale duoda lekcijas. N< 
rėdami mokinties muzikos, arba išmaim 
ti savo koncertiną ant naujos, kreipkitės

TANANEVICZ PUBL CO. STREEh

Naujas, bepartyves pakraipos, žinių, politi
kos, mokslo 'ir dailės savaitinis laikraštis. 
Talpina daugybę žinių ir šiaip naudingų pa

siskaitymų. Išeina ketvirtadieniais 
Worcester, Mass.

“Amerikos Lietuvis”

fbc (wmmittee to Dmugbt JHERMAN " ,

a Declamtion of j

Thomas Jefferson “Father of the Declaration of Independence 
Sis šlovingas įsteigėjas Demokra- bravarą. 

tints partijos padarė sflve ne
mariu parašęs Declaration of In

dependence — dokumentą, kuriuo pa
dėta pain;1 tai laisvai valdžiai, ne vien 
del musą numylėtos šalies, bet del 
viso svieto. Jo tėvinainiai du kartu 
išrinko ji prezidentu ir visuomet jo 
atmintis jiems bus brangi. Jefferson 
buvo karščiausias šalininkas visuoti
nos Laisvės savo laiku ir tai buvo jo 
išmintis, jo permatymas, kad Louisia
na buvo nupirkta. Kiekvienas lašas 
jo Virginiško kraujo mylėjo laisvę, ir 
todėl, kad jis norėjo, kad amerikonai 
apie tai butu tikri aut visados, tai 
jis visomis jėgomis ir galėmis pasirašė 
po Suvienytą Valstiją konstitucija. 
Nei vienas iš respublikos tėvą neper- 
matč taip gerai dalyką, kaip jis ir 
niekas taip nežinojo, kaip jis, kad 
švelnus gėralas miežinės selyklos ir 
apynių .'yra tai tikrai blaivus gėralas. 
Todėl 1S16 m jisai rašė prez. Madi
son: “Kapitonas Miller ketina urnai 
apsigyventi šioje šalyje ir Įsteigti

Aš noriu, kad tas gėralas vi
sur pasklistą.” Jefferson pergyveno 
83 metus ir per visą savo gyvenimą 
jis buvo nuosaikus vartotojas lengvą 
vyną ir miežinių gėralu. Negalima 
daleisti, kad jei jis dabar gyventą, 
tai nėra abejonės, kad jis kitaip ne
balsuotą, kaip PRIEŠ tironiškus pro- 
hibieijos ' 
Anheuser-Buseh darė tokį alų, 
yra tikrai išdirbamas iš 
ir apyniu, 
norėjo matyti visuotinu 
kiu pat alumi yra BUD
WEISER, 
grynumas, 
nepaprastas 
augščiausią 
die kasdien 
darbininką, 
dyti visuomenės reikala
vimus. Jo išpardavimas t 
milijonais butelių 
dėsnis, negu kitos 
kios rūšies alausANHEUSER-BUSCH - ST. LOUIS, U.S.A.

Kaina metams tik $1.50, pusei metų 75 centai
Vieną numerį pažiūrėti siunčiame už dyką.

Rašant meldžiame paduoti aiškius adresus.

Visitors to St. Louis ars courteously invited to inspect 
our plant — covers 142 acres.

įstatymus. Per 58 metus 
kurs 

gerą miežių 
ir tokį gėralą Jefferson 

gėralu. To

Jo gerumas, 
švelnumas ir 

skonis įgijo 
vietą. šian- 
dirba 7,5Č0 
kad išpil-

di- 
ko-

H

Old Colony Insurance Company 
Old Colony Building, Chicago, Ill.

Apsaugoja vyrus ir moteris ant tų pačių išlygų metinės, 
pus-me'tines ir čvertines mokesties, ir duoda speciališ- 
ką progą lietuviams apsisaugojusiems šioj kompanijoj. 
Taipgi gera proga agentams. į.

Dr. A. J. Tananevicze, 3249 So. Morgan St., Chicag
yra Daktaras-Kvotėjas šios kompanijos.

T'\

M. PALTANAVICIA
15 Millbury St., : Worcester, Mass

wtweisei 
Means Moderation.

Susi v. Lietuvių Am. Kningyne
galima gauti visokias knlngas. Sielon paduodame surašą tokią kningy, kurias vargiai kitur gausite.

meti jos ribas), tą laišką 
klebonas indą ve “organiza
toriams.”

9. Labai indomiai musų 
veikėjas aprašo parapijos 
susirinkimą, kad “klebonas 
sušaukė davatkas ir vaikus 
ir visi balsavo.” Žemiau 
gi rašo, kad Worcesteryj 
yra 7,000 lietuvi^. Tai kaip 
jau butų galėję sutilpti “vi
sos davatkos ir vaikai” ir 
dar išsitekti . “organizato
riai” svetainėj, kurioj ne
gali daugiau išsitekti, kaip 
500 asmenų?!

Antra, klebonas sustabdė 
tik tų balsus, kurie nepasi
prašė balso ir dargi ne vie
toje kalbėjo.

Trečia, “Reporteris” me
luoja tyčia, sakydamas, kad! 
žmonės nežinojo, ar ta pa
ra])! ja bus atskalūnų, ar ne,! 
kadangi susirinkime tas bu-j 
vo paaiškinta.

10. Tikro reikalo del an-i 
tros parapijos nėra, bet ji
nai galėtų užsilaikyti, jei 
tik žmonės to uores. Tie
sa, šio miesto lietuviams

užlaikyti, tečiaus ir nauda 
ne iš to galo, ”i iš to butų, ypatingai. tauti- 

v> kleboną, niu žvilgsniu.
Prie galo norėčiau patė

myti, kad “veikėjas” nau- 
organizato-

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

2. — KĄ DARYTI, KAD SVEIKI BUTUME 
IR ILGAI GYVENTUME. Vertė iš lenkų kalbos 
F. Antaniukas. Tilžėje, 1895 m. Išleido M. Noves- 
kis 32 pusk, 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 pusk, kaina 10e., 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 Mickevičia. Vertė Jr. Jonas, Plymouth, Pa. 
1899 m. 61 pusi., kaina 25e., SLA. nariams 13c.

10. — EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edward 
A. Freeman. Iš anglų kalbos vertė J. Andžiulai- 
tis. Su žemlapiu. Plymouth; Pa., 1891 m. 319 pusi., 
kaina 25c., SLA. nariams Į3e.

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

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

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 pusi., kaina 10c., 
SLA. nariams 5c.

A. B. STRIMAITIS 307 W

15. — PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakėlė 
del Lietuvos vaikelių. Lietuvių kalbon išguldė T. 
Astramskas. Plymouth, Pa., 1900 m. 69 pusk, 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 pusk, kaina 15c. SLA. na
riams 8e.

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

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

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

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

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

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 čienia 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 Minersvillčs Lietuvių, 1898 m., 
Pa., 60 puslapiu, čienia 15c.

27. — AISOPO PASAKOS. 360 _
.1.10 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 
komediją ir dažinosit. Ši kningelė tiktai 10c.

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

3W Street, 1SW YORK, N. Y

Shenandoah,

puslapių, su

*
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