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SUFRAGISTĖS TEISME.
KARĖ BALKANUOSE VEIK VĖL BUS.

• * • «j. . ' ■ -
VOKIETIJOS STRAIKININKAI.

Sufragistės teisme.
Auglijoso sųfragisčių va

dovės galop birželio 9 d. at
sisėdo ant apkaltinamųjų 
suolo. Tai yra dar pirmas 
stambesnis Anglijos val
džios padarytas žingsnis su
fragistėms suvaldyti. Kal
tinama veik visos stambes
nės London’o - sųfragisčių 
vadovės: Harriet Kerr, 
Agness Lake, Roeliel Bar- 
rett, Beatriče Launders,, 
Annie Kennie, Laura Len-! 
nox. Kaltinama dar tūlas Į 
vvras Eddv Clavton, che- 
mikas. Sųfragisčių “gene
rolas” Flora Drummond 
teisman neatvyko. Kaip 
“Draugo” skatvtojai žino, 
ji prieš kiek laiko buvo su
areštuota, bet kalėjime pa
kėlė “bado straiką”, ir po
licija, bijodama trukdėsių, 
jeigu ji kalėjime iš bado 
numirtų, paleido ją. Dabar 
ji gydosi vienoje sanitarijo
je.

Sufragistės teisia centrą- 
lis kriminališkasai teismas. 
Apkaltinamosios yra Įtaria
mos padegimuose, bombų 
mėtymuose, valdiško bei i 

privatiško turto naikinime, į 
užpuolimuose ir tt. tt.. Ali- i 
nėtasai vyras įtariamas gel-; 
bėjime sufragistėms spro
ginančios medžiagos dary
mu.

Visa Anglija kuodidžiau-; 
siu akyvumU seka šią bylą.!

Apkaltintoju yra paskir
tas vienas gabiausių Angį i-1 
jos prokurorų, sir John A. 
Simon.

Pastebėtina vienas daly
kas. Teismo salėje buvo 
labai maža moterių. Visos 
jos užsidėjęs godulio ženk
lą paminėti vienai karin
giausių sųfragisčių, kuri 
prieš savaitę laiko buvo už
puolusi ant bejojusio An-į 
glijos karaliaus, bet liko i 
arklio parmušta ir sumin
džiota, iš^ko už kelių dienų 
numirė.

Nežiūrint savo vadovių 
teismo, sufragistės nenu
rimsta. Pranešame, kad jos 
kai kur vis juokaują su 
“raudonuoju gaiduku”.

Karė tarp balkaniečių 
beveik neišvengtina.

Santikiai tarp neseniai 
buvusiųjų bendrų: Serbil- 
jos ir Bulgarijos vis eina 
blogyn/ Žinios, ateinančios 
is ten, yra labai neramios. 
Yra pranešama kuone apie

karės pradėjimą. Priežastį, 
kaip jau buvo pranešta, yra 
tame kad negali pasidalyti 
užkariauto lobio. Birželio 
7 d. bulgarai buvo bandę 
dar kartą užvaldyti serbų 
užimtą žemę, bet serbai to 
nedaleido. Iš Bulgarijos 
sostapilės pranešama, buk 
dabartinis ministerių kabi
netas žadąs atsistatydinti. 
Serbijos paskutiniose die
nose viešpatauja kuodidžiau 
sis sujudimas. Serbijos ka
bineto pirmininkas Pasič, 
pasikvietęs įvairių politiš
kų partijų vadovus, ta
rėsi apie dabartinį da'y- 
kų stovį. Tūli vadovai pa
taria apskelbti užimtųjų že
mių anekeiją. Toksai žiu/ 
gsnis, jeigu Bulgarija ne
nusileistų, kas yra labai 
abejotina, butų galima sa
kyti ženklu pradėti naują 
karę.

Vėliausios žinios praneša, 
buk serbai buvo prie mies
to Makres užpuolę bulga
rus, ir mūšyje serbų daug 
užmušta. Serbų pasiunti
nys atšauktas iš Bulgarijos 
sostapilės.

Serbai reikalauja, kad 
bulgarai būtinai apleistų 
vietą Volodan, prie kurios 
pastarųjų yra sutraukta 
gan žymios kariškos jiegos. 
Jeigu bulgarai neišpildys 
reikalavimo, tai serbų ka- 
riuomlenė žadanti prievarta 
juos iš tenai išginti. Ser
bai tvirtina, bnk Bulgarija, 
neapleisdama minėtų vietų, 
tuom sulaužo prieš karę su 
Turkija padarytą sutartį.

Straikininkų mušis su poli
cija Vokietijoje. 70 žmonių 

. sužeista.

Birželio 5 d. Štetino prie
miestyje (Vokietijoje) iš
tiko didelis mušis tarp po
licijos ir cikorijos bei ka
vos fabriko streikuojančių 
darbininkų. Iš abiejų pu
sių griebtasi šautuvų pa
gelbės. Sužeista 70 žmo
nių. Kaipo priežastis, nu
rodoma, kad koksai tai strai 
kininkas varu norėjo sulai
kyti vieną streiklaužį nuog 
darbo. Tarp abiejų iški
lo imtynės, kame streiki
ninkas likosi užmuštas. 
Tai buvo ženklu. Streikuo
jantieji pareikalavo užmu
šėjo iždavimot grąsindami 
patįs tai atlikti, jeigu fab
riko valdžia neišpildys jų 
reikalavimo. Vietinė poli-

“ Maine” Laivo Paminėjimas, praslinkus 15 metų.

Keletą dienų atgal New York’e atidengta pamin klas laivui “Maine” ir žu- 
vusiems drauge su juom jurininkams.

“Maine” tapo 1898 karėje su Ispanija Havanos įplaukoje išsprogdintas. Da 
bar, penkiolikai metų praslinkus", tam atsitikimui ’ a minėti pastatyta paminklas. 
Paminklo atidengime dalyvavo nesuskaitomos minios žmonių. Šventėje dalyva
vo ir Cubos jurininkai. Apačioje, kaip syks, yra jų parodos paveikslas.

cija pasirodė per silpna 
streikininkus suraminti. Te 

įlefonu buvo pakviesta iš 
1 Stettino 300 apginkluotų 
polieijantų, kurie tuojaus 
automobiliais atvažiavo. 
Streikininkai nieko nežiū
rint, norėjo išpildyti savo 
grąsinimą. Kįlo kova, ku
rioje tapo sužeista 60 strai- 

ikininkų ir 10 polieijantų.

Austrijos naujas kabinetas.

Buvusis ligišiolei mini
sterių kabinetas atsistaty
dino. Naujo kabineto su
šaukimas • pavestas grafui 
Tissa.

Nauji kabineto nariai pa
kviesti. Dabartinė Austri
jos ministerija išrodo ši
taip: premieru — patsai 
gr. St. Tissa, vidaus reika
lų ministerių ,— Johanu 
Sandor, ukininkystės mi- 
nisteriu — Leo von Eme- 
rieh Ghillangi, karaliaus 
dvaro min. — baronas St.
Buran von Rajess, justici
jos min. — Dr. Franz Sek- 
sly ir finansų ministerių — 
J.ohann Telesky.

Francuzų tautos žuvimas.
Buvusis Franeijos prezi- 

dent-ministeris šią savaitę 
laikė viešą prakalbą, kame 
jisai nupiešė prancūzų tau
tos žuvimą, kaip fiziška, 
taip morališka. Savo tvirti
nimuose jisai rėmėsi oficia- 
le statistika. Pagal jo pri
rodymus, alkoholizmas, tu-! 
berkulosis ir kitos ligos tu- j 
ri Francuzijoje kuopuikiau- 
sias pasekmes. Bet kas 
prancūzų tautai baisiausia, 
tai tas, kad ligų nunešamų 
aukų skaitlius žymiai per- 
viršyja gimimų skaitlių. Ji
sai priparodo, kad nei vie
nai tautai tuberkulosis ne
nuneša tiek aukų, kaip Fran 
euzų. Tuom tarpu kaip Vo
kietijoje iš kiekvienų 10, 
000 žm. tuberkulosiu miršta 
11 žmonių. Francuzijoje 
skaitlius siekia net 22,5. 
Abelnas mirimas pasiekia 
taip-pat labai augšto skait
linės. Vienok į tai teatkrei- 
piama labai maža atidos. 
“Ir tai dedasi šalyje, kur 
apšvietimas ir mokslas sto
vi ant vieno augščiausių 
laipsnių!” sušunka

tojas. Baigia kalbą, kaltin
damas tame savo tautos ne- 
atbojimą, vedantį visą tautą 
tiesiog pražūtim

Reikalauja pilnų, valstijos 
teisių pripažinimo 

Albanijai.
Austrija ir Italija reika

lauja, kad Albanijos reika
lai butų galutinai sutvar
kyti ir kad ji butų pripažin
ta, kaipo atskira pilnateisė 
ir savystoya valstija.

TYRINĖS VIRGINIJOS STRAI- 
KO APLINKYBES.

Valstija prižiūrės geležinkeliu važinėjimo kainas.
Derlingi kviečių metai Suv. Valstijose.

Dr. Friedmann nenu
stoja vilties.

Dr. F. Friedmann įteikė 
New York’o sveikatos sky
riaus valdininkui savo se
rumo ištyrimui ir podraug 
prašė, kad jam leistų gy
dyti juom ligonius. Leidi
mą gaus, kuomet tam tikra 
komisija ištirs serumo veik
mę ir jeigu ras jį tikrai pa- 
gydančiu.

Dovana Chicagos Universi 
totui.

University of Chicago šio
se dienose apturėjo nuog 
tūlo La Verne W. Noyes 

dovaną.kalbė- $300,000

W. Virginijos angliakasių 
straiko sanlygas tyrinės.

Birželio 9 d. išvažiavo iš 
Washingtono į W. Virginiją 
Senato paskirtas komitetas, 
kurio tikslu yra ištirti vie
tinių angliakasių straiko 
aplinkybės. Komitetas su
sideda iš 5 senatorių, lydi
mų gan daugelio raštininkų, 
stenografų, reporterių ir tt. 
W. Virginijos angliak. gy
venimas, kaip praneša dau
gelis laikraščių, yra stačiai 
nepakenčiamas. Tenai yra 
tai*p kitko vartojama padie- 
uinė sistema, vienys iš žiau
riausių būdų, išnaudoti ang
liakasius. Tam įtarimui, o 
taipo-gi ir kitiems daly
kams ištirti ir važiuojąs mi
nėtas komitetas.

Darbininkai vienok žiuri 
į tą viską gan skeptiškai. 
John P. White, “United 
Minės Workers of Ameri
ca” prezidentas, būdamas 
Pittsburg’e, išsireiškė, kad 
visi tyrinėjimai esą tiktai 
darbininkų akių “muilini
mas” ir jokios naudos dar
bininkams iš to nebusią.

■
Kviečių užderėjimas 

šiais metais.
Kaip parodd Žemdirbys

tės Dapartamento žinios, šių 
metų kviečiai užderės taip, 
kaip labai retai atsitinka. 
Pagal minėtos įstaigos ap- 
skaitliavimus, šįmet bus 
surinkta daugiau negu 744, 
000,000 busheliai kviečių. 
Tai bus vienas derlingiau
sių metų, kokius Suvieny
tos Valstijos tiktai atme
na.. Tiktai 1901 metais bu
vo daugiau surinkta, bul- 

. tent: 748,000,000 busheliai.

Japonai traukia Pie- 
tinėn Amerikon. •

Japonija, bejieškodama 
vietų, kurias galima butų 
savo žmonėmis kolonizuoti, 
galop surado jas Pietinės 
Amerikos valstijoje Brazili
joje. Gegužio 15 d. Brazi
lijos porte Santos išlipo ant 
žemės 500 atvažiavusių ja
ponų. Kolonizacijos reika
luose Japonija yra sudariu
si su Brazilija tam tikrą su
tartį, pagal kurią Brazilija 
paskiria japonų • kolonijai 
150,000 akrų žemės. Dide
lis skaitlius japonų turi at
važiuoti į ten kitą metą.

Japonų darbininkai, kulis, 
plaukia ne tiktai Brazilijos, 
bet ir ePru valstijon. Jie 
dirba dažniausiai cukraus 
ūkiuose. Darbo apmokėji
mas yra 50 c. už dieną ir 
pragyvenimas. Tūlos auk
so kasyklos Brazilijoje yra 
sudarę kontraktą, pagal ku
rį partraukia šiame mėne
syje iš Japonijos 100 dar
bininkų, kuriems bus mo
kama po $12 į mėnesį. Kon
traktas padarytas trejiems 
metams.

Degantis laivas. 
Iškeliavęs praeitą pėtny- 

čią iš New Yofk’o laivas 
“Olinda” pakeliui užside
gė. Artimesnių žinių nėra. 
Kiek žinoma, jisai visu grei 
tumu skubinasi prie arti
miausios prieplaukos.

Laivų tarpdėnio kainos 
pakeltos.

Ačiū kilusiai taip laivų 
Europa-Amerika kompanijų 
konkurencijai, tarpdėnio 
(paprastai vadinamo III kle 
sa) kainos buvo pastaruo
ju laiku labai mažos. Da
bar pasiliovus konkurenci
jai Canadian-Pacific linija 
vėl pakėlė kainas.

Airijoje gali kilti revo- , 
liucija. f.

Birželio 10 d. Anglijos 
jemesnysis atstovų namas 
priėmė antrame skaityme 
airiško Home Rule įstatymo 
projektą, sulig kurio ai
riams norima duoti savy- 
stovybė. Apie tą projek
tą eina kuokarščiausios im
tynės. Projekto priešinin
kai praneša, kad, priėmus 
projektą, Airijoje gali kilti 
revoliucija, ir mato jau da
bar reikalingumą siųsti į te
nai kariuomenės. Airiai 
grąsina, kad, jeigu Anglija 
pasiųs Airijon kariuome
nės, jie turės ginklu atsi
remti.

Tą pačią dieną anglų po
licija susekė London’e tik
rą ginklų sandėlį, kame ras
ta apie 3000 ar 4000 šautu
vų, ir tiek pat durtuvų. 
Viskas jau buvo sudėta ir 
paruošta pasiųsti Airijon 
vieno airių bajorų barono 
Tarnbam antrašu.

Pačioje airijoje žmonės 
labai sujudę ir nekantriai 
laukia bylos pasibaigiant.



DRAUGAS Birželio (Jum*) 12, 1913

Lekcija ir 

Evangelija

PENKTOJI NEDALIA PO 

SEKMINIŲ.

Lekcija. I Petr. ,111, 8 
«—15. — MyŪmiausieji: bu
kite visi vieno numanymo, 
viens. kitą paguostaisiais, 
brolybę mylinčiais, gailes
tingais, kukliais, nusižemi
nančiais; neatiduodančiais 
piktuoju už piktą arba kei 
kimu už keiksmą; bet at- 
penč, laiminančiais — nes 
tam esate pavadinti, idant 
gautumėte palaiminimą per 
tėvainystę. Nes kas nori 
mylėti gyvenimą ir regėti 
geras dienas, tegul sustab
do savo liežuvį nuo pikto; 
ir jo burna tegul nekalba 
vyliaus. Tegul atsitolįs 
nuo pikto, o tegul daro ge
rą; tegul jieško romybės ir 
paskui ją seka; nes Viešpa
ties akįs ant teisiąją, o jo 
aųsįs ją maldoms; bet Vieš
paties veidas piktai daran
tiems. Ir kas yra, kurs 
jums piktai darytą, jei ge
ro sekiotojais busite? Bet 
ir jei ką kenčiate dėl teisy
bės — palaiminti. O nesi- 

, bijokite ją gązdinimą nei 
neišsigąskite. Bet švęskite 
iViešpatį Kristą jusą širdy
se, visados būdami pasiren
gę užganėdinti kiekvieną 
jieškantį nuo jusą atsaky
mo apie tą viltį, kuri yra 

• jumise.

Evangelija. Mat. V, 20— 
24. — Anuomet tarė Jėzus 
savo mokiniams: Jei nebus 
jusą teisybė didesnė, neg 
rašto mokytoją ir farizėją, 

^neįeisite į dangaus karalys
tę. Girdėjote, jog yra para
šyta seniemis: Neužmušk. 
O kas užmuš, bus kaltas 
teismo. O aš sakau jums, 
jog kiekvienas, kursai rus- 
tinasi, kaltas bus teismo. O 
kas sakytą savo broliui 
raka, kaltas, bus sueigos. 
O kas sakytą: beproti! bus 
kaltas pragaro ugnies. Jei 
tad duoti tavo dovaną prie 
aukuro, o tenai atsiminsi, 
jog tavo brolis turi ką prieš 
tave, palik tenai tavo do
vaną prie altoriaus, o eik 
pirmiau susitaikyti sa tavo 
broliu, o tada atėjęs atiduo 
si tavo dovaną.

gu kas yra po paklusnu
mu ir mano, jogei tas, kas 
yra įsakyta, priešinasi įsta
tymui, gal susilaikyti nuo 
veikimo, kad dalykas nebus 
išaiškintas.

Sąžinės balsas, kuomet 
yra aiškus ir griežtas, vi
suomet tur būti klausomas. 
Jei yra abejotinas, reik 
Įrnjums tą abejojimą savo 
Yupesčiu prašalinti, arba 
pasiklausti tą, kurie gal 
mums patarimą duoti.

Musą sąžinė gal būti tei
si, klaidinga arba sugadin
ta. Sąžinė yra teisi, kuo
met ji sprendžia sutinkamai 
su tiesa ir gerai išaiškintą 
įstatymą; pavyzdin: klau
syk savo tėvų. Sąžinė yra 
klaidinga, kuomet spren
džia, jogei veikmė yra gera, 
nors ji yra bloga; pavyzdin 
klausyk savo tėvų net ir ta
da, kada'jie tau liepia ap- 
eisti savo tikėjimiškasias 

priedermes; arba kada 
sprendžia, jogei darbas yra 
blogas, kuomet jis yra ge
ras ir teisėtas; pavyzdin: 
Mums reik užlaikyti bertai- 
nines dienas, net ir tas, ku
rios nepripuola Gavėnioje. 
Sugadinta sąžinė yra tai 
nusidėjėlių sąžinė, kurie 
pasileidę blogais keliais, 
taip įprato priešinties sa
vo protui ir sąžinei, jogei ne 
paiso daugiau į persergėji
mo balsą viduje ją, bet klau
so klaidingo pageidimo bal
so ir jį priima, kaipo są
žinės taisyklą. Tečiau, kal
tais, neveizint į tokį sąžinės 
užkietėjimą, proto balsas 
atsiliepia, ir išmetinėjimai 
įduria sąžinę: yra tai ma
lonės laikas — yra tai Die
vo balsas, šaukiantis juos 
pataisyti savo gyvenimą.

Kad išmintingai savo są
žinę sutvarkyti, reik: pa
žinti Dievo įstatymą pagal 
savo luomą ir gyvenimo iš
lygas; laikyties nusprendi
mo ir nurodymo išmintin
go išpažinties klausytojo.

Tatai, broliai, turėkime, 
kaipo taisyklą savo gyve
nime ne ką kitą, kaip tik

sipratimą su lenkais, nes 
kas manė, kad toks anksty
bas laikas galėtą kenkti 
lenką pamaldoms! Tečiau 
pasirodė kitaip. Kuomet 
apie 6 vai. ryte lietuviai pra 
dėjo rinkties į bažnyčią, 
jau rado ten lenkus, begie- 
dančius savas giesmes. Lie
tuviai buvo bebandą pra
dėti savaip giedoti, bet len
kai vis juos užrėkė. Tai
gi po mišią apie 200 lietuvių 
nuėjo pas vyskupijos val
dytoją ir, prikėlę jį iš lo
vos, ėmė reikalauti iš jo 
sau teisybės. J. E. Michal
kevičius pasišaukė pas sa
ve šv. Jono bažnyčios kle
boną ir įsakė jam būtinai 
sustabdyti lenką giedoji
mus tuo laiku, kad lietu
viai laikys savo pamaldas.

Ant rytojaus buvo ta-pat. 
Tiesa, klebonas, įsilipęs į 
sakyklą, liepė lenkams ne
kliudyti lietuviams ją pa
maldų, bet pasakė tai lyg 
be energijos, lyg ir užjaus
damas lenkams. Lenkai 
vis dėlto nesiliovė giedoti 
ir neprileido prie lietuvišku 
pamaldų.

Nežinia, kas butą buvę 
trečią dieną, jei ne guber
natorius Veriovkinas, kurs, 
išgirdęs apie riaušes, pa
siuntė vėlai naktį policmei
sterį pas J. E. Michalke
vičių ir liepė jam uždaryti 
šv. Jono bažnyčią, kol lie
tuviai ^nesusilauksią teisy
bės. Trečią dieną lietuviai, 
atėję anksti rytą, rado baž
nyčią uždarytą ir pulką 
lauke stovinčią lenką. Po
licija liepė visiems išsiskir
styti.

ras, vadovaujant vargoni
ninkui Kasparavičiui, gra
žiai per mišias pagiedojo.

Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia, o joje gali sutilp
ti daugiau kaip 1000. Kita 
tiek stovėjo lauke ir klau
sėsi pamaldų.

Smagu žmogui nore ret
karčiais dalyvauti panašio
se iškilmėse. Iš ten išsine
ši įspūdį, kad prieštikybi- 
nė musą cicilikėlią agitaci
ja nieko neatsiekia, — prie
šingai, kaip alyva ugnį, taip 
ją pastangos tik sukursto 
kataliką dvasią.

Kaimynas.

Cambridge, Mass.

Jau trįs metai, kaip Cam
bridge’yje pastatyta mūrinė 
lietuvių bažnyčia drauge su 
mokykla. Kun. J. Krasnic- 
kas, atvykęs čia pabaigoje 
1909 metą, rado geroką lie
tuvių būrelį, bet ją dvasia 
ir moralis stovis buvo nu
puolę kuožemiausiai. Ne
žiūrint į tokias sunkias ap-

Philadelphia, Pa.

Gegužio 24, šv. Kazimiero 
parapijoje buvo vaiką Pir
ma Komunija, prie kurios 
priėjo 108 vaikai. Prirengė 
šv. Kazimiero Seserįs. Vai
kai buvo gražiai prirengti, 
nore ir daug turėjo vargo 
Seserįs, juo labiau, kada 
prieš pabaigą pradėjo vesti 
daug naują, kurie lanko 
viešąsias mpkyklas ir iš 
kitą priemiesčių, ir kurie, 
pertoli gyvendami, negali 
kas dien eiti į parapijos mo
kyklą. Iš ryto 8-toje vai. 
patsai godotinas klebonas 
suvedė visus ■vaikučius į 
bažnyčią su degančiomis 
žvakėmis, giedant “garbin
kit, vaikai, Viešpatį!” Baž
nyčia buvo papuošta žaliais 
medeliais, altoriai gyvomis 
gėlėmis ant ryto, t. y. ge
gužio 25, 4-toje vai. po pie
tų atvažiavo pats Philadek 
phijos Arciviskupas patvir
tinti tikėjime (birmavoti). 
Prie birmavonės buvo 368 
ypatos. Arciyyskupą pasi
tiko su gėlėmis mergaitės, 
skaitliuje apie 150, kurios 
tą pačią dieną ėjo prie bir
mavonės.

A. L. R. K. M. Seimas, ji
sai dalyvavo jame, kaipo 
vienas iš tą veikėją darbi
ninką, kurie stengiasi su
tvarkyti ir suvienyti moksl- 
eivius-lietuvius. Draugai 
moksleiviai, matydami jo 
darbštumą ir pasišventimą 
moksleivių labui, išrinko jį 
‘Lietuvių Kolegijos fondo’ 
komisijom

Žinoma, moksleivio suo
las nėra taip lengvas ir 
liuosas, kaip kad kiti ma
no, taigi užsiimti lietuvių 
reikalais yra sunku arba vi
sai negalima. Bet pasitiki
me, jog kun. St. E. Kole- 
sinskis ateityje apėmęs pa
rapiją^ darbuosis lietuviu 
dvasiškam labui ir tautos 
gerovei. Tufam sveikina
me ir linkiame jaunam ku 
nigui tvirčiausią spėką, 
idant su ją pagelba tvir
tint^ savo avelių dvatią ii' 
vestą jąs paskirton avydėn, 
kur viešpatauja šventoji 
meilė ir neapribuojama lai
mė.

Lai jojo darbas huną vai
singas ir gausingas sieloms! 
Geriausios kloties naujoje 
dirvoje!

Draugas iš St. B.

;ik nepilno proto žmogelis) 
guduoja. Iš rašto galinta 
spręsti, jog yra jis iš Pa
nevėžio pavieto. Vardas—
Silvestras Kriščiūnas. Gal 
cas iš musų skaitytoją teik
sis duoti mums artesnių ži
nią apie šitą paukštį? Pasi- 
dalintumime jomis su savo
skaitytojais.

✓ ____
Kunigas Racine, Wis. Nuo 

1 birž. kun. Pr. Gugis pra
dėjo laikyti lietuviams pa
maldas vokiečių bažnyčioje 
ir pats apsigyveno po No.
704 Park avė. Lietuvių čia

. . . .. kslus ėjusios
esama loO šeimyną ir keli 
šimtai pavienių.

Apie šv. Kazimiero Ses- 
ris. Seinų “Šaltinis” per
spausdino iš “Draugijos” 
kun. A. Kaupo raštelį apie 
šv. Kazimiero Seserų vie
nuolyną Chieagoje. Straip
snis pamargintas ilustraci- 
jomis. Tarp kitko randame 
ir kun. Serafino paveikslėlį.
Kun. Ser. yra vienas stam
biausiąją vienuolyno gera
darių.

Kun. Kemėšis Škotijoje.
Važiuojąs į Athol, Mass., 
buvusis “Vilties” redakto
rius kun. P. Kemėšis su
stojo pakelyje Škotijoje irz
tenai pasiliko ilgesniam lai
kui. Į Athol’į greičiausiai 
nuvyks kun. Pr. Meškaus
kas, kurs jau buvo New 
York’e gugužės pabaigoje. 
Kun. Mešk. buvo užtvirtin
tas Kretingos vienuolvnan, 
bet dėl vietinių aplinkybių 
jį apleido. Jis jau 15 me
tų, kaip kunigu.

Tėvo Kazimiero misijos.
Gegužės pabaigoje ^ėvas 
Kazimieras laikė misiją

Nesiseka marijavitams 
Vilniuje.. Marijavitą kuni
gas A. Tulaba laikydavo sa
vo pamaldas mažoje koply
tėlėje prie Zavalnos gatvės, 
bet 23 bal. namą savininkas 
atsisakė toliaus nuomoti sa
vo namus marijavitams. Ku 
nigas Tulaba, pradėjo jieš- 
koti kitą namnt bet nera
do ją visame Vilniuje. Ga
lą gale jis kreipėsi į guber
natoriaus kancelariją, kad 
duotą tenai jam vietos pa
maldoms.

Kun. M. Kazėno Primici-
ja. Birželio 15 d. Donoro- 
je, Pa., atsibus naujai įšven
tinto kuniguosna Magnaus

IŠ MAŽOSIOS LIETUVOS

Klaipėdoj bei Šilokar - 
čiamoje.

Lietuvišką išdirbinių pa
rodas taisydavo jau pinu 
keletos metą, bet jos būda
vo ar Berlyne, ar Karaliau
čiuje, ar Gumbinėje, taigi 
vis ten, kur lietuvių kaip 
ir nėra. . Šį metą pir
mą kartą p. D-rui Gaiga
laičiui pasisekė tokias pa
rodas Klaipėdoje bei Šilo- 
kareiamoje pabengti. Ka
dangi Prusą lietuviai mo- 

visuomeuės 
neturi, ačiū kuriai pasise
kimas tokios parodos butą 
garantuotas, tai tokią lietu
vių vietą užėmė vokiečiai. 
Komitetan priklausė žy- f 
miausios Klaipėdos bei Ši- 
lokarčianros ponios bei ke
letą lietuvišką moterių. , * 

Abi parodi labai gražiai 
nusitiko. Iš visos Prusą 
Lietuvos — taip-pat iš Di
džiosios — išdirbinių buvo 
prisiųsta tiek, kad ilgus sta
lus apdėti galėjo. Daugiau
sia buvo austą bei adytą 
darbą, o tai net iš keleto 
šimtmečių, buvo dar išdir- 
bimą iš medžio, geležies bei 
molio. Žinovas iš tą da
lyką galėjo dar daug ko pa
simokyti bei daug kuom nu
sistebėti. Rytprusinis val
diškas ūkio skyrius išstatė 
drauge ir savo svarbesniuo
sius daiktus, tarp kurią di
džiai pasižymėjo mažos 
naujoviškos staklės.

Parodą tikslas buvo su- 
pažinti to krašto gyventojus 
su lietuvių namine daile bei 
parūpinti tokiu budu 
platesnio interesąvimos ja, 
o kartu, žinoma, ir pirkėją 
tiems išdirbiniams. Galima 
sakyti, kad tai pasisekė.

Prie visą iškilmių daug tu
rėjo pasidarbuoti šv. Kazį-J-Athol’yje, Mass. Išpazin-

Kazėno primicija. Visi lie
tuviai, vietiniai ir iš toliaus, j Svečią atsilankė Klaipėdo- 
maloniai užkviečiami ats- je apie 800, Šilokarciamoj 
lankvt.

linkybes, kun. Krasnickas 
šavo sąžinę, josios balso vi- atliko greitu laiku milžiniš
visuomet klausant, šitaipos 
nieko neturėsime sau išmė
tinėti ir džiaugsimėsi taja 
širdies ramybe, kuri yra 
saldesnė už visus svieto 
smagumus. S.

r Katalikiškos Zini

SĄŽINE.

Šalia įstatymą, kurie yra 
paviršutinė žmogaus veik
mių taisykla, yra da ir vi
dujinė taisykla, kuri mums 
padeda įstatymus užlaiky
ti: tai sąžinė.

Sąžinės žodžiu tankiai su
prantame nusidėjimą atsi
minimą: pavyzdin, jeigu 
kas sako, jogei rengiasi 
sąžinės perkratinėjimą da
ryti; čia žodį sąžinė varto
jame vidujinių žmogaus 
veikmių taisyklos prasmė
je: ir taip sakome, jogei 
reik pagal savo sąžinę pa 

sielgti. ,

Sąžinė yra tai praktiš
kas sprendimas apie veik
mes kurias turime atlikti, 
gerumą arba blogumą. Yra 
tai vidujinis balsas, kuris 
kiekvienom sako, ką jis tur 
daryti ir ko saugoties.

Niekad nedera veikti prie 
ftai savo sąžinę: tečiau, jei

Nematė šv. Tėvo. Kun. 
M. Krušas buvo Ryme, kuo
met šv. Tėvas dar tebesir- 
go, todėl matyt jo negalė
jo. Apaštališkąjį palaimi
nimą sau ir savo parapijai 
gavo per kardinolą.

Sanitarijoje. Kun. A‘ 
Staniukynas nuo 1 birželio 
yra Sacred Heart Sanita
rijoje, Milwaukee, kur pra
dėjo jį gydyti nuo plaučių 
ligos. Tikisi pasveikti už 
kelių savaičių. Sanitarija 
yra pranciškonių priežiūro
je ir yra įtaisyta sulyg pa
skutiniais mokslo išradi
mais.

Riaušės šv. Jono bažny 
čioje Vilniuje. Šįmet Vil
niaus vyskupijos valdytojo 
J. E. Michalkevičiaus įsa
kymu gegužės mėnesio pa
maldos šv. Jono bažnyčio
je, Vilniuje, buvo paskir
tos 6 vai. ryte. Norėta tuo 
budu išvengti visokių nesu

ką darbą, nes pastatė baž
nyčią net už $55,000, sutvar
kė parapiją ir pakėlė kata
liką dvasią taip žymiai, kad 
šiandien, inėjęs į Cam- 
bridge’o bažnyčią, žmogus 
jautiesi, kaip Lietuvoje.

Gegužio 30 d. buvo baž
nyčios pašventinimas, kurį 
atliko Bostono vyskupas— 
sufraganas J. G. Anderson, 
dalyvaujant šiems apielin
kės lietuvių kunigams: A. 
Jusaičiui, K. Urbanavičiui, 
J. J. Jakaičiui ir J. Alek- 
navičiai. Buvo taipgi apie 
6 airių kunigai. Iškilmėje 
dalyvavo trįs vietinės Cam- 
bridg‘o draugijos: Šv.
Juozapo, Šv. Jono Krikšty
tojo ir Nekalto Prasidėjimo, 

moterių, Šv. Jurgio iš 
Norwood, Mass. ir Šv. Jur
gio iš Bribton, Mass. Tvar
ka išėjo pavyzdinga, nors 
žmonių buvo apie 2 tūkstan
čiu. Pašventinęs bažnyčią, 
J. M. vyskupas Anderson 
suteikė Birmavonės Sakra
mentą apie 300 žmonių. 
Paskui tapo atlaikytos iš
kilmingos šv. Mjšios su asis- 
ta. Mišias laikė kun. K. 
Urbanavičius iš Broekton, 
djakonu buvo kun. A. Ju
saitis iš Lawo’ence, subdja- 
konu kun. J. Aleknavičius 
iš Lowell. Pamokslą pasa
kė kun. J. J. Jakaitis iš 
Worccster. Bažnytinis cho

miero Seserįs, kaip priruoš- 
damos prie Pirmos Komu
nijos, taip ir prie birmavo
nės. Tegu už tą jų sunką 
darbą užmoka joms Vieš
pats Dievas savo gausiomis 
malonėmis.

R. M.

ties buvo apie 600 žmonių; 
klausė ją pats gerb. misio- 
norius. Po to išvažiavo į 
Tariffville, Conn..

Kun. J. Misius.

iiTautos kapinės” ir “ne 
“zaležnieji”. Geg. 30 d. Chi
cagos lietuvių “tautiškos” 
kapinės turėjo nepaprastą 
ceremoniją. Tą dieną kapi
nių varpą “šventino” lenką 
“niezaležnas” kunigas” 
Plaga, o pamokslą sakė at
važiavęs iš Sranton’o S. B. 
Mickiewicz. Miek. savo “pa
moksle” labai barėsi ant ka
taliką kunigą, o ypač skun
dėsi, buk jį labai persekio
jęs “Draugo” redaktorius 
kun. A. Kaupas, kurs esą, 
samdąs Scran ton’e vaikus, 
kad mėtytą į jį (Mick.) ak
menimis (taip!). Melas bu
vo taip aiškus, kad daugelis 
žmonių tiktai šypsojosi iš 
‘niežaležno’ pamokslo. Aiš
kus susidėjimas “tautinin
ką” su “niezaležnaisiais” 
parodė galą gale, kad ‘Drau
gas” turėjo tiesą perniai, 
rašinėdamas, jog tarp “tau
tiškąją” kapinių ir “ne- 
zaležnosios” bažnyčios yra 
vis-gi ryšys.

Irgi “kunigu”. Jau bu- 
Valparai8O universitetą, fi- vo kartą rašyta “Drauge”

Naujas kunigas. Čia Ame

rikoje, kaip matome, lietu
vių skaitlius, kas met di
dinasi, o drauge didinasi ir 
musą dvasiškija, kuri aprū
pina dvasiškus ją reikalus. 
Bet apskritai, męs vis dar 
maža kunigą teturime. Dau
gel vietą gyvena lietuvai — 
lietuvio kunigo visai nėra.

Šiemet turime džiaugties, 
jog vieną kunigą dauginus 
lietuvių tarpe susilauksime. 
Juo bus diakonas Stanislo
vas E. Kolesinskis, kursai 
bus įšventintas į kunigus 
birželio 12 d. Jo Malonybės 
antvyskupio J. J. Glen- 
non’o, Kenrick’o Seminari
jos koplyčioje, St. Louis, 
Mo. Primicijas jis laikys 
birželio 22 d. šv. Andriejaus 
bažnyčioje, New Britam, 
Conn.

St. E. Kolesinskas lankė

losofiją užbaigė St. Bona
ventūre, N. Y., teologiją-gi 
Kenrick’o seminarijoje, 8t. 
Louis, Mo.

Būdamas moksleiviu, vi
sados stengėsi palaikyti lie
tuviškumą, skatindamas ir 
ragindamas kitus skaityti 
lietuvių laikraščius ir kny
gas. Visados užstodavo lie
tuvių pusę. Praeitais me
tais, ku omet buvo sušauktas

Iš Lietuvos I

Saulė negauna pirkti 
mės savo namams

Kaunu. ‘-‘Saulės”
mams Kauno mieste durno

maž-daug tiek-jau. Lietu
vaitės tautiškuose rūbuose 
pardavinėjo išdirbinius, už 
kę Klaipėdoje surinkta apie 
500 mk., Šilokarciamoj e 

| kiek mažiau. Abiejose vie
tose buvo dalinamos pre- 
imijos, kurias paskyrė Bei-
lyno moterų dr-ja ‘Frau- 
enervverb Erda”.,

Dabar manoma kasmet 
na- ’ tokią parodą taisyti.

Dar reik paminėti, kad

ze

nebeketinanti žemės par
duoti. Rašėm jau, kad

Klaipėdos “Sandaros” na
muose bei didžiojoj pirk-

miesto durna jau du sykiu iliavoj Berding & Kuhn K a- 
buvo ketinusi tą piečių, ant raliaučiuje nuolat parduo- 
rio statomi “Saulės” na- dama lietuvišką išdirbiniu; 
mai, parduoti “Saulei”, bet pastaruoju laiku Gumbi- 
kiekvieną sykį gubernato- nės “Lietuvių draugija” 
riai nedavė tam pirkimui
savo leidimo. Po to Peter
burgo laikraštyje “Gorod- 
skoje Dielo” pasirodęs 
straipsnis, skelbiąs,. kad 
Kauno miesto durna, susi- Radakcijos Pastaba. Šio- 
dedanti daugiausiai iš len- ji žinutė yra gana svarbi ir 
ką, tik “pro forma” rodau- įdomi, nes parodo bent da

lelę Mažosios Lietuvos gy
venimo, musą beveik užmir
što; Gaila, kad Tilžės “Bi
rutė” apie tokius dalykus 
plačiau nerašp, nes j j, Im
dama vietoje, visuomet ga
lėtą suteikti, mums regis, 
smulkesnių ir aky vėsiną 
žinių apie tai, negu Didžio
sios Lietuvos laikraščiai

ti, kad ji norinti “Saulei” 
piečių parduoti, bet drauge 
besirūpinanti, kad guber
natorius to pirkimo netvir
tintų. Ši žinia taip įpyki
nusi lenkus, kad jau šįkart 
miesto durna balandžio 25 
d. susirinkusi vėl tą žemės 

apie kokį tai neva “kuni- pardavimo klausimą svar
kurs šiokiomis dieno

mis dirba dokuose, o šven
tadieniais faiko kokias tai 
“mišias” vienuose Brook- 
lyn’o namuose. Kaip pripa- 
rodo “Lietuvos” korespon
dentas, tai “kunigas” ne
moka net taurai rašyti — 
vat rašo, kaip Urbauas„tik 
šis žemaičiuoja, o brookly- 
niškis apgaudinėtojas (o gkl

. . ____

taip-pat intaisė tokią par
davimo vietą.

M. Aš.
(“Liet. Žinios.”)

styti, daugumas balsą tą 
pardavimą atmetusi. Su
sirinkusiųjų buvo 26 du
rnos nariai. Iš ją tik 11 
balsavo už žemės pardavi
mą, 15 gi — prieš. Kad 
durnos nutarimas butą tei
sėtas, reikia du trečdaliu 
balsą, taigi “Saulės” drau
gija nebegalėsianti tos že
mės nusipirkti. / y

Kaunas. Į ekzamcnus <lva 
siškon semiu. įstojo 45 jau
nikaičiai. Visiškai išlaikė 
ekzamenus 14: Baniulis An
tanas, Gugis Mikolas, Kaš- 
ponis Boleslovas, Krikščiū
nas Jonas, Miežlaiškis Jo
nas, Praneulis Gustavas, 
Piešina Aleksandras, Sita-

■■ .. \ ____



Birželio (June) 12, 1913. 3

vičius Jonas, Usaris Sta
nislovas, Laurinaitis Jonas. 
Vienuolika gavo pasitaisy
mų iš kai-kurių dalykų ir 
turės dar kaitų laikyti ek- 

20 visiškai neiš-

draugystė; už jų kareiviai, 
airių draugystė ir lietuvių 
draugijos: Saldž. Jėzaus 
Širdies, šv. Albino, šv. An
tano, šv. Jono, šv. Vaclovo 
ir šv. Stanislovo. Šalime- 
Įse žmonės neprigulintieji į 
draugijas. Po pirmutinės 
Evangelijos atgiedojimo 
lietuvių bažnyčioje visa 
procesija ėjo lietuviškų ka
pinių link, kur buvo pri
rengtas ir gražiai papuoš
tas altorius. Čia tai buvo 
gražiausias reginys. Visos 
draugijos, nuo pat bažny
čios iki kapinių, sustojo ša
limis, leisdamos ' viduriu 
mažus vaikelius bei mergai
tes ir kunigus su Švenčiau
siu S&kramentu. Ištikro,

' nors ir iš uolos butų širdis, 
(negalėjo nesudrebėti, gir
dint varpų gaudimų, žmo- 

, nių minią, giedančią “Gar- 
. bė ir šlovė”, ir regint, kaip 
. tūkstantinė žmonių minia
- lenkia kelius, atiduodama, 
s garbę Tam, Kuris juos su- 
, tvėrė, atpirko, valdo ir ru-
- pinasi jais. Buvo matyt ir 
j turtuolių, atvykusių iš ki- 
, į tur, savo automobiliuose,
- klūpančių ir nešančių kar- 
j štas maldas Augščiausiam- 
a j amu Nuo lietuvių kapi- 
r nių procesija ėjo link airių 
ii kapinių. Čionai giedoriai 
ę persiskyrė į dvi dali: pirm
ą švenčiausiojo ėjo lietuvių J 

giedorių draugija, giedoda-
į- mi “Garbė ir šlovė”, o veik ; 
j, pačiame procesijos gale ai- 
o. riai, giedodami angliškai 
i- tinkamas apystovoms gies- , 
>s mes. Atlikus visas cere- 
>s monijas airių kapinėse ir 
s- suteikus Šv. Sakramento 
ir žmonėms palaiminimą, vi- 
ie sa procesija, giedant lietu- 
,i- vių giedoriams “Te Deum 
>s laudamus”, grįžo į airių 
ir bažnyčią, kur užsibaigė tos 
u- dienos iškilmė pusiau 6 vai. 
a- vakare. Kaip airių laikraš- 
s- čiai skelbia, procesijoje da- 
a- lyvavę suviršum 5000 žmo- 
li- nių.
u" Negaliu nepastebėti vie- 

no labai negeistino ir lie- 
r_ tuvius pažeminančio_ atsiti- 
la kimo. Kada meldėsi žmo- 
lr nių minia ir gėrėjosi proce- 

ie_ sija, keletas lietuvių iš-
11S tvirkėlių prisiputusių it mei 
L’°‘ tėliai, skaldėsi gatvėse pa- 
rai kaušius. Pasekmės žino- 

mos: vieni prie gydytojaus, 
cs' o kiti už geležinių grotų. 
ms A.Ugikai.

žmonės vis rimti, pastovus, 
ir prie visokių paikybių ne
prisideda.

Čionai galima butų daug' 
kas nuveikti. Pirmiausia, 
reikalinga sutverti parapi- i 
ja ir gauti lietuvis kuni- « 
gas. Tuomet mums butų i 
lengva su visokiais pakly
dėliais rodą rasti.

Negiriant ir nepeikiant, 
Levviston’as yra miestelis 
labai dailus. Dabar, ačiū 
Dievui, svaiginančius gėri
mus beveik visai panaiki
no, per ką ir girtuokly bė 
sumažėjo, ir miestelis pasi
darė švaresnis. O čionai 
pragyvenimas labai jina- 
gus. Fabrikai visi vande
niu varomi; tat nėra durnų, 
užkrečiančių miestą. Oras 
visuomet tyras ir sveikas. 
Dirbtuvės čia beveik visos 
audimo, bet yra ir daugiaus 
visokių darbų. Čionai ma
žai matyt vaikčiojančių 
be darbo, nors uždarbiai 
nėra dideli, kaip sakysime,

■ anglių kasyklose. Vienok
- žmogus vis pragyveni.
• Vietiniai žmonės yra la- 
i bai drabštųs. Visi stengia-
- si įgyti nuosavybes. Vis
- kas karias dauginasi savi- 
t ninku skaitlius. Tai reiš-
- kia, jog lietuvių skaičius 
į auga. Laikui bėgant, ma-
- noma daugiaus gero nuveik-
- ti. Svarbiausia yra sutverti 
i, i sava parapija ir pasistatyti 
a sau bažnyčia. Tai yra rei-

kalingiausis dalykas mums, 
i- lietuviams katalikams, 
i, “Drauge” randame, kad ta- 
i- me ir tame miestelyje at- 
p sibuvo pamaldos, tiek ir 
3- tiek kunigų ten buvo. Net 
)- miela ir skaityti. O pas 
i- musų nieko. Buvo “Drau- 
>i ge” paskelbta, kad aplan

kys mus T. K. Kapuci
nas, bet nežinia, kodėl ne
atvažiavo. Ką važiuos: ne
turime nei savo kunigo, nei 

ai bažnyčios. Vienu žodžiu, 
L. nieko gero. Ar ne laikas 
e- į butų mums Lewiston ’ie- 
tų čiams, suvienyti spiekas ir 
u- imties už darbo? 
a- S. J. Šabanas.

zamenus
laikė.

Kaune

Imperatorius, didžiausias laivas pasaulėje, ir jo ankaras.

Šio milžino pirmutinis jūrių perplaukimas (iš Hamburg’o birželio 11 d.; 
Nevv York’an pribus birželio 18 d.) užima kaip Europos, tai Amerikos gyven
tojus. Yra tai didžiausias laivas kuomet nors statytas. Jisai yra Hamburg Ame
rican linijos nuosavybė. Titanic’as, metai suviršum nuskendusis Atlanto van
denyne, buvo didžiausių laivu. Išleidžiant Imperatorių, buvo dabota, kad apsau
ga, atsitikus nelaimei, tikrai galėtų pagelbėti. Jisai turi užtektinai atsargos 
luotų ir digubas sienas, taip kad, prakiurus pirmai sienai, antroji siena atstoja 
jos vietą. Laivas turi išvi-so 5 ankaras. Didžiausias ankaras sveria 26,455 sva
ras ir yra didžiausis antžemės. Ankarų retežiai yra 1,280 mastų arba apie 
tris ketvirtis mylios, ilgumo ir padaryti taip, kad nėra baimės, kad jie galė
tų trukti. Visi 5 ankarai ir jų retežiai drauge sveria 485,088 svarų. Tai yra 
švara, užtektina atskiram prekiniam laivui vežti! Imperatorius yra 919 pėdų 
ilgumo, 98 p. pločio ir užima vietą 50,000 tonų vandens.

BELLE VALEY, OHIO. Žuvusiųjų tarpe įandasi 111 
Eksplozija anglių naktinis bosas, superinten- bv 

kasyklose. ! dentas ir vienas lietuvis
Gegužio 17 d. 6 vai. 20 Į Petras Tulikas, kuris pali- 81;

min. vakare vietinėse Im-jko dideliame nuliudime 1 
perial Mining Co. angį. ka- 'žmoną. 9 metų dukterį ir tL 
syklose ištiko baisi nelai- brolį Juozapą.
me, būtent, ekplozija, ka- Velionis atvažiavo į Ame- ™ 
me žuvo išviso 15 žmonių, riką 1888 metuose. Paei- Įs 
Iš dirbusiųjų*' toje vietoje na iš Suvalkų gub., Kalva- 
tiktai 4 išsigelbėjo. Jie ėjo rijos pav., Rudaminos pa- K1 
jau namon, l<ubmet ištiku- rapijos ir valsčiaus, Mikniš- J*1 
si didelė viesulą ir vielų kių kaimo.
(dratų) žvengimas davė su- Jei kas norėtų plačiau 
prasti, kad eksplodavo ka- apie sužinoti, tegul atsilie- 
syklose gazas. Jie pradėjo pia šiuom antrašu: 
skubinties į tokią vietą, kur i Mr. Peter Spurgas, P. O. 
galima butų išsigelbėti nuo Box 255, Belle Valley, Ohio. 
užtroškimo, -bet, beeinant, j Iš kitų žuvusiųjų 8 bu- 
gazas vieną .pagavo, apde- vo slavokai ir 6 anglai, 
gino ir metė į šalį, sulaužy- Spurgis. J
damas jam Šonkaulius ir re- „0BW00D j^gg “ 
gis, kojas. Ant sužeistojo
šauksmų atbėgo likusieji Bažnyčios choro reikalai. ’ 
sveikais, bet viesulą numetė Musų miestelyje yra su- _ 

' jiems kepures ir lempas, tvėrusi nauja lietuvių pa- 1 
Laimei, pasisekė rasti viena raPDa 8V* Jurgio vardu, ku- I 

’ lempa ir, ją užsižiebus, at- ri nuo pernykščių metų lie- r 
nešti sužeistasai į bepavo- Pos uĮėnesio, pradėjo veikti s 
jingą vietą. Paskui subėgo |SVai’bią rolę. Jau žemė 
gelbėti tuos, kurie buvo pa- bažnyčiai yra nupirkta, ir 
čioje eksplozijos vietoje, bet trumpame laike kun. Kras- 1 
jokiu budu negalėjo pasiek- nifko pasidarbavimu surink i 
ti. Pagelbos suradimui jie ta diktokai pinigų, kas reis- < 
išsikėlė laukan, kur buvo kia, joog Norvvood iečiai aiš- 1 
jau subėgus daugybė žmo- ^iai supranta bažnyčios rei- 
nių. Žmonės, pamatę šiuos, kalus. Bet dar turiu no- 1 

' nudžiugo, manydami, kad ir roms-nenoroms patėmyti, i 
8 visi išsigelbėjo. Laukėme kad labai maža pritarė tam : 
f visą naktį, kol pribuvo iš darbui moterįs, ypač mer- 
l’ Columbus, Ohio, įtaisai, ku- &inos. Nedeldėnvje birže- 

rių pagelba galima po eks- b° 1 d. kun. Krasnickas 
plozijos vaikščioti po kasvk- Per Pain°kslą labai prašė 

i- las. Vienok nieks nenore- kaiP ^7; taiP mergaičių,
*" j° (bijojo) leisties į kasyk- kad susirinktų pas p. V. 
l' las, nes nebuvo žinoma, kok- ^orbutą 3-čioje vai. po pie- 

sai tenai “top’as”. Kitų pasimokyt giedoti, ir 
18 kasyklų superintendentas, Pranežė, kad pamokyt at- 

atėjęs, apžiurėjo ir rado, važiuosiąs vargonininkas iš 
»° kad viskas gerai. Tiktai Cambridge, Mass. Na, tai 
‘8 tuomet leidosi jieškoti. Grei e^u a8 pažiūrėti. Ir ką 
?• tai atbėgo 4 anglai, kurie pamačiau? Ogi susirinkę 
to metėsi jieškot pražuvusių- kelios jaunos merginos ir 

jų. Bebėgant, pirmutinis, laukia vargonininko. Taip 
Je iš troškimo kasyklose, puo- paklausiau, ar tai tiktai 
w lė ant žemės ir apsilpo. Iš- tiek giesmininkių? Gavau 
to kėlė jį į virių, bet jokiu atsakymą, kad Magdė ne- 
or budu negalima buvo atgai- ateis daugiaus mokyties, 

vjntį nes jos jaunikis cicilikas,
<>- Eksplozijos vietoje rado “ už tei » baiaiai ncaPk«a 
a- H žmoni,,'. Vienas gelbė- £ )u<>kaia- Pak,a"Bla"’ k'"- 

tyjp žuvo. Tat, išviso 15 Kristė? Atsakymas tas
žmnnbi ' r Pats- Klausinėjau dar apie

NEW PHILADELPHIA. 
PA.

Apvaikščiojiinas Šv. 
“Dievo Kūno”

Geg. 25 dieną šio mieste
lio gyvehtbjai lietuviai ir 
airiai, išvien surengė ap
vaikščiojimą Dievo Kūno 
šventės. Tokios iškilmės, 
kaip gyvi, šio mies. gyvento
jai nebeatmena. 3 vai. po pie 
tų prasidėjo procesija iš ai
rių bažnyčios per visą mies
telį lietuvių bažnyčios link. 
Procesija žengė šioje tvar
koje: vaikai su kryžium ir 
žvakėmis; paskui juos ke
li šimtai vaikų ir mergai
čių, vedamų airių seserų; 
toliau mergaitės su kvietko
mis; kunigai po baldakimu 
(celebravo airių klebonas, 
o asistavo: kun. V. Matu
laitis ir kun. J. Kutas); pas
kui giedoriai ir merginų
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daugiausiai ir siuskite Kou- 
gresau.

Labui daug naudos lau
kiama iš šito lietuvių kata
likų suvažiavimo.

į Vandenį virk—vanduo 
j bus

» all CoinmunicMiana mušt be addressed ta:

DRAUGAS PUB. CO.
>634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL

Visas korespondencijas, raštus,

Labdarybė Parapijos

Pittsburg’o Kongresui
pinigus už prenumeratą, darbus ar reikėtu pajudinti vieną la- 
apgarsinimus, visada reikia siųsti . . , , , ,. . . .vbai svarbų bet ligšiol visis-liuio adresu:
DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL.

a

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sas prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
lėties, nes korespondentams ir 

- bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra- 
dieuyje (utarninke).

kai apleistų reikalą. Kalba
me apie labdarybę parapi
jose.
Kiekvienoje parapijoje yra 
reikalaujančių visuomenės 
pašalpos pavargėlių, ligo
nių, paliegėlių, senių, su
žeistųjų, ir tt. Štai lietuvių 
parapijos neturi organizuo
tosios pašalpos tokiems varg 
šams. Našlė su krūva ma
žų vaikų esti paliekama ar
ba giminių globai, arba ba-

Kongresas

dui, arba miesto arba pa
vieto priežiūrai. Ta-pat yra 
su ligoniais, raišais ir ki
tokiais pavargėliais. Sve
timtaučių parapijose to
kiuose atsitikimuose veikia 
bent šv. Vincento a Paulo 
draugijos ir kitokios labda- 
riškosios organizacijos — o 
pas mus niekas. Tie cen
tai, kuriuos kunigas ran
da bažnyčios “skarbon- 
kose”, yra dalinami be 
jokios tvarkos, be sistemos, 
dažniausiai įvairiems “tiba- 
gams-bomams”, kurie atei
na prašyti penktukų į kle
boniją.

Suorganizuotoji labdary
bė kiekvienoje prapijoje yra

Jei gerai atsimename, tai 
“Keleivis” sykį pastebėjo, 
kad aplink “Vienybę Lie
tuvininkų” spiečiasi Inteli
gentais, semią savo ‘mokslą’ 
iš ‘Viestnik Znanija’ ir ki
tokių Rusijos pigių neva- 
mokslo šaltinių. Tiesa, “Ke
leivis” tą pastabą padarė, 
norėdamas nurodyti į vieną 
nemalonų apsireišikmą — 
būtent, kad ‘V. Liet.’ inok- 
slavyriai išverčia kokį raš
telį iš rusų kalbos (dažniau
siai iš “Viest. Zn.”) ir pa
deda po juo savo vardą ir 
pavardę (vadinasi, daro pla
giatą) — bet apskritoji tie
sa, jog “V!. L.” mokslinin
kai publicistai semia savo 
mokslų iš maskolių drumstų 
mokslo šaltinių, panašių į 
Amerikos geltonųjų dien
raščių nedėldienių priedus 
(“Sunday Magazines”), pa
silieka vis tiesa. Tokie 
mokslo vyrai paprastai ne
turi geros nuovokos nei 
apie kų patįs rašo, todėl ir 
laikosi aklai sykį išgirstų 
arba išmoktų atmintinai da
lykų ir dalykėlių. Argu
mentų su jais nėra — anot 
rusinu priežodžio, vandenį 
virk — vanduo bus: argu
mentuok, neargumentuok su 
jais — o jie vis savo gies
melę... Jie neapsižiuri, kol 
nepasijunta juokingame pa
dėjime. - .

Kad štai ir p. Kastas Au- 
gustinavičius, su kuriuo ne
seniai turėjome reikalą. Ne

velt’as pašaukė smeižėją, 
liepė parodyti faktais, kad 
Roosevelt’as ištiesų vra 
toks, kokiu šmeižėjas jį pa
darė savo laikraštyje — ir 
kas? Šmeižėjas turėjo pri
sipažinti, kad... prirodymų 
neturįs.

Taip spustelėjus gerokai 
pp. Augustinavičius ir pa
reikalavus nuo jų tikrų, ne
užginčijamų prirodymų, ar 
neišgaruotų tuojau iš jų gal
vos visokie: “sapienti sat”, 
“liuesam liuosybė — išga
nytam rojus” ir kitokios 
pabuklės, kurių pagelbos jie 
šaukiasi, kuomet jiems pri
stinga argumentų ir faktų 
Męs priminame “V. L.” pu
blicistui, jog “Keleivis” tu
rėjo užtektinai prityrimų 
su rudinėj imu kunigų ‘locnų 
purvų’ — ir visados atkan
do dantis — visados buvo 
priverstas “purvus” pats 
nuplauti. Čia, rodosi, bu
tų tikroji vieta pasakyti: 
sapienti sat.

Tegul pp. Augustinavičiai 
išmeta nors sykį iš savo gal
vos, kad tebėra galima me
luoti ir melais girties, kaip 
tai būdavo lengva .dar taip 
neseniai, ypač jei kas pri
sidengdavo “pirmeivybės” 
skraiste.

Teisybė dar nenustojo 
gyvavus.

lystė Ir gėda, jeigu męs, 
Norwood’iečiai, kokiu nors 
budu pradėtume susinešinė- 
ti su p. Visų (suprask, iš
tvirkėlių) draugo sėbrais.

Męs atidavėme savo dar
bą anglų spaustuvei, ir te
nai, teisybė, nežinodami 
musų kalbos, \iškraipė žo
džius. Tai spaustuvės kal
tė.

P. “Visų draugas” pa
šiepia mus, kad męs esu 
savo kalbos nežinome jr 
laikraščių neskaitome. Ga
liu p. “Visų draugą” už
tikrinti, kad Norwood’e 
nors vienos, sakysime, šv. 
Jurgio draugijos nariai 
skaito daugiau už visus 
pp. “Visų draugus”, kurie 
daugiau nieko nepažįsta, 
kaip tiktai “Keleivį” kurį 
kiekvienas doras žmogus 
neapkenčia.

Daug nėr ko rašyti, nes 
teisybę sako musų patarlė: 
su kvailu du turgu, su pli
ku nėr ko pešties”.

dra-
”, kad veltui lieja kar- 

krokodiliaus ašaras, 
nei jam 

jo

Trupinėliai?

<4 VisųPranešu 
gui 
štas
nes naudos iš to
nei So. Boston’iškiams 
sėbrams nebus jokios.

Su pagarba
Teisybės Mylėtojas.

kurią Tamsta kalbi? Žmo
gus, gimdamas, jokių nuo
monių su savim neatsineša.

4. Mickevičius prisipaži
no teisme, jog pirimau bu
vęs “Old Roman Catholie 
Priest”, paskui virtęs ‘Pol- 
ish National Priest” (skai
tyk apie Scranton’o bažny
čios bylą, “Draugas” No. 
23). Pirštoji sekta (Old 
Roman Catholic) buvo įkur
ta Illinois valstijoje pirm 7 
ar 8 metų, ir jos vardas yra 
vartojamas įvairių valkatų- 
išnaudotojų prisidengimui 
nuo pasaulinės valdžios per
sekiojimų; antroji sekta 
(Polisb National) yra įsteig 
ta Scranton’o 1896 m. bu
vusio kunigo Hoduro.

Mickevičius nėra katali
kų kunigas, o norėdamas 
prisivylioti prie savęs žmo-, 
nes, bando nuplėšti geriems 
kunigams garbę — tokiu 
budu galima butų save pa
daryti geru ir gerbtinu!

APIE “VILUOS” BENDROVES 
VEIKIMĄ.

(“Vilijos” prisiųsta)
Sunkiose aplinkybėse pradėjo 

“Vilija” gyvuoti. Sunkus buvo

Praėjo sunki pradžia. Šiandien 
galime pasakyti, jog sausio 1 <L 
1913 m. buvo jau 102 pajininką 
su 100 401 rb. 30 kap. kapitalu. 
Susideda jie iš šių grupų, kiek
viena tokiuo kapitalu:
59 liuosąjų profesijų 
svietiškiai 78,294rb. 21 kp.
16 kunigų 15,700 „ 00
19 ukinin. ir darb. 4,932 „ 09 „
8 draugijos 1,475 „ 00 „
102 pajin. sn kap. 100,401r. 30’k.

“Vilijos” veikimo pakraipa, 
jau daugelis iš raštų ir iš laik
raščių straipsnių žino, — tai 
stambioji ‘prekyba ir įvairių ukio> 
mašinų ir įrankių fabrikacija. 
Užmezgimi daugelį ryšių su pir
mosios rųšies firinomis, * ‘ Vili
ja” pastatė tvirtų kojų Lietuvos 
rinkoje. Visur ji išlaiko konku
rencijų taip savo prekių rųšimi, 
taip ir kainomis.

Dabar pažiūrėsime skaitlinių, 
su kuo ir kaip “ Vilijan.hgąoVa- 
varo.
• “Vilijos” Bendrovė per perei
tus 10 mėnesių pardavė iš Vil
niaus prekių už 197,423rb. 39kp., 
kurios tai prekės parduotos šiems 
pirkėjams:
40 vartotojų draugijų iš

pirko už 31,080rb. 15kp.
14 ūkio draugijų ir drau
gijėlių už 15,635 „ 58 „
50 pavienių pirklių ir 
agentų už 97,484 „ 09 „
76 pav. pirkliai, naudo-

ir organizacijos darbas, kuomet jęsi ikreditu, už 20,462 „ 48 „

primename, jog Pittsbur- 
ge, 25 ir 26 birž. bus Ame
rikos lietuvių Rymo Katali
kų Kongresas. Kiek girdėt, 
delegatai yra siunčiami be 
veik iš visų Amerikos kam
pų. Su referatais atvykti 
prisižadėjo ligišiol šie as
menįs :

1. Apie apskritus tautos 
reikalus — d-ras A. L. Grai
čiunas;

2. Apie mokslą ir mokyk
las — kun. A. Kaupas;

3? Apie augštesniąjų mo
kyklą — kun. J. Misius;

4. Apie jaunimo reikalus 
ir organizacijas — M. Nor
kūnas;

5. Apie moterių reikalus 
ir Moterių Sąjungą — Ago
ta Sutkaičiutė;

6. Apie kolonizaciją — 
Jonas Miliauskas ir kun. 
d-ras V. Bartuška.

7. Apie straikus — Jo
nas Miliauskas

Kaikurie kviestieji refe
rentai atsisakė atvykti Kon- 
gresan, nuo kitų nesulauk
ta dar atsakymo.

Kongresas prasidės 25 
birželio 9 vai. išryto iškil 
nuogomis šv. mišiomis šv 
Kazimiero lietuvių bažny
čioje, kampas Sarah ir 21- 
oatos gatvės. Tečiau Jo 
Malonybė vyskupas Catie- 
vin pats į bažnyčią neat
vyks, nes turės tuo laiku 
būti kitoje vietoje, tik at
siųs perskaityti savo laišką. 
Ant rytojaus jis atvažiuos 
į Kongreso posėdį į lenkų 
Sakalų salę, kampas 18-sios 
ir Carson st., South Side.

Vieta delegatams apsis
toti : Monongohela Honse, 
Smithfield ir Water st., Pit
tsburg.

Para pi jos ir draugijos, 
kurios dar nėra išrinkusios 
delegatų, rinkite juos kuo-

butinai reikalinga. Esant 
parapijoje pavargėlę J“8
tetui (jo pirmininku priva-
lo būti klebonas), pavargė
liams butų kur kas leng
viau. Tuomet našlė žinotų, 
kur jieškoti pašalpos, jeigu 
nebeturėtų iš ko randos už 
namus užsimokėti arba ang
lių ir maisto nusipirkti; 
tuomet ligonis žinotų, kur 
kreipties su prašymu, kad 
jam daktarą atsiųstų, vais
tų nupirktų; ir tt ir tt.

Pasirodžius, kad parapi
ja rūpinasi savais pavargė
liais, ir žmonės daugiau 
mestų aukų į ‘skarbonkas’, 
duotų didesnes kolektas, 
renkant pinigus pavargėlių 
fondui — žodžiu, pajustų, 
jog savųjų pavargėlių šel
pimas yra vienas gyviausių- 
jų parapijos reikalų.

Prasidėjus organizuotam 
šelpimui vargdienių paski
ruose parapijose, atsirastų 
artesni ryšiai tarp parapi
jų ir kitokių labdariškųjų 
įstaigų, kaip antai: United 
Charities, Poor Board ir ki
tų. Tuomet parapijos rū
pesčiu butų netiktai statyti 
bažnyčią, mokyklą ir kito
kius parapijos triobesius, 
puošti ir nžlaikyti juos — 
bet ir prižiūrėti savus pa
vargėlius. Tai svarbus da
lykas. Įsigilinus į jį, gali
ma pamatyti daugelį kitų 
surištųjų su juo klausimi}: 
darbo pajieškojimą, gyni 
mą mio išnaudotojų, šelpi
mą neturtingos moksleivijos 
ir tt.

Bet tikrųjų pavargėlių 
šelpimas — tų pavargėlių, 
kurie neturi pastogės ant 
galvos, duonos \ąsnio bur
noje, vaisto ligoje — yra 
svarbių svarbiausias, — o 
taip lengvai išpildomas!

Vertėtų, kad kas paskai 
tytų apie šį reikalą referatą 
Kongrese.

vusis felčeris, ar feldfebelis, 
ar kancelarijos raštininkas, 
ar kas kit — bet matome 
iš jo raštelių, kad yra per
siėmęs atkakliai maskolių 
pirmevių pigiosios rųšies 
“mokslu” iki gyvam kau
lui.. Argumentuoti su juo 
nėra ko. Męs apie tai, kad 
Lietuvos pirmeiviai pradėjo 
paskutiniu laiku tyčia šmiež 
ti kunigus ir bažnyčią, norė
dami tuo kefiu atsiekti ypa
tingų tikslų — o jis apie 
Gogolio veidrodį; męs apie 
tai, kad Pr. Dovydaitis pa
rašė labai svarbų straipsnį 
bažnyčios apgynime — o 
jis mums apie Basanavi
čiaus jeremijadą dėlei ne- 
jatekimo į durną ir apie Pl
oto politiką; męs apie tai, 
cad kunigai turi teisę nu
sivalyti nuo purvų, kuriais 
juos apdrabsto nesąžiningi 
rirpieiviai—o jis apie ‘efek- 
;us’, apie “fariziejus” apie 
“žydo mados klerikalus” 
ir apie tai, kad buk “ką 
tunigas sako — klausyk, ką 
daro — nematyk”... Ištiesi}, 
graži sąstatą!

P. K. Aug. smarkus (?) 
raštelis, pavadintas neva- 
ironiškai “Tėvišku perspė
jimu” (“V. L.” No. 23) 
musų nuomonės apie jo au
torių neikiek neatmaino. 
Atpenč, jis mus paskatina 
dar karščiau persergėti 
prieš tokius rašytojus, nes 
jie tiki svetimais melais ir 
dar labiau tiki tais melais, 
jei juos patįs atkartoja. 
Atsiginti nuo tokių žmonių 
negalima kitaip, kaip tik 
patraukus juos teisman. 
Juk ir apie Roosevelt’ą bn
vo prasiplatinusi nuomonė, 
buk jis esąs giirtuoklis: apie 
tai buvo kalbama ir rašo
ma (p. K. Aug. pasakyti} r 
buvo rodomi RoosevefPo 
“loeni purvai”). Bet Roose-

Dabar, kad tapo valdiš
kai pripažinta, jog dr. Eried 
mann’o ir Duket’o “vai
stai” nuo džiovos yra nie
kam netikę — dabar tiktai 
galima suprasti, kiek pra
gaišties jų ' pagarsinimas 
yra padaręs patiems ligo
niams ir gydymo nuo džio
vos įstaigoms. Ne vienas 
džiovininkas, išgirdęs apie 
stebuklingą vaistą, pametė 
sanatoriją, kur butų pama
ži išgijęs, ir važiavo į toli
mą Berlin’ą, kur rado mir
tį.

Cicilikai nuolatos rašo 
nesąmones ir tuo pačiu lai
ku prikaišioja jąs kitiems 
Jie taip-pat šokinėja į akis 
visiems ne-socialistairis. 
Užtenka perversti Bostono, 
Philadelphijos ir Baltimo
rės organų lapus, kad pa
matyti tą tiesą.

”, ko-“Velnias Spąstuose
medijos pirmai laidai pa
sibaigus, pačios autorės ke
tina tą veikalėlį antrą sykį 
savo lėšomis leisti Vilniuje.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Klausimas. 
“Draugo” Redakci-

išrišt šiuo4’

Garbi 
ja!

Malonėkit 
klausimus:

1. Ar ištikrąjį} numirėliai 
vaikščioja, kaip “Katali
kas'” rašė, kad vienas kuni
gas pareidavęs savon baž
nyčion mišių laikyt, kurias 
gyvendamas ąpleido?

2. Ką reiškia žodis ‘pirm
eivis”? O ką reiškia — “at
žagareivis”?

3. Ar žmogaus nuomonė 
yra prigimta ar paveldėta?

4. Ar kunigas Mickevi
čius iš Scranton’o, Pa., yra 
tamstoms žinomas? Kas jis 
pervienas, kad jis taip dva
siškiją iššlovino per pa
šventinimą tautiškų kapi
nių?

M. Tikiškis.

keli gerų norų tautiečiai dideliu 
vargu ir trusu organizavo tai, kų 
šiandien jau turime. Organi
zatorių siekiai bnvo labai platus, 
bet, žinoma, ne visa tai išsipildo, 
kas norima atsiekti. Lygiai sun
ki buvo ir pačio “Vilijos” darbo 
pradžia. Pradėti darbų reikėjo 
skubėti, nes ankščiau įsirašiu
sieji pajininkai pradėjo nekan
traut, kai-kurie gi jų pradėjo net 
abejoti, ar bus kas iš “Vilijos” 
organizavimo. Toji gi visuome
nės dalis, kuri “Vilijos” idėjai 
pritaria, tik lietuvišku atsargumu 
kolkas nenorėjo dėties jon savo 
pinigais, kad pateisinus savo “Vi
lijon” pinigais neprisidėjima, 

daly-taip-pat pradėjo visokius 
kus apie “Viliją” kalbėti.

Matant tai,, “Vilijos” organi 
zatoriams vienas išėjimas teliko

Už grynus pinigus įvai
riems pirkik. už 32,249 „ 09 „

Apskirtai
Kooperacijos draugijoms 
parduota už 47,227rb. 73kp. 
Pirki, ir agent. 97,484 „ 09 „ 
Pirkliams, naudojusiems 
kreditu 20,462 „ 48 „
Įvairiems pirkikams už 
grynus pinigus už 32,249 „ 09 „

197,423rb. 39kp.
Kauno skyrius pardavė prekiių 

už 33,345rb. 22kp.
Pardavė jis daugiausia ūkinin
kams ir iš dalies dvarininkams.

Nuosaviame fabrike pereitais' 
metais spėjome išleisti prekių 
vos už . ( ll,622rb. 53kp.

Prekių išleidome maža dėlto, kad 
darbas fabrike prasidėjo vos ko
vo mėnesį ir reikėjo pasidirbti 

pradėt darbų tose aplinkybėse ir j kai-kurie įrankiai, kuriais vėliaus
tuo kapitalu, kokį turėjo savo 
rankose, kad tuomi padarinis ga
lų nepasitikėjimams ir siūbavi
mams, taip įprastiems lietuvių 
dvasiai, kų galima pateisinti tik 
tuomi, kad pas mus į niekų, kas 
lietuvių daroma, ypač gi pramo
nijos srityje, nėra įsitikėjimo.

Tokių aplinkybių verčiami, tuo
met “Vilijos” organizatoriai nu
tarė pradėti “Vilijos” darbų. 
Reikia pažymėti, jog grynai tech
niškoji tokios firmos veikimo 
pusė kur kitur' orgaųizuojama ga
na ilgai. Pasikviečiamas vedė
jas, tas savo keliu surenka per
sonalų, užveda knygas, padaro su 
firmomis, su kuriomis manoma 
darbuoties, sutartis ir tik po ko
kio pusmečio pradeda veikti.

Kas kita buvo “Vilijoj”. “Vi
lijos vedėjas p. J. Smilgevičius 
gale atvykti “Vilijon” vos gruo
džio mėp. 1911 m. Atvykęs ne
turėjo įgudusio šioje srityje per
sonalo, nes lietuvių tarpe tokių, 
regis, kuomažiausiai, imti gi įgu
dusių tame dalyke kitataučių ne
galima, nes tai prasilenktų su 
“Vilijon y uždaviniu ir ižkart pa
statytų “Vilijos” kontorų į ki
tataučių įpročių ir kalbos vieš
patavimų.

Reikėjo auklėti ir lavinti su
sidedantis iš letavfų personalas. 
Be to, nebuvo lako mąstymams, 
nes nuo graudžio ligi vasario mė
nesio, kuomet jau didžvaizbiu 
sezonas prasideda, vos du mėne
siu teliko. Nebuvo tat lai
ko taisyklingai dalykui organi
zuoti. Pralesti gi visiškai pava
sario sezonų — vis viena, kų iš
anksto nuspręsti turėti pirmai
siais metais nuostolį, kas ypač 
negeistina tuo žvilgsnių, kad ne- 
parddžus lietuviu visuomenei rei
kalų pelningu esant, nes dau
gumų, i patį reikalų neįsigilinusi, 
gidėtų pamanyti, jog “Vilijas” 
egzistencija yra be pamala.

Tuomi galima paaiškinti kai- 
kurious užmetimas “Vilijos” vei
kimo nepanktuališkume, sulygi
nant su kitomis įsigyvenusiomis 
firmomis.

galima prekės dirbti. Tai ir su
trukdė pirmųjų metų fabrikaei- 
jų. Ligi Naujų Metų tečiaus jau 
buvo daug prekių dabartiniam 
sezonui prirengta.

“Vilijos” dirbininiai iškart 
įgijo tvirtų įsitikėjimų ir gerų 
vardą pas ūkininkus, pirklius ir 
agronomus, kų parodo tai, jog 
“Vilijos” fabriko įrankiai no
riai žmonių perkami ne tįk paa 
mus, bet ir kitur.

Šiais 1913 metais pardavėme 
už keletą tūkstančių rublių sa
vo įrankių Varšuvos ir kai-ko- 
rioms Minsko ir Gardino gub. 
firmoms. Jei turėtumėm pakan
kamai prekių, keleriopai galėtu
mėm pirkėjų kontigentų už Lie
tuvos ribų padidinti.

Įvairiuose bandymuose pereitų 
rudenį “Vilijos” įrankiai gavo 
3 didelius sidabro medalius 
vienų iš Žemdirbystės Departa
mento ir drr iš Imperatoriškosios 
Dono-Kubaniaus-Tereko Ūkio Dr- 
jos.

Iš viso, kas augščiau pasakyta, 
ir iš paskelbtos apyskaitos ma
toma, jog “Vilija” gyvuoja ne
blogai ir jog ji dar keleriopai ge
riau gyvuoti galėtų, jei nebūtų 
pas mus tos tautinės apatijos, ku
ri visame kame šiandien kyšo, 
jei męs pasakytumem sau, jog 
negana to, kad keliais skali
kais sulyg išgalės prisidėjote, 
bet jog reikia plačiai paalikyti 
“Vilijos” vardas ir plačiau pa
agituoti, kad “Vilijos” kapita
las išpradžių nors tris syk pa
didėtų. Kapitalo gi padidėji
mas reikalingas ne vien sfsk- 
tui arba taip sau, bet nuo ja 
priderės “Vilijos” egzistaoija 
ateityje. Geri ir negeri ramų 
kaimynai turi kur kas didesnius 
kapitalus ir, plačiau veikdami, 
galės “Viliją” nustelbti, juo la
biau, kad “Vilija” kasdien tam
pa jiems aršesne konkurente, n 
kuria ateityje ir labai reikės 
jiems skaityties.

Matant kitataučių vienybę, ir 
lietuviams nereikėtų šiuo žvilg
sniu atsiliktų ir, vieton skai-

Atsakymas.
Numirėliai nevaikščio- 
Ano “Kataliko” raš

telio neskaitėme.
2. Pirmeivis yra padary

tas netaisyklingai iš pirmyn 
ir eiti (daryti daiktvardį iš 
prieveiksmio ir veiksmažo
džio neleidžia lietuvių kal
bos dvasia), o atžagareivis 
— iš atžagariai ir eiti. Pir
mas atsako progresistui, 
antrasisi — retrogradui. 
Abudu yra prasivardžiavi- 
mu( nors pirmeiviai giria
si savo vardu), tolygiu 
žlfoptarniui, klerikalui, ui 
tramontaniri ir i t. p.

Lietuvoje, pirmeiviais va
dina save naujų srovių pa
sekėjai, ypač tie, kurie yra 
priešingi įsigyvenusioms 
gyvenimo formoms, bažny
čiai, tikėjimui ir kunigams. 
Galima sakyti, kad Lietu
vos pirmeivių didžiausiu už
daviniu vra griauti bažny
čios ir tikėjimo įtekmės. 
Patįs to nežinodami, jie yra 
vakarų Europos masonų ir 
antiklerikalų pamėgdžioto
jais. Jie tai Ir vadina ka- 
talikns atžagareiviais.

3. Klausimas neaiškus 
KaR yra toji nuomonė, apie

ja

ATSAKYMAS “
VIO” K0RS8P0HD TUI.

Gerbiamoji “Draugo” Re
dakcija!

Malnėkite patalpinti Jū
sų laikraštyje šitą mano at
sakymą “Kelerrio” kores
pondentui p. '“Visų drau
gui”, kuris užsipuolė ant 
musų užtai, kad neduoda
me spaudos darbų So. Bos
ton Tėčiam. ‘ Keleivio’ No. 
20 jisai verkia kruvinomis 
ašaromis, kodėl gi, girdi, 
užmiršo So. Boston’o did
vyrių apau statę. Atsaky
mas labai prastas. Neverta 
duoti jokių darbų tikėji
mo šmeižikams, žmonėms, 
kuriems jokios doros arba 
net paprasto mandagumo 
stoka. Butų didžiausia kvai



r
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jiegas tuštiems ginčams, vie- 
nyties pramonijoe srityje, juo la
biau, kad čia neinWgminąlėnąjį 
biau, kad čia nei politikiškų nei 
luomišku skirtumų nėra: čia gali 
tilpti bendrajame darbe visi. Su
vieniję jįegaa ir sustiprinę eko- 
bcminus gyvenimo pamatus, drą
siai galėsime žiūrėti ateitin ir 
nebebaisus bus mums tuomet iš- 
tautiejimas, ekonominis prigul- 
atingumas ir kitos gręeančios 
Mums šmėklos.

Redakcijos pastaba. Drauge su 
Siuom rašteliu mums buvo pri
mušta ir smulki “Vilijos” Bend
rovės atskaita, bet vietos stokos 
ir tūlų kitų priežasčių dėlei, jos 
ne talpiname.

Petras Lapelis.

Katalikiškosios Mokslei-
UTikiuUVIJOS

(Tąsa).

“To nusiskundimo ir ru- 
gojiino šaltiniu —toliau ra
šo geniaiis p. Baimes — 
tų nemalonumų, kankinių, 
ir visokio graužimosi prie
žastimi yra nedoras bei ne
apsvarstytas gyvenimas, 
nes jis neturi religijos, o 
be religijos nėra vilties; o 
religijos neturi, nes jis ne
sirūpina apie savo pradžių, 
galutiną tikslą, apie savo 
Viešpatį, kuris jį sutvėrė...
Kaip žuvelė be vandens, 
kaip paukštelis be oro, taip 
jis negali būti laimingas be 
tikėjimo, be religijos ir tai 
be tikros religijos. Kuomi 
paukšteliui oras, o žuvelei 
vanduo, tuomi mąstančiam 
žmogui yra tiesa visų-pir- 
mą tuose pamatiniuose klau 
simuose, kurie tveria tai, 
ką męs esame pratę vadin
ti religiją. O jis tosios tie- IMIGRACIJOS REIKA

humanitarinės liistorijos 
lapus. Bav. paimkime Ry
tus. Tai kultūros lbpšys 
buvo senovėje. Garsus bu
vo savo filosofiškomis siste
momis, artistais, poetais, 
mokslo vyrais, išradėjais. 
O kas pasidarė su jaisiais, 
kada įsiviešpatavo mahome- 
tanizmas su savo fataliz
mu? — Visur tas atsimušė 
plačiu aidu, politikoj, legi- 
slaturoje, administracijoj, 
ekonomiškuose ir visuome
niniuose santikiuose. Tei
singai tad pasakė Voltaibe: 
“Nenorėčiau gyventi val
stybėje, kurios vadovas yra 
ateistas ir nesibijo Viešpa
ties”.

Neišdildomieji dvasiniai 
instinktai veržiasi savu ke
liu prie Amžino Idealo... 
Kovoja jis su savimi, su 
tuo, kas yra dvasinio, ka
muojasi, bet šviesos nema
to, nes žiuri ten, kur jos nė
ra, eina ten, kur tamsu... 
Priseina tatai šiame pasau
lyje klaidžioti... būti nelai
mingu. Žiūrėkime, ką sa
ko šiame atsitikime genia- 
iis Baimes’o protas laiškuo
se, rašytuose pas Skeptiką. 
‘Ramybė nereligijingo žmo
gaus širdyje dar šiaip-taip 
viešpatauja tolei, kolei jojo 
gįslose liuosai vaikščio
ja kraujas, kolei šir
dies pulsas regulariš- 
kai muša, kolei krutinė
ję dar pilna gyvybės, ener
gijos, o į mirtį žiuri ištolo. 
iKtaip dedasi su žmogum, 
kad jis pasijunta save vi
sai arti grabo lentos, kuo 
met neužilgo turės atsiskir
ti su šiuo svietu... Tuomet 
jo dvasia, nežinodama kas 
ją laukia kitame gyvenime, 
pradeda mėtyties, blašky- 
ties į visas puses, graužties. 
‘Laimingas, jei dar ( savo 
gęstančias akis atkreips į 
šviesą, kuri jaunystoje švie
tė lyg dangaus žvaigždė, ir 
tikėjime pradės jieškoti pa- 
gelbos. Ten ją ras. Bet jei
gu nenorės savo akių at
kreipti į tą šviesą, tai jau 
šia ant žemės prasidės pra
garas. Dar gyvas būdamas, 
’datirs begalinio nuliudimo, 
nykumo, sąžinės graužimo, 
desperacijos, ko tikintis 
žmogus niekad nedatiria. 
Kasdieninių užsiėmimų ir 
liglaikinių rūpesčių laike 
jausis, kaip iš užnuodintos 

’ netikėjimu šierdies plauks 
lašas paskui lašą nuodai, 
edantieji ramumą, linksmy
bę, smagumą ir pasigėrėji
mą. Tuomet viskas bus jam 
nemalonu; niekas neįstengs 
sužadinti jo jausmų, svie
tas bus jam sunki, alsinan
ti našta, baisiai kankina, 
d gyvenimas nesmagus... Ir 
taip artinsis diena iš die
nos prie gyvenimo galo be- 

- viltingai, suniurusiai... Ir 
bus su juo bloga, sunku ir 
liūdna, nyku ir ilgu... Ir 
aimanuos, ir kaltins visus, 
visus,,. Ir graži, raiški gam

ta, ir dangiškos žvaigždės, 
ir žmonės, ir Dievas — vi
si kalti, vis yra jo nelaimės 

priežastimi... Ir stebėsis, 
žiūrėdami į jįjį, -jo artimie
ji thaugaį, pašjatami, ir 
linguos galvą, neą j kur tik 
nepažvelgsi, visur ir viskas 
tik šypsos aplink jįjį, ro- 
išua, jia gali būti laimingu... 
Vėčiau nėra laimingu.”

sos neturi ir nenori turėti. 
Kas nori šokti bedugnėn, 
pulti siūbuojančiųjų abe
jonės vilnių okeanan ir ne
mano savo akių praverti — 
lai puola. Kaslink manęs, 
tai aš stengsiuos, kiek gali
ma, praverti savo akis pla
čiau, aš noriu laikytiesi iš
ganingos valties krašto, ku
rion mane Sutvertojas įso
dino, kurioj be baimės galiu 
perplaukti per neramų šio 
gyvenimo okeaną ir įsigau
ti laimės uostan.”

Taip tai apskritai atsi
liepia viršminėtas autorius 
apie religiją, kaipo laimės 
šaltinį. Žiūrėkime arčiau. į 
Jinai turi milžinišką įtek
mę į protiškąjį žmogaus gy
venimą. Religija — tai toks 
veiksnys, be kurio, žiūrint 
iš abelno regėjimo punkto, 
yra tiesiog negalimas pro
tingas, tikslus gyvenimas. 
Kuomet kitos mokslo šakos 
užsiima, daleiskim, gamtos 
apsireiškimais, — religija 
j ieško paskutinių arba ga
lutinių jųjų priežasčių; 
kitos šakos užsiganėdina 
gvildinimu ir tyrinėjimu 
akcidensų, — religija sie
kia iki pačiai viršūnei, iki 
pačiai dakto esmei. “Vie
na mintis apie dangiškus 
daiktus — sakydavo Ari
stotelis — tūkstantį kartų 
labiau tobulina protą, ne
gu ta pati mintis apie že
miškus dalykus.”

Nereikia ir tai užmiršti, 
jog kuomet astronomija ty
rinėja dangaus kunus, fi
zika gamtos jiegas, histo- 
rija žmonijos veikalus ir tt., 
tai religija užsiima vien tik 
musų individuumu, aiškina, 
iš kur męs paeiname, ko
kis musų gyvenimo tikslas, 
prie ko turime siekti, kaip 
siekti — žodžiu, užsiimla 
svarbiausiais gyvenimo es
mės reikalų elementais. 
Visa protiškame gyvenime 
neatbūtinai yra reikalinga. 
Be to, kad ir didžiausiu 
mokslinčium būtumei viso
kiuose mokslo skyriuose, 
žinotumei žmogus labai ma
žai — stovėtumei labai ant 
žemo protiško išsivystymo 
laipsnio. Eikime toliau.

Religija lengvai išriša 
morąlį arba etiškąjį žmo
gaus gyvenimo klausimą, 
apribuoja gerą ir blogą, do
rybę ir prasižengimą, tei
sę ir priedermę. Visuome
nės sooeialm klausimas, irgi 
rtemažieu pasekmingai iš
rišamas, religijos, gražiai 
suformulioja bei suregu
liuoja įvairių — įvairiau
sius žmonių aantikius. Įsi- 
tik'rįsime, jei perversime

LUOBE.
Gerbiamos draugijos ir pa
vieniai!

Laukėme, kiek galėjome, 
bet ilgiau laukt nepasita- 
rius negalime.

Lietuvių Imigracijos Š. 
draugijas užlaiko savo at
stovą ant Ellis Island, ku
ris suteikia gana didelę 
pagelbą imigrantams lietu
viams, taip ir važiuojan
tiems atgal į Lietuvą: pa
rūpina pasportus ir parodo 
teisingus kelius.

Užlaikymas ir kitokios 
lėšos gana daug atsieina 
per metus, taigi nenorėtu
me laukti ligi išsibaigs dr- 
gijos turtas ir kad neprisi- 
eitų atšaukti atstovą nuo 
Ellis Island. Primenam 
toms draugioms, kurios pri
sidėjusios prie L. I. Š. D. 
ir yra neužsimokėjusios už 
1912 metus, kad prisiųstų 
savo duokles už 1912 m., 
ir kurios yra užsimokėju
sius, jei išgali, prisiųsti mo
kestį už 1913 m. Taipgi 
kurios nėra prisidėjusios 
prie L. I. Š. D., meldžiame 
nuoširdžiai prisidėti, ypa
tingai iš tų miestų ir mies
tukų kur randasi gana di
delis skaitlius lietuvių ir 
draugijų. Labai yra geis
tina, kad prisidėtų prie L. 
I. Š. D., nes visos tautos 
turi savo Imigracijos Šelpi
mo draugijas, ir musų tau
ta neturėtų atsilikti užpa
kalyje kitų. Draugijos no
rinčios prigulėti prie L. I. 
S. D., moka nuo nario po 
20c. metams. Pareikalau- 
damos numerio ir mokesčių 
kortelių nariams. Mokes
čių kortelės duodasi kiekvie 
nam dr-jos nariui, kuris 
yra užsimokėjęs į Imigra
cijos fondą. Tos yra įsteig
tos tam, jeigu žmogus pri
guli į kelias draugijas, ji
sai moka tik į vieną drau
giją, o kitose prigulinčiose 
draugijose parodęs mokes
čių kortelę, jogei jis yra už
simokėjęs, anoj draugijoj, 
būna paRuosuotas. Ir 
draugija prisidedanti prie 
L L 8. D. privalo išrinkti 
du draugu iš savo tarpo į 

generališką komitetą. Ge- 
nerališkas komitetas yra 
tam, kad pridabotų reika
lus Imigracijos ir atsitikus, 
kad koks komiteto prašatt- 

nimas, tai išsirenka iš tarpo 
generališko komiteto narių, 
arba atsitaiko, kad imi
granto antrašas būna nege
ras, tąsyk Imigracijos at
stovas atsišaukia į to mies- 
sto generalįąko komiteto 
narius, kurie padeda su

rasti jo gimines ar drau
gus.

Taipgi,' gerbiamieji, ma
tote patįs, kaip yra suvar
žyti Injjįgracijos , įstatai. 
Laikant atstovą, ant Ellis 
Island, šiokiai naudai: jei
gu ateivis yra sulaikytas 
šios šaiies valdžios, atsi
taiko daug klaidų. Klaidos 
gali būti šiokios: per Imi
gracijos inspektorius, he- 
skubinant jiems leisti per 
savo rankas, ateiviui neat
sakant greit ir gerai į jų 
klausimus, pasiunčia į su
laikytųjų kambarį. Vienų 
būna antrašai neaiškus, ki
tų giminės neatsišaukia, ki
ti neturi nei giminių nei 
draugų, pas jį randasi per 
maža pinigų, nekaip val
džia reikalauja. Taigi mu
sų atstovas gelbsti tokiems 
ateiviams, kiek tik galima. 
Vieniems taiso antrašus, ki
tiems parašo laiškus į gi
mines ar draugus, tretiems 
išrašo aplikacijas į Imigra
cijos komisorius arba į 
Washington’ą. Nekuriuos 
reikia priimti į Imigracijos 
rumus, sujieškoti jiems 
darbą arba gimines. Dar
bo butų užtektinai dviem 
žmonėms, vienas galėtų 
dirbt Imigracijos namuose, 
o kitas ant Ellis Island. 
Dabartės iki 12-ai valan
dai pietų būna Imigracijos 
namuose, o po dvylikai 
Ellis Island. Turėdami 
greitus susinėsimus ant El
lis Island,- kreipkitės šiuo 
antrašų:
J. Staknevičia, 436 W. 23- 
rd st., New York, N. Y. 
Slavonic Immigrant Heme.

Gerbiamieji, kurie turė
jote koklius, nors reikalus 
su Lietuvių Imigracios Šel
pimo draugijos atstovu ar
ba su centro nariais, ir ne
buvote užganėdinti meldžiu 
atsišaukti šiuo antrašu: J. 
Jaukus, 350 Newark st., 
Hobokeu, N.J.

Visi jūsų. skundai bus 
perskaityti direktorių susi
rinkime.

Su pagarba
J. Jankus, 

Pirm. L. g. g. D.

ar daug atvažiavusiųjų 
Amerikon rusų pasilieka iš
tikimais savo cerkvei.

Dėlko pailstame.

Pailstame dėlto, kad mu
sų kūne atsiranda nuodai. 
Kiekvienas darbas—ar bus 
jis kūno ar proto — degi
na raumenis ir dirksnius. 
Degėsių pelenai ir yra tais 
nuodais, kurie pailsina ar
ba nuvargina mus. Kad 
išmest iš savęs nuodus, rei
kia nustot dirbti — vadi
nasi reikia ilsėties: sėdėti 
vietoje be jokio darbo arba 
miegoti. Tuomet organiz
mas pamaži išmeta iš savęs 
nuodingus pelenus — ir 
žmogus vėl pradeda jausties 
sveiku ir smagiu. Nuva
ryti šalin pailsimą galima , • 
daų giliu kvėpavimu ty
rame ore. Kraujas tuomet 
pradeda greičiau bėgioti ir 
varyti laukan nuodus.

Numirė Anglijos po-"' 
etas laureatas.

Ashton’e, Kente, Angli
joje, 2 birželio numirė Al
fredas Austin, nuo 1896 m. 
Anglijos poetas laureatas. 
Prieš mirsiant jis sirgo il
gesnį laiką.

Austin buvo ne tik poe
tas. Jis buvo advoktas, 
kritikas, karės koresponden 
tas, politikos raštininkas. 
Geriausius savo veikalus 
Jis )yra parašęs 1881 
1890 m.

ir
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PEOPLES BANK |

Kampas Ashland ir 47-tos gatrią «
Kapitalas ir parvirsiu^$550.000 
Turtas . . . $4,800,000

Padėk pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gsIi 
atsiimti ant kiekvieno parei-

_ kalavjmo. Pradek pas mus *
taupinti, mes mokame 3 nuo

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą.

_ Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau-

1
5 šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- • 

muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau I 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie- I 
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj, I 

parūpinant važiuojantiems j krajų pasportus.

I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- | 

tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDSj 
STATE BANK I

Į Ashland Avė. cor. 47th St., - ----- 1111 *
Chicago, III.

•i

Anglas tyrinėja rusus 

Amerikoje.

Po Pennsylvaniją važinė
ja Stephen Graliam, iš Lon
dono, Anglijoje, ir visur 
jieško rusų. Paskutiniemis 
dienomis buvo Forest City’- 
je ir Scranton’e. Jis yra 
baigęs universitetą Angli
joje ir gyveno kiek laiko 
Rusijoje taip sodiečių, ty
rinėjo jų gyvenimą ir para
šė keliatą knygų apie. Da
bar jis susimanė ištirti, 
kaip tie patįs rusai gyvena 
Amerikoje. Jis tvirtina, 
kad važiuojantieji Ameri
kon rusai yra dvejopi. Vie
ni važiuoja, kad uždirbti 
kiek pinigų ir siųsti uždar
bį palaikymui revoliucijos 
Rusijoje, kiti — khd jieš
koti pragyvenimo naujoje 

šalyje. Pirmieji nieko ne
boja apie bažnyčią ir yra 
bažnyčiai priešingi. Ant
rieji vaikščioja į savas cerk
ves, stato jas ir užlaiko sa
vo šventikus. Graham sa
kosi, kad jis vaikščiojąs 
pas šventikus ir' tyrinėjąs,

Vanduo su valgiu.

Illinois universiteto prof. 
Hawk savo tyrinėjimais pa
rodė, jog gerti vandenį, val
gant pietus arba vakarienę, 
yra sveikų - sveikiausias 
daiktas. Sveikiausia yra iš
gerti visą kvortą vandens: 
geriant mažiau arba dau
giau arba mažiau, vaisiai 
ne taip geri. Tik vieno 
daikto reikia saugoties, kad 
gerti reikia sukramčius ir 
prarijus valgį.

Sus. L.R.K.A. Reikalai.

Pranešame, kad Wilmer- 
ding, Pa., birž. 15 d. atsibus 
124-to pagelbinio skyriaus 
susirinkimas pas kuopos 
sekretorių p. Praną Joku- 
bauską, 97 Bridge st.

Sus. L. R. K. A. Seimas
Paskirtomis dienomis Brooklyn’e, McCaddin salėje 

atsibuvo S. L. R. K. A. 28-asai seiųias. Delegatų atvy
ko išviso 81,—kun. 25. Seimo ved. išrinkta: prezidentu p. 
ko išviso 81. Seimo vedėjais išrinkta: prezidentu p. 
'Krušinskas (43 balsais), prezidento padėjėju p. Ka- 
dzewskis (30 bal.), Sekretoriais išrinkta: J. Stulgaitis 
(29 bal.), J. Vieraitis (20 bal.), A. Gudaitis (24 bal.).

Knygų peržiūrėtojais: M. Miliukas, J. Vieraitis, 
M. Kadzewskis.

Mandatų komisija: S. Cibulskis, S. Piliaekis, P. 
Mikalauskas. *

Įnešimų komisija: B. Boškus, Maciukauskas, Slo- 
vynas. « '■& S

Maršalkos: S. Podžiunas ir P. Montalla.
Presos Komitetas: Kun. Misius, Kun. Kasakaitis, 

J. V. Kovas.
Prašymų ir Skundų komisija: Sopis, V. Lukoše- 

vičia ir O. Stalioniutė.
Protokolas praeitų metų priimtas.

Metinė Apyskaita.
Finansų apyvarta S. L. R. K. A.
1 Liepos 1912 ant rankų pas kasierių
I Skyriaus mokesčių pribuvo $
II ' „

n n

$ 8,350.53
13,940.62

124.11
740.46
898.00
644.20 
299.86

33.80 
47.00 

25,129.58 
7,825.00 

400.00 
200.00 
702.82 

1634.33 
100.00 
561.66 
412.50
818.21

Susiv. L. R. K. A. Centro 
Valdybos nariai bei jųjų 

antrašai.

Prezidentas — Viktoras 
Lapinskas 601 W. Mahanoy 
avė., Mahanoy City, Pa.

Viceprezidentas — Ka
zys J. Krušinskas, 455—117 
st., Brooklyn, N. Y.

Sekretorius — Juozas S. 
Vasiliauskas 112 N. Greene 
st., Baltimore, Md.

Kasininkas—Franas Bur
ba, 456—456 Main st., Ed- 
wardsville, WBkes - Barre, 
Pa.

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadaievskia, 2118 W. 
20th et Chicago, BĮ; Ma
trosas Milukas, 2758 E. Pa
cific st., Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struekus, P. O. Wanamie, 
Pa . '

Dvasiš. Vadovas — Kun. 
J. Dumčius, P. O. Minere- 
ville, Pa.

III
.Vaikų Skyriaus 
Tautiškų Centų 
Našlaičių fondan 
Už organą 
Už ženklelius
Viso su likusiais pas kasierių 
Posmertinių 1 Skyriaus (53 sąnariai)
Pašalpa gyviems iš posmertinių 
Posmertinių Vaikų Skyriaus (sąan.)
Aukų tautiškų centų išmokėta 
Už organą
Premijų už prirašymą naujų sąnarių (35)
Alga Centro Sekretoriui 
Už 500 auksinių ženklelių po 821/2C.
Visų kitų išlaidų 
Peoples Bank Edwardsville, Pa. gelež kap. 7.990.00
Viso išmokėta su padėtais į banką 20644.52
S. L. R. K. A. kasa pasididino ant 4960.00
1 d. Birželio 1913 pas kasierių ant rankų 4,479.11 
Geležiniame kapitale randasi:
a) Plymoutb Banke ' $ 8756.07
b) Mahanoy Bank 15,042.37
c) Edwardsville Bank 7,990.00

$36.267.55
Susiv. ženklelių randasi pas kasierių vertės $744.00 
K viso $ 37011.55

Sąnarių stovis nUO 27 iki 28 Seimo.

I skyr. 11 sk. UI sk.- ir vaikų sk. Viso
Naujai prir. 1166 20 33 193 1412
Išbraukta 511 3 1 16 531
Pilnų sąn. 655 17 32 117 881
Buvo sąn. 5,895 20 60 411 . 6080
Dabar yra 6250 37 92 528 6970

Suspenduota II -bertainyje
282 1 — 8 291

.Viso labo sąnarių yra 28 seim. 1913
6532 38 92 . 536 7261

Svarbesniųjų dalykų nutarta įsteigti ketvirtą pa
šaipioj skyrių su $1000 posmertinės. Pajudintas labai
svarbus mums koieuisacijo* klausimas.

Vyriausybė ateinantiems metams išrinkta: praari 
dentu V. Iaųrinakas iš Mahanoy City. Pa., vice preaf 

dentu — Kriušinakaa iš Brooklyn, N. T; kasininkas, 

krotorius, dvasiškas vadovas ir knygius palikta tie pa

tįs, būtent: kas. Pr Burba iš Edvrardsdale, Pa.; sekr.
J. S. Vasiliauskas iš Baltimore, Md.; dvas. vad. — Kun. 
J. Dumčius iš MinersviHe, Pa.; knyg. — kun. S. J. 
Struekus iš Wanamie, Pa. , 4
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MARK T WAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS

Apysaka.
Vertė JONAS KMITAS.

Paskui atkreipė į kunigaikštį:
— Turime tą viską praryt ir niekam apie tai nei 

žodelio.
— Kunigaikštis vėl karčiai nusikvatojo ir tarė:
— Greitas pardavimas ir mažas pelnas! Puikiai 

pavyko — nėr ką.
Karalius piktai jam atkirto:
— Norėjau padaryti kuogeriausią. Jeigu pelnas 

išėjo mažas tai tiek tame mano kaltės, kiek ir tavo.
— Butą viskas išėję kitoniškai, jei butu klausyta 

mano patarties, — niurnėjo piktai kunigaikštis.
Karalius nedrąsiai jam atsikirto, o paskui vėl šo

ko ant manęs ir baudė, kodėl jam nepasakiau, kad ma
čiau nigerius, juk, girdi, ir kvailas butu supratęs, kad 
jie ką nors čia rengia.

Paskui vėl rugojo pats ant savęs, buk dėlto kvai
lystę padaręs, kad ėjęs vėlai gultą ir kaip reikia neišmė- 
gojęs. Daugiau to niekad nepadarysiąs. Ir taip rugodami 
viens ant kito, juodu išėjo. Labai džiaugiausi, kad nuo ją 
atsikračiau ir suverčiau visą bėdą ant nigerią, kuriems 
tuom nieko neužkenkiau.

XXVIII.

Rengiasi keliauti į Angliją. — “Niekšas”. — Marijona 
rengiasi išvažiuoti. — Huckas su ja atsisveikina. 

Antrieji gentys.

Apsirėdęs nuėjau žemyn, bet pakeliui pastebėjau, 
kad merginą kambario durįs buvo atidarytos. Ten 
Marijona kraustė savo daiktus, — mat, rengėsi keliauti 
j Angliją. Bedėstydama savo drabužius į skrynią ji 
staiga užsimąstė ir apsiverkė. Man baisiai buvo ne
smagu į tą žiūrėt, taigi, priėjau artyn ir atsiliepiau: 
— panaite, aš negaliu žiūrėt kaip kas verkia, pasakyk 
jnan ko verki?

Jinai pasakė, — tai buvo iš priežasties tą parduo
tą nigerią, kaip ir tikėjausi. Tas pardavimas sugadi
nęs visą kelionę į Angliją. Ji nežinanti, kai galės būt 
ten laiminga, atsiminus, kaip tie vargšai tarnai tapo 
atskirti nuo motinos. Užlaužus rankas, jį karčiai 
vaitojo:

— O, kaip sunku pamąstyt, kad tie vargdieniai 
niekados jau nepasimatysi

— Jie pasimatys — į kokias dvi sąvaiti, — taip, 
aš tą žinau! —- staiga atsiliepiau.

Pirmiau tą ištariau, negu apsvarsčiau! Ir pirmiau, 
negu susipratau, ką pasakęs, ji mane apsikabino ir pra
šė, kad tą atkartočiau. Dabar pamačiau, kad pefgreit 
prasitariau ir meldžiau jos, kad duotu man valandėlę 
atsikvošėti. Man besvarstant, ji nekantriai laukė, to
kia graži ir laiminga, rodos, kad kas jai butu ištrau
kęs skaudamą dantį. Tuomi syk aš galvojau, kaip 
čia iš to išbridus. Žinojau, kad nors pavojinga sakyt 
teisybė, bet tankiausiai taip išeina, kad meluoti dar pa
vojingiau. Taigi už valandėlės atsiliepiau:

— Ar tamsta neturi čia kur pažįstamą žmonią, 
pas kuriuos galėtum pabūti kokias keturias dienas?

— Taip, pas Sothropus. O kam?
— Tiek to, kam. Jeigu aš tamstai pasakysiu, dėl

ko tie taniai sugrįs už dvieją savaičių — ir priparo- 
dysiu, kad taip bus ištikrųjų, ar prižadėsi pabūti pas 
Sothropus, keturias dienas?

— Keturias dienas! — sušuko ji. — Galiu ten 
būt visus metus!

— Gerai, — atsakiau, — man užtenka tamstos žo
džio. Jis svarbesnis, negu kaikurią žmonią prisiega.

Jinai nusišypsojo ir užkaito, o aš pridūriau:
— Jeigu tamsta pavelysi, aš uždarysiu duris ir 

da-gi užrakysiu. į
Uždaręs duris, vėl atsisėdau ir tariau:
— Meldžiu, neišsigąsti* ir nešaukti. Dabar pasa

kysiu visą teisybę. Taigi reik stipriai ir vyriškai iš
klausyti, nes tai keisti dalykai. Bet ilgiau nebega
lima tylėt. Tie du, neva jus dėdės, tai visai ne dėdės, 
tik valkatos ir prigavikai. Na, aršiausia pasakiau, da
bar viskas eis lengviau.

Jini net sudrebėjo, bet aš jau nepaisiau ir išdėsčiau 
jai viską, kaip ant delno. Papasakojau, kaip suti
kome tą mulkį vaikiną ant kranto, kaip nuo jo suži
nojome apie šermenis, kaip karalius sudarė savo pieną, 
ir persistatė jos gimine. Atsiminus, kad tokį niekšą 
apsikabinuo ir bučiavo, kaip tikrą savo dėdę, ji pa
šoko ir degančiu, kaip pažaras, veidu suriko:

— Niekšas! Galvijas! Eiva — nelaukime nei mi
nutes, nei sekundos — liepsim juos ištepti smala ir 
išvolioti plunksnose ir įmesti į upę!

— Žinoma, — atsakiau aš. Bet ar tamsta nori 
tą padaryti prieš eisiant pas Lothropus, ar — O! su
sigriebė jinai, — Ką gi aš čia šnekui Užsimiršau, ką 
tau prižadėjau. Nagi, nepaisyk ką pasakiau, — mel
dė manęs, padėjus savo minkštą delną ant mano ran
kos. — Niekados nebuvau taip įniršus. Bet, meldžiu, 
dabar svarstysi va ramiai. Patark man ką daryti, aš 
visame tavęs klausysiu.

(Toliaus bus)', r; :

DRAUGAS

čia.
Vertė A. Matutis.

Bh-želio (June) 12, 1913 -

(Tąsa).

Serooge’ui prisiminė auklės 
pasakojimas, jog namuose, 
kur dvasios pasirodo, trau
kia paskui savęs kalinius ir 
pančius.

Girdėjo, kaip skiepo du
rįs atsidarė su traškėjimu, 
aiškiai) girdėjo griežiantįl 
atbalsį retežių, traukiančių 
viršun, girgždančią prieme
nėje, atbalsys aiškiai au
gąs ant trepu, vedančią jo 
gyvenimam

— Kvailybė! — kvailybė! 
— viskas tik kvailybė — 
Taip man rodos!

Vienok pabalo, kuomet 
baisi šmėkla be jokios kliū
ties Judo pro udarvtas 
duris, įlindo k nu bariu ir 
pasirodė jo akims. Valan
doje, kad dvasia pasirodė, 
maža ugnelė kaminėlyje 
staigiai pasididino, o ang
lies supoškime davėsi aiš
kiai girdėti: “Pažįstu tave, 
pažįstu: tai Marley’o šmėk
la”. Paskui ugnis urnai 
užgeso.

Tas pats veidas — tas 
pats. Marley su ilgu šali
ku, paprastoje sermėgoje, 
kasdieninėse siaurose ke
linėse, vengriškuose batuo
se, nuo kurių šilkiniai šniū
reliai judėjo vienu taktu 
su ša to galų r..',7geliais. 
Ugi retežiai, prijungti prie 
šlaunų — kelioliką sykių 
apvyniojo jį ir darė pavi
dalą uodegos, susidedančios 
iš įstabaus mišinio sklen
džių, kaladžių, , sąskaitų 
knygų, aptaisytų varinėmis 
kabei? h ir iš sų ibių, nudė- 
yėią m; i šų.- ŠnDklos kūnas 
buvo taip permatomas, jog 
Scrooge aiškiai matė du sa
gučių, prisiūtų prie švarko 
iš užpakalio.

Scrooge tankiai girdėjo, 
jog Marley neturėjo širdies 
nei vidurių, bet niekados 
netikėjo tam; vienok šian
dieną savo akimis įsitikri- 
no apie tai.

Įsitikrino ir ne — nes dar 
netikėjo; kad ir akimis per
matė šmėklą; kad ir jautė 
ją prieš save, kad ir atjau
tė ledinį užšalusių antakių 
žvilgsnį, kad ir aiškiai pa
žino spalvą šilkinės skaros, 
kuri uždengė galvą ir suriš
ta buvo ties smakru (kadais 
tai sykiu pirko visą tuziną 
tų skarų), — vienok dar ne
norėjo įtikėti, kovodamas 
su savo mintimis.

— Ką tai turi reikšti? — 
Pagalios šaltai užklausė.— 
Ko nuo manęs reikalauji?

— Daug! Labai daug!
Tai Marley’o balsas! — 

nėra jokios abejonės.
— Kas esi?
— Paklauski, kuo bu

vau?
— Taigi, kuo buvai? — 

tarė Scrooge, pakeldamas 
balsą. — Kaipo šmėkla, tai 
per daug sąmoningai pa
gauni žodžius.

— Gyvendamas ant že
mės, buvau tavo bendrinin
ku, — vadinausi Jokūbas 
Marley.

— Ar galėtum... jeigu ga
li, sėsti? — paklausė Scroo
ge, vis žiūrėdamas su neuž- 
sitikėjimu.

—Galiu.
— Taigi, sėskis!
Statydamas tą Ireikala-; 

vimą, Scrooge turėjo viltį, 
jog taip permatoma šmėkla 
negalės išpildyti tos papras

tos veikmės, kurios pasek
mė tuojaus bus to viso ap
sireiškimo išaiškinimu. Bet 
šmėkla sėdo priešais jį, po 
antrai kaminėlio pusei, be 
mažiausio sunkumo.

— Dar netiki? — užklau
sė dvasia.

— Netikiu — atsakė 
Scrooge.

— Taigi, kokio nori pri- 
parodymo, jei kalbai neti
ki?

— Pats nežinau.
— Ar abejoji apie atsa- 

komumą tavo regėjimo, gir
dėjimo?

— Abejoju, kadangi ma
žiausia veikmė gali vyliaus 
priežasčia buti: lengvas net 
nevarškumas atsiliepia į 
minties veikmę, gal pats 
tiktai ir esi nesuvirintu ver
šienos kąsniu, lajo ar ne- 
varškaus sūrio dalele, —• 
nežinau ko daugiaus? Ne
jaučiu, kad iš kapinių bu
tum.

Scroooge niekados nešpo- 
savo, šiuo sykiu griebėsi 
šios priemonės, idant pasi
naudoti laiku, surinkti min
tis, pergalėti baimę, kadan
gi šmėklos balsas perėmė jį 
šiurpuliu ir tirpino jį visą.

Prievarta žiūrėti į tas ne- 
judomas, stiklines akis 
Serooge’ui buvo baisiu1 
kankinimu. Be to ore, ap
link šmėklą buvo kas-tokįa 
viršžemiška. Scrooge ne
tiktai jautė, bet matė tą 
orą, kad ir šmėkla sėdėjo 
nejudoma, bet jos plaukai, 
šniųrėliai Ptt batų, visas 
aprėdalas... buvo - nuolatinia
me judėjime it po įtekme 
garo, garuojančio iš katilo.

— Ar matai tą pluksną? 
— Scrooge staiga užklausė 
dvasios, geisdamas prašalin
ti valandėlei įjos nejudomą 
žvilgsnį nuo savęs.

— Matau — atsakė šmėk
la.

— Kad nežvelgi į tą pu
sę? — patėmijo Scrooge.

— Nieko nekenkia man, 
idant aiškiai ją matyčiau.

— Taigi, tegul ir taip — 
tęsė toliaus Scrooge,—duo
kime, jog ją prarijau. Kiek 
nuo to įvyko kentėjimų, 
karščio, visokių įsivaidini- 
mų. O viskas tai mano pa
ties vaidintuvės darbas. 
Kvailybė! paantrinu—kavi- 
lybė!

Čia dvasia perimančiai 
sustaugė ir sujudino rete
žius, kurie išdavė pratisų, 
gįrabinį, baisų tarškėjimąi 
Scrooge, idant neparpulti, 
įsignibo pirštų galūnėmis į 
kresės atramą.

Bet to neužtenka, — dva
sia, kuriai matomai per šil
ta buvo kambaryje, nusiė
mė skarą, kuri buvo užriš
ta po smakru, ir apatinis 
žandakaulis nuopuolė su 
tamsiu suterškimu ant jo 
krutinės.

Scrooge puolė ant kelių 
ir uždengė veidą ranko
mis.

Susimylėkit! — užšaukė 
—susimylėkit!, baisus šešė- 
lil Dėl ko pribuvai 'mane 
kam!uoti?

— Niekšas sutvėrime, — 
atsakė šmėkla — tiki ar ne
tiki dabar?

(Toliaus bus)

••DKAUGO” SBAUSTUVBJB GAU
NAMOS BBKANOIOB KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumboss.
Parašė Kardinolas Wiaeman, Vertė
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikščionybė* amžių. 
Kaina 11.00

2. Evoliucija, na Revoliucija. Parašė
Patrimpas. U iitos knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė- j 
jams. Kaina 35c.

3 Kodėl neini lipaainties? Paraiė kun.
Aloyzius J. Warol, J P. Vertė kun.
V D. Dideliai naudinga knyga.
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kieavienam A menkoj e gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
voikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len- 
kiikai parašė Karvatova. Vertė A 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai, kaina 15c.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų Ilgų Išsi 
plėtojimo budai lr kova su Jomla. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c.

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelnas 
ii šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c.

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimierz 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka 
rams. Kaina 10c.

8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina 10c.

9. Apsvarstyk! Atliirusiems misiją pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero,- Kapucino, pamoks
lų. Aitą knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.

10. Naminis Vaikų Auklėjimas. Pa
raiė kun. A. S.

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvas ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes. Kaina 10c.

11. Tiesos žodis SocitOlstams. Pa
raiė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokio yra
musų socialistai ir kokias ginklais ka-
rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda. Šimelio Kručko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na 10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių lr se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina 5c.

Chieago Title 
& Trust Co.
69 W. Washington Str. 

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees Titles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets exceed $8,000,000.
i

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. C. Niblack, Vice Pres.

And Trust Officer. 
J. A. Riehardson, Vice Pres. 
Wm. R. Folsom Treasurer. 
J. M. Dali, Secretary.

Geras aptarnavimas 

mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. - 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį j svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti 
musų depozitoriams.
MERCHANTS BANKUS TRUST CO, 

MiIimj Cit?, Pa.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Sehoo ).

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir iša«klėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antraši:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chieago, 111.

, DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ 
ATYDAI!!!

■ Jeigu turite kokį nors spaudos 
darbą, paveskite jį

ii DRAUGO” SPAUSTUVEI
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau

sia, greičiausia ir pigiausia visokius 
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tikie- 
tus, parapijines mokesčių knygeles, clr- 
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvieti- 
mus ant balių ir t.t.

SPAUZDINAME įvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.

PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų į 
lietuvišką ir iš lietuviškos į svetimas.

SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi 
5-kių vakaro.

RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

DRAUGAS PUBLISH. CO.
U 2634 W. 67th STREET, CHICAGO, ILL
■

k
Telephonas ENGLEWOOD 9ėll

i

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 

__ i 'zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON

Bot 2, SOUTH BENO, IND.

Wilk&-Barrc 
Deposit & Savings
BANK,
TI N9HH

um, VA
Kapitolas $160.000.00
Perviršis 500.000.00
Depozitai 2.700.000.00
Įtaka t-tta mm■MA sas rašėte

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to Iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

(feljc* susikalbėti lenkiškai ir 
iotū vaškai.

PĮymouth National 
BANK.

Kapitalu au perviršio 

lise.eoo.oo.

Šitoji Banka piižiuseaaai 

Suvienytąją Valstija vaš- 

džios. Moka 3 nuožuiithM 

nuo sudėtą pinigą. CkHinm 

sueišnekėti lietuviškai.
O. N. Postlethwatt% 

iidininkia.
Mandagiu patamavtnaa.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkea-Barre, Pa?

UNITED STATES DEPOSITARY

LIETUVIŠKA BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 
Joaaph J. Eliaa, Savininkas.

4800 -4802 So. Wood St. Chieago, III
pTlImam* pinigu* | Banka uižiMrjimni nuo 

vieno dolerio Ir daurlaun Ir mokamo trodia pro
centą ratomi* ant metq. Bluučlama pinigu* | vi
sa* dalia avlcto pigiai, greitai Ir teisingai, o avėti 
mq iemlq pinigus mainome, perkamo ir parduo
dama. Parduodamo iifkortea ant vl*q linijų | 
krajqlrH k rajau a. talpai tlktetua ant geleiluke- 
Hų po vl«a Amarlka Ir Europa.

Muaq Banka Išdirba rlooklua raštu* ir doku
mentu* vlooee kalbose Ir duoda rodo lietuviams 
visokiuose atsitikimuose Ir reikaluooo ypatiškai 
Ir per laišku*. Tik kralpkltSa vlršmlnštn antrašu.

KAPITOLAS $375,0«0,tt

Perviršis ir nepa- 
dalyta nauda 490.MAM

Ui ndėtiu piaigus ■•ka 8-Sf
nuošimti.

WM. 3. Mc LEAN. Prcaident. 
FRANCIS DOUULAB. Caahler

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iidirbifaa

visokiu ženklo 
draugystėm, o r- 
patuigir): Aotaflrtia 
gufflkuėiu metn- 
Havu, ansmaffote 
ir padengtu eeih»- 
lotd’n, asrpu, t»- 
liavu ir forminu.

Maa parastas 
kai alllatn ar
tttbai.

J

M* A. Norkaus
H2 PIOSPKTST., LAIMNCE IAB.
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Redakcijos (Atsakymai.

Mahanoy’iečiui.. Dedame tru
putį sušvelninę.

Boston’ieciui. Gerbiamasai, ra
šyk aiškiau, ucsuglau.sk taip ei-

(Paskelbiuias)
ATSARGI MOTINA.

P-nia Franees Lebeda iš 
lloland, Mieli., ištikro yra 
labai atsargi motina, spren-

tauiu vieną prie kitos, ir kas svar j džiaut iš jos sekančio laiš- 
bausia, ant vienos lakšto pusės. fco; “Meldžiu prisiųsti man 
Prakaitavome apie valandą laiko į pugę tuzįno butelių Trinerio
ant Tamstos korespondeneijos ir Amerikoniški»j o Ka rta usvos mintį galėjome sugriebti.. . .
Ką Niigaudėine, tą talpiname. Į VyilO LJlksilO. 3.81 yra 1S- 
Ateityje prisilaikyk Tamsta aug- tikro geras vaistas,

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1HM

kapitolas iieo.ooroa
PERVIRŠIS $300,000.00 

Didšunuia ir
Bunka mieste.

Meka 3 uuoiiniciua

sudėtu joje pinigu.

jaiMlyksa«a&«»tlU4iUpiui%<>

Nusipirk musu nei • 
šio paginsimo PROS 
ir atlik piofin' ~i,. 
sflaiko su ni£..au i 
dstn ir laiko CJuaMr.u 
Visada gatav s ;žilaro 
reguliuojami:; gali pre 
syti lauke ar vid’j* 
KiekvioooiniOttsrM. 
tisai reikalingas. 
apie platesnius sir.iss 

_____ Ageiat. csrss šaknį bi-
The J. Hgaudas Noveity Cc.

REIKALAUJAMA
Reikalaujama anglinėms 

kasykloms darbininkų; nuo
latinis darbas; jokio strai
ko nėra, .jokio trukdėsio; 
geri namai; gera vandeninė 
anglis nuo 4 pėdų iki 6 pė
dų augštnmo. Męs nieko 
neskaitome už darbo paru- 
pinimą; męs mokame uni
jinius užmokesčius savo an
gliakasiams.

Męs norime gauti vien 
nanjokius, neseniai Ameri
kon atvykusius; mes juos 
išmokysime kasyklų darbo, 
o taipo-gi duosime pašalinio 
darbo.

Žinioms gauti ateik arba 
rašyk pas

Josepli Kascsak, 
Revnoldville, Pa. 

Jefferson Co., Box755

1M1 Si. Nitsttd hpt B Cblsas*!. IU

«r Skaitei Kuto laikraštį
Gal naiinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 matus Ghicago, Illinois kas 
Ratnyčia ir paduoda daugiausiai garą ir 
svarbią žinią ii Amarikos, Europos ir 
viso sviato, o praaumerata kaštuoja me
tui uk >2.OO, pusei metą $ 1.00.

Rašyk adresu:

A. GLSZEWSKI,
3U2 Sa. Itototaš 8L MtCšSO, HL

Du-kurt Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip iieina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčią. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje irEaropoje $3.50metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vienų 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. K)CZiOWSKl — CO.
Mahanoy City, Pa.

Trumpiausias ir prieinamiau 
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Parašė Kun. J. D.
i.aunanu “Šaltinio" Seinuose ir kituose' 

Knygynuose

kurio
turėtų rasties kiekviename 
name. Jūsų patarimas ir 
šitas vaistas išgydė mane, 
už ką priimkite širdingų pa
dėką. Aš turiu du beruai-

Me
šeiaus minėtą taisyklių!

S. J. Šabanui, Lewiston,
Sutrumpinome.

Kugiui-Mugiui, North Woburn,
Mass. Talpiname pataisę. Aiču 
už rašinėlį. Meldžiame ir to
linus neužmiršti, Vienos saly- I ciu ir kaip tik patėmiju, kad 
gos prisilaikykite, rašydami: rei- j jų apetitas neyra kaip* tll- 
kia dalykas visuomet išdėstyti būt, aš duodu jiems per
aiškiai ir trumpai. (keletą dienų, šaukščiuką

prieš kiekvieną valgi, ir vis- 
Moti-

P. Saulėnui Holyoke, Mass.
A. Ugikai New Phiiadelphia, Pa.

Meldžiame ne- kas vėl būva geraiAčiū už raštelį.
pamiršti ir toliaus. | uos gali užbėgti už akių dau

J. Baigiui Mt. Carinei, Pa. Tam- geliui ligų, arba jas greitai 
stos rašinį į aną numerį, vietos ■ išgydyti , sekdamos Šitą pa
stotos dėlei, negalėjome įdėti. Į tariuKJ> Vaistas vra geras
Paduodame rašinėlio tiktai turi- I . . * vr •. , , . . . - . • seniems ir laumėms. Kaipm. kadangi 1) vietos maža turi- "
me; 2) toksai ilgas rašinio iš. i tik pateinysit bent koki ne
tesimas visai nereikalingas. i regulariškuiua ar koki ne-

P. Spurgiui, Belle Valley, Oj smagumą, vartokit Trinerio
Labai ačiu ųž žinutę. Prisiun- Aimorikoniškųjį Kartaus
čiant į Redakciją ką nors spau- y Eliksir.b Aptiekose.
sdinimui, visuomet reikia rašyti T ™ , c,\ . Jos. Jriner, 1333-39 So.tjktaj ant vienos lapo puses, pa- !
tekant kiek daugiau vietos eilučių Ashland ate., Chicago, II.. 
tarpuose, ir rašyti ne piešeliu, bet Paillillkit apie Trinerio Li- 
rašalu. i įiimentą reumatiškuose ir

Teisybės Mylėtojui, Norwood, neuralgiškuose skausmuose. 
Mass. Dedame sutrumpinę ir

OTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratuvė 

101 E. Madn St., Danville, I1L

Musų lietuvišk ipardnvėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską 
paaišin Jums uždyką.

Ateik ir pasipaūnk su jais.

Naudinga ir kiekvienam riukalinąa 
užsisakyti

KATALIKAS*1
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Am&rikos, 
Lietuvos ir iš viso pašviečia 

“Katalikas'' metams $2, puse e į mabj $1.
Užsiraiyt “Katalikas” gulima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Katalike” numerį pu- 
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ, 

3249 S. Morgan St., CMeago.

Jųsų aptiekorius gaus jums 
jį-kiek sušvelninę.

Lewiston’iečiui. Tamstos “ke
lis žodelius”, kiek pataisę, talpi
name. Meldžiame ir toliaus ne
užmiršti.

Berželiui, Athol, Mass. Labai 
ačiū už raštelį. Tamsta ilgainiui
gali išsilavinti į gerą rašytoją. Į mavičlUS iŠ Šaltillillku 4<ai- 
Neužmeskite. Patartume arčiau
susipažinti su kalba bei rašyba. 
Rašinėlį turėsime skirti į dvi da
li, kadangi vienos dalis yra ži
nia, o kitos gali būti visai atski
rti. straįpsnįui. Žinią nedėsime, 
n«ų turime iš kitų ■ šaltinįlj. 
Straipsnį sunaudosime.

M. Pranskevičlenei Worcester., 
Mass. Ačiu už rašinėlį; Talpi
name, sutrumpinę, kadangi la
bai stoka vietos. Meldžiame ir 
toliaus neužmiršt} žinelėmis iš 
savo apielinkės.

Nuo “Draugo” Admi 
nistracijos.

Norėdami permainyti ant
rašą, visados praneškite ne
tik senąjį antrašą, bet ir 
naująjį. Kitaip reikalavi
mai nebus išpildyti.

Pajieškojimas giminių,

REIKALAUJAMA.
registruotas aptiekorius-asisten- 
tas arba registruotas mokinys. 
Turi liuosai vartoti lietuvių ir 
lenkų kalbas. Geriausi paliudi
jimai. Geras pardavėjas. Ra
šyk arba šauk išsyk

Dr. Boby & Co.
4552 So. Ashland avė. 

Chicago, IH.
Telefonas Yards 1106

(a i)

Pardavimui — ICO akrų že- 
• mės Clare paviete, Michigan val
stijoje, 3 mylios nuo Leota. Sa
vininkas serga ir reikalauja pi
nigų. Turi parduot į 10 dienų. 
Kaina $3.75 už akrą.

Paješkojimai.

. West Side Real Estate. 
Pardavimui. Aš apleidžiu mies

tą ir aukauju savo 6 aukštų na
mą. Gali jį turėti už $5350, jei- 

Paieškomas Vincas Ado-gu imsi išsyk.
Plytų namas frimi augštais ir

mo, Krosnos parapijos, Su- i sklePu- 4 kambariniai augštai
valkų gub. Daugiau kaip 6 geri Prie 22-

, . ... „ įos gatvės, arti Wood Street20 metu Amerikoje. Gy-!^. ., , ,■' J ! Vienas blokas nuo lietuvių ka
lenęs piirn 20 metų Cleve-i bažnyčios. Namaa gera-
lande, paskui buk iškelia-me stovyje, 
vęs. į Grand. Rapjids, Mich. i Nuomų $59. kas mėnesis arba 
Pajieškojimas palikimo po $708 per metus. Liuosa nuo skolų

Tu gali pasiskolinti ant jo $3.500. 
Nuoma per septynis metus ap
moka šitą nuosavybę. Jokių 
agentų. .

Kreipties žodžiu arba raštų 
prie M. Cagney, 3517 Douglas 
Boul. arba 112 No. Canal st. cor.

Dr. O,Malley išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo
Išsiveržimas

Verikosele t.'ba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocele arba vandeninis iišsiveržiinas.
.PULKAI ir visokios ODOS LIGOS 

Be jokios operacijos, skaudėjimo ar ap
leidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽAŠCIA IŠGYDYMO: na paliudijimą apįe jo tikrumą.
1. DĖLTO — Kad jojo neskau- G. A. Fritzinger (policijantas) 
danti metodą likos naudota su- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas 
viršumi per 25 metus, taip vadi- nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
nami išsiveržimo specialistai tai atgalios, nenešioja diržų, 
naudoja ir seka paskui ją. | Thom B. Williams, angleka-
2. DĖLTO — Kad išgydė suvir- siš iš įlydė Park, Pa., išgydytas 
šum 12,000 ligonių; nekurie nuo išsiveržimo, 5 metai kap 
pribuvo iš tolimų šalių, o ku- diržo nenešioja.
riuos jis vienas išgydė. Į R. D. Greenwald, mašinistas
3. DĖLTO—Kad kožuą savo žo- prie Prospect Brėkerio Breslau, 
dį gal pinigiškai ir profesijona- . Pa., du vaiku 3 ir 9 ųietų senu- 
lškai užtikrinti, kurį duoda Ii- mo, išgydyti nuo išsiveržimo, 
goniui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai.
įkaitykite, ką sako Dr. O’Malley’o išgydytas pacijentas. ( 
Unijos Docking Bosas iš Raubs’o kasyklų, Lūženų Pa., sako : 
uuodotinas Daktare O’Malley:

Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per 
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei 
kekių raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visaį 
sveikas. Už tai veliju, kad visi su panašiomis ligomįs kreip

tųsi pas Tamstą ir butų išgydytais. Box 131, Luzerne, Pa.
Ad. KutenPerger.

Su tokiais paludijimais dėlko turėtum dar vilkinti įr ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave PERŽIŪRĖS 
UŽDYKĄ ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausią rodą, kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok iš 25 metinės praktikos įr 
nebusi pavojuje.

PASIKALBĖJIMAS YPATIŽKAI, AR PER PAČTĄ
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrožė- 
liais apie išsiveržimą, užpečėtytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas; 158 So. TFasMogton St., • ’ Wilkes=Barre, T a

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

| Prano Burbos Mofe/isj

I
I
I
i
i

Edour&vileje,^ Pa.

456 — 458 Main St. Abu Telefonai I^Pranešu garbingiems 
save tautiečiams, kad # 
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje 
aplinkinėje. Viskas yra 
įtaisyta, kuopuikiausiai- J 
elektrikos šviesos, šil “ 
tas vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur j 
draugijos gali rengt 
Baline, Teatrus ir t.t. 
nes scena labai gerai 
įtaisyta; taip-gi turiu 
įtaisęs pulruimį, kur 

galima graijiti boles. |Prie to, užlaikau ir graborystę Jr 
tlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi- 

j lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin- * 
J giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

f DR. S. BROWSTEIN\
$ Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias figas.
Telefonas 116, ' ' '• Weėtvffle, III.

brolio Karolio Adomavi
čiaus reikale. Kas duos 
žinią apie jį gyvą ar numi
rusį, gaus 5 dol. dovanų. 

Kun. A. Staniukviias, 
2G34 W. 67th St. . 

Chicago, III.

REIKALINGA.
Lietuviškai paučekinei 

Korporacijai 3 vyrai, turin
tieji po $2,000. Iš jų kiek
vienas galės užimti atsakan
čią vietą prie išdirbinio ir 
kiekvienas turės ligią dalį

ar pažįstamų talpiname 1 iš tos dirbtuvės įplaukų, 
veltui vieną sykį į metus į Geriausia proga manau- 
tik tiems kurie yra užsimo- tiems eiti į bizni. Adrcsuo- 
feėjfc Mž “Draugą” $2.00 (kitę:

. metams. Neskaitytojai ir , The American Lithuaniaa 
S. L. R. K. A. nariai, no- - Knitt>ng Co. 
rėdami patalpinti pajieško- 336 Park eve., Rent Bldg., 
j*imą “Drauge” privalo Kenosha, Wis.
mokėti už tai. (a p)

Washington st. 
Lawndale 3853.

P. 0. Telefonas

LOTAI! PIGUS LOTAI!

LIETUVA BAND
Chicago, III.

GRYNAI LIETUVIŠKA MUZIKALIŠKA DRAUGIJA, SUSI
DEDANTI IŠ GERAI IŠSILAVI NUSIŲ MUZIKANTŲ:

į Lietuva Band grai- 
na naujausios ma-

,408 šokius: Lietuvis 
kus, Europėjiškus ir 
Amerikoniškus, taip
gi ir klesiškus gra- 
jus geriausių kom
pozitorių. Minėtas 
Benas dalivauja ba
liuose, koncertuose, 
piknikuose — žo
džiu sakant, kas 
tik atsitinka iš mu-

~ zikališkos sryties.
Garbus tautiečiai! Reikale muzikos, malonėkite atsišaukti į Lie
tuvos Beno vyriausybę, arba į kitus narius. Pirmsėdis—Vytautas 
L. Bukauskas, 3314 Aubnrn avė.; Tel. Yards 1138, pagelbininkas 
—J Budris, 918 W. 32 st.; prot. rajt _ k. K. Pocius, 12245 
Union avė., W. Pullman, III; finansų rašt. *— Alex. Bndris, 264 
North Marshfield avė.; kasierius— J. Rakauskas; J. Petraitis, 
4628 S. Marshfield avė. Sueiga muzikantų pėtnyčiomis vakarais 
8:30, Juozapo Ridiko svetainėj, 3253 Illinois Court, phone Yards 
2716. Reikalingi muzikantai, grainanti iš gaidų (notų); teiksitės 
atsišaukti nurodytu antrašu.

Su pagarba Komitetas.

eA.i. , j

Nemokėk randos! Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios 
ir 69-os gatvių ir Western 
Kedzie avės., apie 10 mi
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų tran- 
sportacija. Lengvos iš
lygos.

Pirk dabar, nes lotų 
kainos greitai pakils.

Pioneer Real Estete Ce.
3137 W. ttrtf St., Cer. Trsy St. 

CHICA60, ILL.
Tikrąjį

PAIN-
EXPELER|
tu gali im
ti ir į vidų 
su geriau
siomis pa
sekmėmis.

Imk 4 la
šus į stiklą 
vandens.

$100,000 Aukso Notų 
De Paul Universiteto

s Chioagos Misijos Kongregacijos Ktmigtį Draugija
ŠITA Draugija turi Vakarų Provincijoje Suvie

nytosiose Valstijose turtų $3,500,000.00, atitraukus vi
sas skolas. .. .j*t• • . «jr. .

Kas turi atliekamų pinigų, gali nusi
pirkti akcijų, po $100, $500 arba
$1,000 kiekvieną šitaip:

$15,000 — po $100
$50.000 — po $500
$35,000 • — po $1,000

Šitos akcijos yra atperkamos už me
tų ir neša palukių nuošimtį. Jos 
galima atpirkti bent kurioje dienoje, 
kuomet yra mokami palukiai; tuomet 

nž 100 dol. akciją bus užmokėta $101.
Reikalauk aprašymo. Ateik pats pasikalbėti.

"Real Estate Loan Departament

The La Šalie Street Trust & 
Savings Bank

KAPITALAS $1,000.000.00 PERVIRŠIS 250,000.00
LA SALLE IR QUI»CY STREETS

THE FIRST NATIONAL BANK
Į ę ne«TviLLE, ill.

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus pa- 
S tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrubežį 
J kuogeriausia. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metams.

A. L. SOMERS, Kasininkas.
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KENČIANČIOS MOTERYS.
Kenčiančios moterįs su džiaugsmu perskaitys sekan
čią ištrauką iš laiško, kurį mes nesenai apturėjome:

''Buvau silpnute ir ligos jaaguklyta, ir niekas mam nepa- 
gelbejo, kol nepradėjau vartoti Severos Regulatorią 

tuomet liktai pradėjau jausties daug geriau ir esmių jau > 
visiškai sveika, 'pati darau visą darbą, taip, kaip prieš * 
susirgimą".

Mrs. Barbara Vachal 
R. No. 1 Boi 11, Ross. N. Dab.

Severos
REGULATORIUS

Į (Severa's RegulatorĮ

yra vertas užsitikėjimo, sustiprinantis vaistas ir 
neatbūtinas moterų sirguliavimuose. Kaina $1.00 

aptiekose, arba tiesiog nuo mus, prisinčiant iškal
no pinigus.

Perskaitykit musų knygelę: “Sveikata Moterims", kuri 
yra apvyniota apie kiekvieną Ssveros regulatoriaus bon- 
kntą ir kuri veltui siunčiama kiekvienam, pas mus jos 
pareikalavusiam. i

W. F. Severą Co. ““TJ'5

T. LUCAS
llLlETUVliMA KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų*ir moterų ap-j 
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.'

WESTVILLE, ILLINtMK

Užganedinimas!

MUSę Biznis didina*! kasdiena, kas reiškia, kad kostu- 
marius užganedinam. Pirkusiems pas mus, jeigu nepatinka 
apmainom, arba pinigus sugrąžinant. Kostumertams Siutus 
TAISOM ir PROSINAM VISĄ METĄ DYKAI.

Storas atdaras vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj. 
Nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0.
A. N. MASIULIS, Manageris 

3246-3248 S©. Halsted St. - CHICAGO, ILL.

ni%25c2%25a3..au
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VIETINĖS

Chicagos miešto dalyje 
“Town of Lake”, nedėlioj 
geg. 25 d. atsibuvo iškilmin
gas apvaikščiojimas Drau
gystės “Garsus Vardas Lie
tuvių”, parengtas paminė
jimui sukaktuvių 5' metų gy
vavimo tos Draugijos. Ap- 
,vaikščiojimas prasidėjo 2- 
rų vai po pietų iš Davis 
Square Parko ir ėjo iki 47 
ir Winchester, avė. i “Sla- 
vie” svetainę. Apvaikšioji- 
me dalyvavo iš viso 11 drau
gijų. Muzika buvo po p. 
L. Kibarto vadovyste.

Apvaikščiojimo tvarka 
buvo labai graži. Progra
mas svetainėje atsibuvo il
gas ir įvairus. Malonų įspū
dį darė Gv. D. L. K. Vytau
to kareiviai, kuomet giedant 
“Lietuva, Tėvyne musų” 
sustojo eilėje apnuogintais 
kalavijais, tartum pasiren
gę butų mirti ir kraują pra
lieti už Tėvynę, jei reikėtų.

Po dainų p. T. J. Kučin- 
skis kalbėjo apie Lietuvos 
istoriją. Kalbėtojas trum
pai perbėgo istoriją nuog 
pat senų amžių iki D. L. 
K. "Vytauto laikų, paminė
jo, kaip atsirado taip lietu
vių kunigaikščiai ir valdi- 
mieriai; toliaus perbėgo 
ddžiausias lietuvių ka
res ir vargus su kryžiokais 
ir kitais priešais, nuo pirmo 
Lietuvos kunigaikščio Vi- 
tėno ligi garbingojo Vytau
to ir didžiausiais karės ties 
Žal girių. Kalbėtojas teisin
gai nurodė lietuvių gyveni
mą, bet keliose vietose per 
žiauriai išsitarė apie tų lai
kų popiežius arba šv. Tė
vus. Pagal kalbėtojo išsi
tarimus išrodytų, jogei Po
piežiai butų mokinę kryžio
kus blogo, liepdami su lie
tuviais kariauti. Visiems 
žinoma, kad kryžeiviai biau
riai elgėsi. Jiems nerūpėjo 
krikščionybė ir teisybės 
mokslas, jie tik norėjo lie
tuvius užkariauti, pavergti, 
pasinaudoti jų turtais ir tt., 
bet kuomet jie matė, per- 
silpni esą, jie ėjo pas šv. 
Tėvą ir meldė pagelbos nuo 
jo. Prisidengę krikščiony
bės skraiste, sakėsi nešą ne
tikėliams dvasišką mokslą 
ir artimo meilę. Šv. Tėvas 
jiems įtikėjo ir prižadėjo 
juos šelpti, bet kalbėtojas 
to nepasakė. Tiesiog sakė, 
kad tuos galvažudžius šv. 
Tėvas šelpė. Aš čia nema
nau kritikuoti gerb. kalbė
tojo ,bet tik išreiškiu savo 
supratimą, ir ką istorija pa
rodo. P. J. J. Kučinskas 
yra dar tik mokinys, ir gal 
laikui bėgant bus geras kal
bėtojas. Linkėtina jam ge
riausio pasisekimo.

I kalbėtojus, kad “nežinai, 
tai tylėk”. Kitas vėl sako, 
jeigu gvardijos nariai, ka
reiviai, su kepurėmis, tai ir 
męs galime taip-pat būti. 
Nieko negelbėjo nei komi
tetų meldimas, kad tvliaus 
užsilaikytų. Vis tai, kiek 
patėmijau, daro, taip sa
kant, “sportai”, kaip jie pa
tįs save vadina. Matyt, pa
našiems “sportams” nė už
tenka komiteto gražių žo
džių, bet reikia “dėdės” su 
kočėlų. Jeigu pašveistų nu
garą, tai gal, tuomet tie 
“sportai” žinotų, kaip rei
kia užsilaikyti prie publikos 
ir geriems lietuviams gėdos 
nedarytų. Gražiausi pavyz
dį parodė G v. D. L. K. Vy
tauto nariai. Šie visą lai
ką taip ramiau užsilaikė, 
kan net malonu iš šalies 
žiūrėti. Kitų draugijų na
riai taip-pat ramiai užsilaikė 
išėmus viršminėtus “spor 
tus”, nes šieji, ir gatvėmis 
maršuodami, šokinėjo, išgir 
dę muzikos balsą ir tokių 
gerų draugijų nariams tik 
gėdos daro. Reikėtų apie tai 
Draugystėms pasirūpinti, ir 
jeigu, tokie ‘sportai’, geru
mu neklauso, tai biskį ver
tėtų pabausti bent tuos, ku
rie prie draugijų priguli.

J. J. Lietuvis.

GAISRAI.

International Harvester Co. 
sandėlis sudegė. $100,000 

nuostolių.
Birželio 9 dieną užsidegė 

International Harvester Co. 
sandėlinis 5 augštų na
mas (kampas Fullerton ir 
Clybourn avės.), tęsiantisisj 
iš viso per 4 blokus. Gaiš- Į 
rininkai tuojau pribuvo, j 
bet, nežiūrint didžiausių Į 
pastangų, negalėjo apgalėti 
ugnies ir turėjo šaukties ar
timiausių gaišiu stočių pa
gelbos. Karštis buvo toksai 
didelis ir tiek durnų, kad ke
letas gaisrininkų apalpo ir 
draugų buvo išnešti iš de
gančio namo. Nuostolių pri
daryta apie $100,000.

JUOZAS LEŠČINSKIS 
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubeiiniu vaistu. Recep- ’ž 
tus Iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

IBRIDGtPORT’O:
3318 Morgan (Street, J - ZToleph. Yard* 703

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta'*arba expresu

DR. L. S. SUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968

North Chicago, III.

RIEKALINGAS APTIEKORIUS
Susipažinęs su Amerikos Aptiekoryste, mokantis Lietuviš
kai Lenkiškai, Rusiškai ir šiek tiek Angliškai. Gera mo
kestis ir darbas ant visados dėl gero žmogaus. Atsišaukite 

laišku paduodami išlygas ant šio adreso:

Vincas J. Dąunora, Aptiekorius
229 Bedford Avė. • Brooklyn, N. Y.

Paskui buvo deklamaci
jos, dailios, solos ir po tani 
vėl kalbėta. Šį kartą kal
bėjo p. J. Šimkus. Jis 
trumpai paiškino G. V. L. 
dr-stės stovį, toliau ištarė 
širdingą ačiū visiems daly
vavusiems programe ir ap- 
vaikščiojime. Pasibaigė ap
vaikščiojimas balium ir šo
kiais. Čion pridėsiu dar ke
letą savo patėmijimų. Pu
blika užsilaikė labai negra
žia^ žinoma, ne visi), šuka
vo, vaikščiojo po svetainę, 
cigarus rūkė, su kepurėmis 
stovėjo, ir tt. Tuli atfltliepė

Lenkų piknikas.

Birž. 8 d. atsibuvo tūlos 
Chicago’s lenkų draugijos 
suruoštas piknikas, kame ir 
man visai išnetyčių teko 
dalyvauti. Norėčiau bent 
trumpai apipiešti tą pikni
ką, idant gerb. “Draugo” 
skaitytojai pamatytų, kaip 
lenkai taiso savo pasilink
sminimus, ir galėtų paly
ginti su mūsiškių taisomai
siais.

Atėjusi į paskirtą salę 
draugystė buvo sutikta mar 
šu. Po maršu pilonu daly
ku buvo pavaišinimas, ku
riam prieš tai nuog kiekvie
no buvo paimta po “kvo- 
terį”. Baltakės pripilti 
stikleliai, pirmininkui pasa
kius keletą žodžių, su di
džiausiu riksmu: “niech 
žyje nasza Polska” tapo 
vienu akymirksniu ištuš
tinti. Norėta dar kartą pa- 
garbininti “nasza Polska”, 
bet, o nelaimė, visiems ne- 
beišteko. Kilo ginčai kam 
gerti kam ne. Kiekvienas 
prirodinėjo savo teisę “gar
binti’7. Viens, girdi, dau
giau tikietų pardavęs; tat 
turįs teisę. Kitas esą į su
sirinkimus, kame nėra už
tektinai gerti, nesilankąs ir 
tt. Pakilus karštam gin
čui, gudresnieji griebėsi 
bonkų bonkų ir tylomis iš
garbino.

Pažymėtina, kad ir mote
rįs neatsiliko šiame atvė- 
juje nuog vyrų, ir tenai tas 
pats “gardumyno” truku-

Gaisras detektivų biure.

Beveik tuo pačiu laiku 
užsidegė N. La Šalie g-vės 
No. 139 detektivų biuras, 
prie kurio yra kalėjimo kam 
baris,, kame tuo laiku butą 
kalinių. •

Pajutę gaisrą, kaliniai 
pradėja laužti langus, du
ris ir reikalauti, kad juos 
paleistų. Visi kaliniai bu
vo pervežti į policijos cent- 
ralę stotį ir, tiktai gaisri
ninkams apgesinus ugnį ir 
pašalinus pavojų, tapo su
grąžinti atgal.

Sudegė sodos dirbtuvė.
Birželio 10 d. sudegė di

delė sodos dirbtuvė, prie 
kampo S. AVestern avė. ir 
W. 23 -čios gatvės.

Geležinkelių grūmojimai.
Neseniai miesto valdyba 

įdavė Union stoties (Canal

KAIP_PAGERINTI_BUVĮ7
Broli Darbininke: -

Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų 
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo 
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas

Wards Peak Mining and Milling Co.
140 Nassau Str. NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

HEALTH VVANDA RESORT
Sergantiems plaučių liga patogiausia vieta. Tyras oras, svei

kas vanduo. Sugrąžinimas sveikatos užtikrintas.
15 gražių stubelkų, maudynės, šokiai, luoteliai, koncertai ir 

daug visokių linksmybių, (sezonas atviras nuo gegužės mėn.).
M. PETRIKOSKY,

Grand Junction - '4 ' ' _ Michi gan

| Pirmos Rųšies Aptieka

i F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
i Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų. 
|| Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy

toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkes Lietu

viai nepamirškite įsitemyti antrašą:
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas 

3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, - Chicago, Illinois
Telefonas: YARDS 551

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - • Chicago, Illinois

DR. M. STUFNICKIS $
i' - * I

Priėmimo valandos: nno 8jryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare <6 j

3109 90. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 *
Vy CHICAGO, ^ILLINOIS ' *

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

, Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.

I P8,;;;To£oVn.n1i» ’ 1645 W.47-thSt.,Chlcag»B™?Y8% g

str., netoli Madison) gele- 
žinkelių valdybai įsakymą, 
kad naujasai stotnamis 
(‘dypas’), kurį geležinkelių 
valdyba nori pastatyti kur 
dabartinis stotnamis stovi, 
butų pastatytas visai kitoje 
vietoje. Praetioje savaitė
je visų prie tos stoties pri
klausančių geležink. (Chi
cago, Burlington ir Quincy; 
Chicago, Mihvaukee & St. 
Paul ir Pennsylvania Lines) 
sutartinė valdyba pranešė 
miestui, kad, jeigu miestas 
nepavelys statyti naujo 
stotnamio toje pačioje 
vietoje, tai turėsiąs pasiten
kinti senuoju, nes kompani
jos, nors ir yra didelis rei
kalas naujame stotnamvje, 
jojo kitoje vietoje nestaty
siančios.

“Auto banditai M

g “ * • Ž
i V. J. Stankūnas
š j!

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
s<r

3452 So. Halsted Street, * - . -

g
S

Chicago, Illinois 3C
S

Pastaraisiais metais Chi
eago yra įsivyravę taip va
dinamieji “auto- banditai”,

mas apsireiškė, iš ko paki- tai yra plėšikai, naudojan- 
lo tai'j) skaistaveidžių kuone savo tikslams automo 
peštynės.

Vjenas ‘piknikierių’ taip 
įsigarbino, kad visai apalpo. 
Nežiūrint visų pastangų, 
negalėjo “kolego” atitrinti. 
Kuom viskas užsibaigė ne
žinau, nes, nusibodus tenai 
bebūti, išėjau.

Pas mus, lietuvius, atsi
tinka įvairių “šposų”, bet 
apie tokius apsireiškimus, 
kaip augščiaus minėtas, ne
tenka girdėti.

Pranulis.

bilius. Paprastai jie atva
žiuoja kur nors, narnipuipi- 
plėšia, o gyventojus palieka 
surištus, kol koksai-nors 
išnetyčių užėjęs žmogus 
randa surištuosius ir palei
džia. Žonoma, tuojau yra 
pranešama policijai apie 
piktadarystę. Dažnai tas 
“tuojaus” buna kokia va
landa arba dvi. Plėšikų ne
suvaikysi, nors policija iš 
kailo neriasi, kad sugavus.

Panašių apiplėšimų Chi- 
cago’je kasdien.

50.000 Kataliogą DYKAI!

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tuojau*.

J P Tninila 822 Washington St. • I . 1 Uliniu, boSTOIN. MASS:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS,
Tiktras lietuvys, baigęs mokslą 

steito universitete. Buvo miestą- • 
vu daktaru Indianapolyj, Ind. Ir 
specijališkat mokinosi New Yorke 
Didžiojo Mokykloje daryt vi
sokias operacijas Ir gydyt, pavojin
gas ligas. Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus jrengo 
savo locną Sanatorium (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
pe racijų.

Gydo liftas:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą Ir nedtffetmą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą ir augimą ant vei
do ir kūno visokio spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, širdies, inkstu, kepe
nų Ir plaučiu ligas, visokias nervu
ilgas, neuralgiją, drebėjimą sana- Daktaras Stankus civiliškoj formoj 
rlu, greitą supyk imą, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau
smingu ir nerėguliarišku mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo. Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervo, smegenų, moterų Ir vyru gimdančiu or 
gano. Taipgi darau operacijas ant nosies, aklu ir gerklės .

PADfiKAVONfiS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Saltinskas, 926 Jenne st., Kenosha, Wis , Ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau Tamistos išgydyti 
ir mano draugą JuožapąŠaltinskį nuo išbėrimo spuogais ant, kūno.

Aš Adėlė Bagdonas, P. O. Box 95, Puritftn, Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad jusu gyduolės man nedang gero padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleiskanas Ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užtuginimo plau 
ku, tai aš nieko nenumanau.

A. J. Juskaitis, 511 Railroad A v., BrookĄrn, N. Y., išreiškiu 
savo širdingą padėkavonę Dr. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė
jimo pečių, skaudėjimo po krutinę ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Jos. Schuitz, P. O. Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
kas, P. O. Silver Creek, Pa., širdingai dėkavojanie daktarui Stankui 
už išgydymą nuo kroniškų, užsisenėjusių ligų.

Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duęda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, be 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj.x Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir va
karais nuo 7 iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgi&ius; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

j REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23
į AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz >;įs 
85.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 'j; 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge- 3Į 
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų -'k 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo- 3J 
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 3s 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne- $ 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėiį, tai -18 
štai musų pasiūlymas: Męa nusiųsime 1- 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riakuojame viską. Auksinis

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL. |

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelės, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viškos negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyTų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad aš vartoju vienintelį budą.dturiuom tikrai ir ant visados išlydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalbome. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

Tikrai iigydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus. 
Nemokėk už neiigydynu|. Neišgydo - nemokėk!

Kraujo
Užnuodymas

ir uisos odos ligos kaip Spuogai, 
Piktoji Didervinė, Šunvotės, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu- 
bėgimai, Insisenėjusios ligos.

Moterų Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
ligos ičgydomos visiškai. Žar
nos, insisenėjusios ir nerviškos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyriškumas, Ligos 
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas, Prąžudyta pa~ 
jiega. Nuovargis, Ksaujo už- 
nuodinimas, šlapumo bėgimas.

Plaučiai
Dusulys, Bronehitis, Kvėpavi. 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Visiiko išgydymo visi geklžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

Dr. ZINS, 1831^" CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedėlioms nuo 8 ryto ki popietų.

I šgry d y tas neapsi rgs i

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Sveikatos Sultinis

SM
brangiausis ŽMOGAUS r„Sr

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

AS!

Jau nuo keliolikos metų Erooklyne-Mew York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS .» - 
Iturios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
J.pgavikri išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
ISrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš čvie- 
ziausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s m 
dilyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nm gaivos skaudėj f mc. 14<KrtjJo Valytoja*.. 
Gyvasties Bahanas

...»I.0O. ....    73
Nerrrj Stiprintoja’... .&’> . ir 1 *>0 
VJaiatąn do! Vidurių.. .M . ir 1.00
Kraujo Stiprintoja*............................ 50
Nuo konjlio...................... ‘JSc. ir •‘M)
Nuo gerve)*.*. skpudvjimo 53c. 30
Skilvinčs pi oškoa............10c. ir 1 OO.iKiivtnca pi oAkov
Pifulkos dą 1 kepenų...............
Blakių n a iki Mojas...................
Del išvarymo soliterio.........
Anatarinas plovimui........
Nuo kojų prnltt.it avimo.. .
Gydanti mostis..........................
Antiseptiikas mulUu.............
Gumbo laiai................ .5Oc.

Nuo kojų nuospaudų. . 10/ ir
Nuo dantų gčlnno......................
Nuo peršalimo................. .. ....
Plaukų stiprintojas. .. .'*c. ir 
I immcntaa artu K*. t*l' ris., • 
Nuo plaukų žilimo. ;. ... 

ReNuo Reumatizmo 
Nuo lytiškų lifų.. ...IK
Nuo duaulio...........................
Nuo kirmėlių.................
Antiaeptiška moatis............
Nuo viduriavimo...............
Kastorija dėl vaikų....10
Proikos oęl dantų.............
Karpų naikintojas...............

Tikrii !.i<tuvi?.ka Trejnnka Arba Trejos DevyrSpėri j ai i ik.
Taippat iš Lietuvos pargabento* visokios lietuviškos gydančios lolės, šj sįs ir 

tik yra «nomos ir žmonių vartojamos. *

MTReikalaukite prisiunrime katalogo su musų gyduolių prašymais
Kreipiantiemsiema per laiškus arba asmeniškai duodam* 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

J.igu jum, bran,i yra ju«i) .veikai*, »*i tuojau, reikalaukite iryduoUt;, rašydami arba 
•Milankydatni į LietHViilti) .f/virA*.

vincas j. Daunora; Aptiekoriur, »
Bedford Avenue Kampa. Jforth < toa «*tvta BrooVfn. N- Y-

.ros 26c.
t. t., kokios

prnltt.it
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