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VOKIECZI Al NORĖTŲ DALI V AU
TI SAN-FRANCISCO PARODOJ

JAPONAI REIKALAUJA NUO KINU ATLIGININO 

Balkanuose ir Vengrijoj Cholera

TARIFA IŠLYGINS KON
GRESO KONFERENCIJA.

MIRĖ NEW YORKO MAJORAS 
W. J. GAYNOR

Huerta turbut rezignuos
Vokiečiai norėtų dalyvauti

San Francisco parodoj.

Yra vokiečių, kurie betgi 
nori, kad Vokietija daly
vautų San Francisco pasau- 

• lio parodoj. • Šio mėnesio 
pradžioj Vokietijos Indus
trijų lyga Berline vienbal
siai nutarė prisidėti prie 
agitacijos, kad Vokietija 
turėtų San Francisco paro
doj savo skyrių. Prideda 
tik tų sųlygų, kad išstaty
tieji daiktai butų verti Vo
kietijos pramonės vardo.* k

Japonai reikalauja nuo 
Kynų atlyginimo.

Kynų prezidenats Juan 
Ši Kai gavo nuo Japonijos 
reikalavimus atlyginimo. 
Japonai nurodo, kokias 
skriaudas ir įžeidimų jiems 
Kyliai padarė: užmušė tris 
japonus Nankinge, blogai 
pasielgė su konsulio pa
siuntiniu, kankino Japonijos 
leitenantų Hankoįv’e, pa
sodino į kalėjimų dviem die 
fiom Japonijos leitenantų 
Santunge ir išniekino Ja
ponijos vėluvų. Už tai Ja
ponija reikalauja, kad Ky
liai atsiprašytų, nubaustų 
kaltuosius ir užmokėtų pi
nigais atlyginimų.

Šitie reikalavimai esą ma 
šiauši, kokius Japonija ga
li paduoti. Išpildyti juos 

’Kynai turi tuojaus, be ati
dėliojimų. Jeigu ne, tai Ja
ponija atrasianti kas dary
ti. Kynų prezidentas Juan 
Ši Kai ir jo taryba nori 
kuogreičiausia užbaigti ne-
susįpratima. Sunku tik Kv-i
nanis bus priversti savo už- Tarptautinė darbininkų ap
sispyrėlį generolų Čang 
Ilssenų, kad atsiprašytų 
Japonų.

Ties Kynijos miestu Nan- 
kingu stovi japonų ginklų 
Tai vai japonų konsulatui ir 
japonų krautuvėms apsau
goti nuo užpuolimų.

Balkanuose ir Vengrijoj 
cholera.

Serbijoj, Kroatijoj ir Ru
munijoj siaučia cholera. Iš 
ten jau persikėlė Vengri- 
jon. Serbijoj vienų savaitę 
susirigo cholera 1224 žmo
nės, iš kurių 277 mirė. Ru
munijoj susirgo 1555 žmo
nės, iš kurių net 661 nu
mirė. Vengrijoj, sulig ‘Zeit*

laikraščio pranešimo, B u 4 
dapešte susirgę jau 167 
žmonės.

Mergaitė Stebuklingai išgy
ta Lourdes’e.

Lourdes, rugsėjo 13. — 
Stebuklingai išgijo airė 
mergaitė Grace Maloney iš 
Killaloe. Per devynis me
tus skaudėjo jai kelėnas, jo
kie gydytojai negalėjo pa
gelbėti. Kelėne buvo tu- 
berkulozinis putmuo, ir ji 
negalėjo vaikščioti. Prieš 
alkeliųjįsi int T/««de»’.ų 
kelėnas taip skaudėjo, kad 
negalima buvo * daŠilytėtL 
Besimeldžiant jai Laurdes’o 
grote, skausmai išnyko, 
putmuo nuslūgo ir ji pra
dėjo vaikščioti.

Lourdes’o vyriausybė ofi 
cialiai šito stebuklo nepri
pažino, nes mergaitė nebu
vo apžiūrėta daktarų tary
bos prieš jai eisiant į grotą. 
TeČiaus daktaras, kurs tų 
mergaitę Iigino, sako mer
gaitę esant stebuklingai iš- 
gijusų. Jai buvę daryta 
astuonios operacijos ir de
vynis mėnesius ji gulėjusi 
ligos patale, kentėdama di
džiausius skausmus. Da
ba r-gi jokių skausmų nebe- 
jaučianti.

Vokiečių socialistų 
kongresas.

Jenoje, Vokietijos mies
te, atsilieka vokiečių socia
listų kongresas. Mirusio
jo A. Bebelio vietų užėmė 
Ebertas, socialistų atstovas 
Vokietijos parlamente.

saugos konferencija.
Rugsėjo 15 d. Berne, Švei 

carijoj, prasidėjo tarptati- 
nė darbininkų apsaugos 
konferencija, Šveicarijos fe 
deralės tarybos sušauktoji. 
Kon [erinei jos bus svarsto
ma darbo dienos sųtrninpi- 
ni/iJhS iki 10 valandų mo
terių ir vaikų darbo regu- 
lavimas, uždraudim is va F 
karus dirbti nakčia e kiti 
dalykai. Įvairiu ša’", i val 
'irit-s pr siuntė kour»,j;;i 
jon savo atstovus.

Skladowskaitė - Curie la
biausia pagerbta mokslinin

kų suvažiavime.
Birmiughame, Anglijoj, 

Atliekamas yra Britiškos
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Zappelino orlaiviai nes ykį sutinka nelaimių. Viršutinis paveikslėlis parodo 
neseniai susidaužiusį oriai vį. Tečiau Vokietija tikisi orlaiviai tapsią didele ga
lybe taikos laiku ir karuose.

Mok. Praplėtojimo Dr. su
važiavimas. Labiausia ger
biama viešnia šiame suva
žiavime yra ponia Skla- 
do\vskaitė - Curie, radiumo 
atradėja. Sir Oliver savo 
kalboj pasakė, jog Curie 
yra visų laikų didžiausioji 
mokslininkė tarp moterių. 
Šitam pasakymui karščiau
sia pritarė visa mokslinin
kų draugija ir laikraščiai. 
Šiame suvažiavime dalvvauv
ja kita įžymi mokslininkė 
ponia Etbel Sargent, bota
nikos tyrinėtoja. Jų išrin
ko draugijos sekcijos pre
zidente; tai pirmas mokslo 
draugijos gyvenime atsiti
kimas.

. , . x v , , , ,T , . j tarifo punktų, kuriuossielgimus veikiant uzrube- kad Husbando nurodymais ,v . ■ • • t-. •• u v - j ! vvilsonas propagavo, bu-zvie. Klaus taipogi jos nuo- Rusijos valdžia pasinaudo- , , . , , r ,zyje. iviaus taipogi jos 
monių apie valdymos bu
dus. Manoma, kad Pank
hurst gali būti neįleista 
kaipo anarchiste arba anar- 
chistiško elgimos ypata. 
Betgi Xe\v York’o sufra
gistės rengiasi jų iškilmin
gai sutikti.

Moterų politikinė unija 
padavė prašymų prezideu- 
tuu Wilsonui, kad jis leis
tų poniai Pankhurst įva
žiuoti Amerikon.

Amerikiečiai bėga iš 
Meksikos.

100 amerikiečių, vyrų, 
moterių, vaikų, bijodami, 
kad ilgiau būdami guli ne- 
tektt—"gyvasties, pabėgo iš 
Torreon, Meksikoje. Rug
sėjo 15 d. jie laimingai at
vyko į Laredo, Taxas. Su
vienytųjų Valstijų senatas 
vienbalsiai paskyrė $1(XI, 
(XX) pargabenimui amerikie
čių iš Meksikos.

Kariaujančių sufragisčių 
vadovės gali neįleisti 

Amerikon.
Kariaujančių sufragisčių 

vadovė ponia Emmeline 
Pankhurst surgsėjo 11 d. 
išvažiavo iš Francijos Aine- 
rikon. Suvienytųjų Valsti
jų imigracijos vyriausybė 
yra surinkus, visas žinias 
apie ponių Pankhurst iš 
laikraščių ir yra gavus iš 
Anglijos valdžios visus po- į 
licijos rekordus. Kada E. 
Pankhurst atvažiuos New 
Yorkan, ji bus sulaikyta 
Kilis Island’e. Specialė ko
misija ims tyrinėti narsuo
lę. Jos klaus, kad ji išaiš
kintų kaikuriuos savo pa-

Išeivybės reikalais atkelia
vo Rusijon.

Peterburgan atekeliavo 
Suv. Valstijų valdžios in- 
galiotinis Husbandas, pa
siųstas ištirti priežasčių ru
sų išeivybės Amerikon.: 
Mat, iš Rusijos dabar labai 
daug pradėjo plaukti Ame
rikon grynųjų rusų. Sako,

Rusijos valdžia pasinaudo
sianti naujuosius išeivijos 
įstatymus betaisant.

Užsimušė aviatorius.

Gelesburge, III. rugsėjį 
15 d. aviatorius Maksimilia- 
nas Lilijcnstrand nukrito 
su aeroplanu ir ant vietos 
užsimušė. Buvo išsikėlęs 
vos 150 pėdų augštumon, 
norėjo nusileisti žemėn, bet,
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vo pintinėse (“mark et 
basket”). Senato balsavi
mais nepilnai užlaikyta tas 
principas, kad “markei 
basket” butų be muito; už-

. , , dėta, leiskim, muitas antįam pasisukus ore, vejasi,d 1 bananų. Prezidentas Wil-
sonas nori, kad tas muitaspagriebė aeroplanų ir ap

vertė. Aviatoriaus pati 
Rvuo tarp žiurėtjų. Pa
mačiusi savo vyrų nebegy
vų iš gailesčio apalpo.

Arestantas važinėja 
automobiliais.

Buvo jau rašyta, kad Jo- 
liet kalėjimo arestantus, pa 
sižadėjusius garbės žodžiu
nepabėgti, paėmė dirbti Linijos laivu “Baltic”. Mi-
prie Grand Detsur kelio 
tiesimo—be pančių, be ares- 
tantų drabužių, kaipo liuo- 
sus piliečius. Dabar iš ar
timųjų miestų atvažiuoja 
visokių žmonių su automo
biliais ir ima arestantus pa
sivažinėti, o net nuveža ir 
miestan į teatrų.

Paskutinėse dienose Illi- 
nojaus gubernatorius E. F. 
Dunne tai daryti katego
riškai uždraudė.

Tarifą išlygins Kongreso 
konferencija.

Tarp Suvienytųjų Valsti
jų atstovų buto ir senato 
nubalsuotųjų tarifo straips
nių yra nemaža skirtumo. 
Senatas daugiau numažino 
muitus, negu atstovų bu
tas. Tik kaikurių daiktų 

i muitų senatas pakėlė. Skir
tumai reikia sutaikyti, išly
ginti, kad tarifo bilius bu
tų vienodas. Tam tikslui 
dabar yra išrinkta specialė 
Kongreso konferencija, su
sidedanti iš atstovų buto 
ir senato komisijų. Ši kon
ferencija išdirbs galutinų 
išvaizdų tarifo biliui. Ji 
gali daug kų visai savotiš
kai pakeisti, ir net suvis

dėl prezidentas perspėja, 
kad konferencija neturi tei
sės lytėti pamatinių naujo-

naujų dalykų indėti. To- noras išnayjo bus išrinktas

tent, kad be muito turi būti 
cukrus ir neišdirbti vilno
niai, o taipgi visi kasdienio 
neišvengtum reikalingumo 
daiktai, tokie daikatai 
kokius gaspadinės neša- 

krautuvių sa-

konferencijos butų nuim
tas.

Mirė New York’o majoras 
W. J. Gaynor.

Rugsėjo 11 dienų 1 vai. 
popiet mirė New Yorko ma
joras W. J. Gaynor, keliau
damas Europon Baltosios

rė sprogus širdžiai. Buvo 
išėjęs ant pagrindžių pa
kvėpuotų" oru, užsisakė pie
tus ir ramiai laukė kol pa
šauks valgytų. Simus atė
jęs pasakytų, kad pietus 
paduota, rado tėvų nebegy
vų. Iš Anglijos Gaynoro 
lavonų atveš New Yorkan 
laivas “Lnsitania”.

Trįs metai atgal W. J. 
Gaynorų buvo pašovęs pa
mišėlis J. Galagher. New

Yorko majoras tąsyk irgi 
buvo beišvažiuojąs Euro
pon vakacijoms laivu ‘Kei- 
ser Wilhelm der Grosse”. 
Mirties tąsyk išvengė. Bet 
kulkos daktarai neišėmė. 
Užsilikusi raumenyse kul
ka nuolat, prisimindavo į 
dėl jos manoma, majoras 
įsigijo didelį kosulį. Ko- 
sant, taip širdį suspausda
vo, kad rodydavos plyš. 
Širdies butą ir pirmiau silp 
nos. Gaynoras važiavo da
bar Europon, besitikėda
mas, kad kelionė jūrėmis 
pataisys jo sveikatų.

Gaynoro mirtis dabar iš
puolė kaip tik prieš New 
Yorko majoro rinkimus. 
Daugelis tikėjos, kad Gay-

majoru.* Rinkimų kova at
simainė. Lieka kol-kas du 
kandidatu į majorus: repu- 
blikoiių-fuzionistų kandida
tas J. P. Mitchel ir didžio
jo biznio “Tammany” kan
didatas E. E. McCall. Da
bar Tammany sako, kad 3 
ketvirtadaliai Gaynoro bul- 
sų eis jų kandidatui Mc
Call’ui. Pirmiaus betgi sa
kė, kad Gaynoras nuo J. P. 
Mitcšhel’io atims 3 ketvirta 
dalius balsų. Iki gruodžio 
31 d. New Yorko veikiamo
ji! majoru bus aldermanų 
prezidentas Adolfas L. 
Kline.

Huerta tur būt 
rezignuos.

Pereitų savaitę Meksiko
je buvo kalbama, kad Hu
erta gal nebesispirsiųs dau
giau ir atsisakysiąs nuo 
prezidentystės. Vienam 
anglui Huerta buk pasakęs: 
“Gal būt kad savaitės pa
baigoje aš nebebusiu dau
giau prezidentu”.

Iš Washingtono Suv. V. 
prezidentas Wilson’as pa
skelbė, kad jis nepriimsiųa 
nno Iluertos pasiuntinio, 
kurs neatneš žinios, kad 
Huerta nebenori Suvienytu 
Valstijų pripažinimo ir at- 
sisoko nuo prezidentystės, 
o taipgi nuo •kandidaturoa 
į prezidentus. Huerta kol 
kas nei nesiunčia pasiunti
nio. _ ,
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DRAUGAS Rugsėjo(Sept.) 18, 1913.

a.

^Lekcija ir
Evangelija

DENYNIOLIKTOJI NE 
DŽLIA PO SEKMINIŲ
Lekcija. — Efez. 23—28.

•— Broliai: Atsinaujinkite 
just; minties dvasioje, dr 
apsivilkite nauju žni<4 
gum, kurisai yra sutvertas 
pagal Dievą teisybėje, ir 
tiesos šventybėje. Tędėl 
pametę melagystę, kalbėki
te kiekvienas tiesą su sa
vo artimu; nes esame viens 
kito sąnariais. Rūstaukite, 
o nenusidėkite: tegul sau
lė nenusileidžia ant ^usvy 
rūstybės. Neduokite vie
tos velniui. Kursai vogė, 
jau tegul nevagia, bet ge
riau tegul dirba, daryda
mas savo rankomis, kas yra 
gero, idant turėtą iš kur 
'duoti reikalaujančiam.

Evengelija.—Mat. XXII, 
2—14 — Anuomet pasakė 
Jėzus kunigą vyresniem- 
siems ir Fariziejams prily-, 
ginimuose, tardamas: Pa
naši stojas dangaus kara
lystė žmogui karaliui, kurs 
iškėlė vestuves sunui sa
vo. Ir nusiuntė savo tar
nus paprašytą užkvėstus 
vestuvėsna: o nenorėjo atei
ti. Viėl nusiuntė kitus tar
nus, tardamas: Pasakykite 
užkviestiems: štai mano 
pietus pataikiau: mano jau
čiai ir peniukšliai yra pa
skersti, ir viskas gatava: ei 
kitę vestuvėsna. O jie ap
sileido ir nuėjo vienas so
džiun savo; o kitas prie sa
vo vaizbos. O kiti nutvėrė 
jo tarnus, ir apjuokę juos, 
užmušė. O išgirdęs kara
lius, supyko: ir nusiuntęs 
savo kareivius, išnaikino 
anuos žmogmušius, ir ją 
miestą sudegino, 'tada ta
rė savo tarnams: Vestuvės 
yra gatavos: bet užkviestie
ji nebuvo arti.. O užtat ei
kite ant skerskelią: o ku
riuos norint rasite prašyki
te vestuvėsna. Ir išėję jo 
tarnai ant kelią, surinko vi
sus, kuriuos rado, blogus 
ir gerus, ir pripildytos yra 
vestuvės sėdinčiais. Ir įė
jęs karalius, idant regėtą 
feįėdinčius, ir pamatė ten 
žmogą neapsidariusi vestu
vių rūbais. Ir tarė jam: 
Prieteli, kaip įėjai čia, ne
turėdamas vestuvių rūbą ? 
O jis tylėjo. Tuomet tarė 
karalius tarnams: Surišę jo 
rankas ir kojas, įmeskite 
jį į paviršutines tamsybes; 
tenai bus verksmas ir dan
tų griežimas. Nes daug 
yra pavadintu, bet maž iš
rinktą.

žmones saukia Dievo tar
nai — kunigai; šaukia į 
dangiškąją puotą, prie šv. 
Sakramentu pne šv. Ko
munijos. *'

Viešpats Kristus žodžiais 
ir darbu kviečia mus prie 
šv Komunijos. 'Jis ne tik 
pasakė: “Aš ėsmi su jumis 
lig amžių pabaigai”, bet 
taip ir padarė, — pasiliko 
musą Bažnyčiose. Sv. Sa
kramente po duonos pavi
dalu. ‘'Eikite pas mane visi, 
sako Kirstus; bukite su ma 
nim, o Aš busiu 'jumyse”. 
Dažnai vartojame duoną 
kimo jiegoms ' sustiprinti, 
dažnai turime ir dūšią stip
rinti ta dangiškąja duona 
— šv Komunija. Karštai 
ragina prie to ir Bažnyčia. 
Šv. Tėvas Pijus X net at
virą laišką išleido į visą 
pasaulį, ragindamas prie 
dažnos Komunijos.

Turime daug pavyzdžią 
ne tik šventują, bet ir taip 
dievobainafcngą ypatą, ku
rios dažnai priimdavo šv. 
Sakramentus. Daurelius 
O’Connell, didis kovotojas 
už Irlandą laisvę, vienas 
didžiausiąją kalbėtoją 20- 
to šimtmečio, ^kas savaitė 
eidavo išpažinties.

Daug (yra tokią, kurfe 
visaip atsisakinėja nuo daž
nos išpažinties ir Komuni
jos. “ Nešini, sako, vertas 
dažnai priimti šv. Komuni
ją”. Žinoma, kad never
tas. Kas gi yra to vertas? 
Gal, sakysi, aniolas vertas? 
Ir jis to nevertas, Bet ne 
tame dalykas. Gana to, kad 
žmogus nėra nevertas, va
dinasi, gana to, kad neturi 
sunkios nuodėmės ir turi 
gerą intenciją tai ir gali 
eiti prie šv. Komunijos be 
išpažinties. Žinoma, rei
kia pasitarti apie tai su sa
vo nuodėmklausiu (spavied 
ninku); jisai neužgins daž
nos Komunijos, tik pamo
kins, kaip iš jos didesnę 
dvasišką naudą gauti. O 
gera intencija yra tokia, jei 
gu eina prie Komunijos ne 
dėl žmonią akią, ne dėl ko
kios tuštybės, bet norėda
mas Dievui patikti, savo 
dvasią sustiprinti. (Žiūrėk 
šv. Tėvo dekretą 16 XII 
1905 m.). Kitas vėl sako, 
laiko neturįs. Gi pažiūrė
kime tiktai: nereikalin
giems šnekučiavimams, vi
sokiems pasilinksmini
mams net ir negražiems — 
yra laiko, tik šventam dar
bui jo nėra!

Suprantame, kaip yra 
svarbu visados būti Die-: 
vo malonėje, o tai galima 
atsiekti dažnai einant iš- 
pažitneis ir dažnai, prii
mant šv. Komuniją.

ma bus javai suimti T Suėmus 
šiaip-taip šienus ir rugius, vasaro
ją ir kviečius nuolatinis lietus jau 
pradeda pūdyti. Bulvės lig šiol 
sveikos, nepersimainius orui, veik 
pradės gesti, ir gali sunkus ukį- 
pinką darbas patirti eibių.

Perkama mašinos ir plūgai.
Gražiai beaugant javams Ma

rijampolės “Žagrė” žymiai sustip
rino savo jiegas. Ukikiški pa
dargai, visokios rųšies mašinos, 
nespėjama buvo parduoti. Be- 
riiaž kasdien ūkininkai išsivež- 
davo kokių nors mašiną. Žymes
ni ūkininkai šiandien be mašinų 
(kertamų, piaunamų, grėbiamų 
etc.) jau beveik nebegali apsi
eiti, ir kaip trąšos, taip mašinos 
lietuviškoje Suvalkijos dalyj jau 
gana plačiai pasklidę. Dviva
giais plūgais Grodskio ir Vilijos 
jau vidutiniai ūkininkai plačiai 
naudojasi. Ūkiška kultūra aky
se kįla. Ūkiški rateliai, nors 
pirmeivių rankose ir mažai, sek
davosi, bet kunigai pradėjo jais 
rupinties ir taikinti žmonių rei
kalams, ir be abejo iš to, ūkiška 
Lietuvos kultūra apturės nama- 
žą naudą.

Reiktų tik iš Amerikos pinigų.
Stinga vien Lietuvoj organi

zuoto kapitalo. Taupymo bei 
skolinimo lietuviškos kasos ma
žai teišsiplatinę. Bankų su pla
tesniais siekiais mažai tėra ir 
tos dar pradžioje savo gyvavi
mo. Suprantama tad, kaip lie
tuviai privalo būti dėkingi Kau
niškiai Vailokaičio ir Ko. drau
gijai, kuri pastatė sau tikslą su
rinkti krūvon lietuvių kapitalą 
ir apversti naudai Lietuvos, iš- 
perkant Lietuvos žemes nuo dvar 
ponių ir jas parceluojant lietuvių 
naudai. Reikia pasakyti, kad 
minėtai draugijai iš pat pradžių 
jau pradėjo sekties. Garantijos 
kapitalo yra šimtas keliolika 
tūkstančių, nekurie mažesni dva
rai jau perkama ir parceluoja-

mums gerai!” Miesčionis katali
kai protestavo, bet. žydai bu p. 
Grinium perviršyjo, nes jų su
sirinko daugiaus.

Kųnvidas
4-1

IR KAUNO OUB. ŪKIS 
PROGR1SUOJA.

Ūkio paroda.
Parodoje išdalinta apie 

300 rub. dovanų. 
Nemunėliu Radviliškis, Panev. 

apskr. Liepos 28 d. Radviliškio 
Ūkio ratelis vardu “Arklas”, 
įsteigtas Kauno ūkio draugijos, 
surengė pirmąją čia gyvulių ir 
naminių dirbinių parodą. Gal
vijų buvo atvesta 22 ir arklių 
87, priskaitant teliukus ir ku
meliukus. Iš galvijų 1 karvė 
olandų veislės, 1 teliukas švieų, 
trįs maišyto Švicu ir anglų vei
slės kraujo, kiti gi vietinės vei
slę. Buvo atvesti taip-pa| 
tvarkomosios komisijos pastaty
tieji pas ūkininkus du airširų 
veislės jaučiu. Šiaip ar taip, ap
dovanoti buvo 17 galvijų. Di
džiausiąją dovaną — dobilams 
sėti mašiną,-vertybės 28 rubl. — 
gavo iš to-pat miestelio p. J. 
Glebavičius už 4 metų pusės 
švičų kraujo karvę. Bet iš vi
so buvo matyti, kad galvijų au
ginimas ir užlaikymas, nežiūrint 
kad ir Pakuršėje, dar labai že
mas. Ne tiek veislė kalta, kaip 
prastas mitinimas. Dar daug 
čia sėjama linų. Arklių tapo ap
dovanota 20. Didžiausiąją do
vaną 15 rub. gavo Klausučių p. 
Dagys Martynas už 8-metų vieti
nės veislės kumelį. Daugumas 
arklių, žinoma, vietinės veislės, 
bet daug ir maišytų, ypač perše- 
ronų kraujo. Čia žymu veislinė 
kutis bar. Korfo ir Šembergo. 
Vietiniams reikalams tinkamų 
arkių, ypač pagerintos vietinės 
veislės, nedaug tebuvo. Arklių 
auginime, kaip matyt), nefri
tam tikros tvarkos: perdaug di- 
.delis mišinys.

Moterių dirbinių skyrius, ne
ma. Spėjama, kad plati visuo- žiūrint, kad dėl kai-kurių prie-

gu apdengti, stogas iš cinkuoto 
skaido;, dabar atliekami darbai 
viduje namų: tinkuoja sienas, 
dirba kanalizaciją, kausto langus 
ir duris, dirba eentralinj šildymą, 
ventilaciją ir grindis.. Prie na
mų, kanalizacijos reikalams, ka
sa artezinį šulinį.

Muro ir bentono darbus atlie
ka Jonas Krauze iš Latvijos, lan
gų ir durų — Aleksandras Za- 
borskis iš Šiaulių, kanalizaciją 
— firma ‘ ‘ Konstruktor ” iš Vil
niaus, eentralinj šildymą — fir
mą “Gušča ir Malinauskas” iš 
Vilniaus, artezinį šulinį — firma 
Lampickio iš Sosnovičių, terako- 
to grindis — firma “Maryvii” 
iš Radono, kitus gi darbus, kaip 
tai stogo, stiklų, -medinių grin
džių, tepliojimo ir tt. atliko ir at
lieka vietiniai meisteriai.

Prie tos progos dar pramena
me, jog trūksta mums^daug pini
gų. Pasiskolinome 30.000 rub., 
bet tai dar maža, o praėjus 4 
mėnesiams reikia skolą su nuo
šimčiais grąžinti.

“Saulės” Valdyba... 
— “Viltis” —

$4.00 ir $5.00 per dieną, 9 va
landas dirbdamas.

Lietuvių randasi apie 4,000 as
menų ir beveik visi dirba čeve- 
rykų dirbtuvėse, išėmus mažą 
skaitlių (apie 300), kurie dirba 
vinių dirbtuvėje. Kaip kituose 
miestuose lietuviai yra įprfrt^ 
“baltakėlę” ir “rudelį” ra
gauti, taip ir čia ta pat 
yra. Subatvakariais arba ne
dėldieniais, atvykusiems iš 
kitur, jau nereikia nei klausti, 
kur lietuviai gyvena; tuojau iš
girsti armonikų balsus, vaikų 
riksmus, girtų dainas, etc., — 
taip, kad jau uiž kelių blokų žinai, 
kad ten lietuviai gyvena. Tai 
mat koks čionykščių lietuvių pro 
gresas. Ir ištikro -toje dalyje 
miesto, gyvena lietuviai, beveik 
nėra nei vieno anglo, visi svetim
taučiai bėga iš lietuvių tarpo. 
Kodėl taip? Juk lietuviai čia yra 
giriami, kad geras “pėdės” už
dirba ir geriau pasilaiko nekaip 
kituose miestuose 1 Tiesa iš tos 
pusės žiūrint, taip yra, bet iš 
antros — daug daugiau ir pra
geria — mat tur daugiau ir pra
gerti. Ak, bėda, kad žmonės ne
moka, kaip pinigus vartoti! Juk 
jeigu tuos pinigus arba nors jų 
dalį praleistų apšvietai, pav. išsi- 
rašymui gerų laikraščių, knygų, 
ir tt. tąsyk kas panedėlis nereiktų 
teismo namuose arba, kaip mie
sto valdyba vadina “Lietuvių 
Bažnyčioje” (girdi, airiai eina 
nedėldieniais bažnyčion, o lietu
viai panedėliais) mokėti penki
nių, dešimtinių, dvidešimts pen
kinių, sėdėti šaltoje po keletą 
mėnesių etc. ir galvoje neužtų, 
kaip šimtas perkūnų.

KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y.

Kun, J. Matulevičiaus paskaita.
“Gudragalvių” klausimai.

Rugpiučio 26 d. vBrooklyn’e 
kun. J. Matulevičius skaitė pa
skaitą apie socialį klausimą. Pa
skaita prasidėjo vėliau, kaip bu
vo paskelbta. Į Tautiškus Namus 
žmonių tiek daug prisirinko, kiek 
tie namai gal dar nebuvo matę.
Net užpakaliniai kambariai bu- i ^t““ i’7tu7bi? Čia
vo, pilni. Atidarė paskaitas vieti-1 
niš klebonas kun. Varnagiris, 
prašydamas ramiai užsilaikyti.

Ką aš kalbu, juk broektoniečiai 
skaito laikraščius gal labiau ne

nei vieno. Taigi jau dabar pa- ‘ 
aiškėjo vietiniems lietuviams 
“pirmeivių” mokslas, l’as anuos 
yra tas mokytas, kurs pameta 
tikybą, išmoksta gražiai “ple
pėti” aut kunigų, ir ant baž
nyčios, išsižada sąžinės balso ir 
pamina po kojų dorą etc.

3) Dabartiniai straikai ūgi 
daug prisidėjo prie paaiškėjimo 
cicilikučių mokslo. Čia bus vie
ta žodelį tarti apie pačius strai
kus, idant geriau visuomenė su
prastų, kokie tie straikai Broek- 
ton’e yra; ir ar jie ištikro čia 
yra:

Birželio 28 d. s. m. Brockton’o 
vinių dirbtuvės savininkas W.
W. Cross sustabdė dirbtuvę savai
tei laiko. Kažin kaip išgirdo, kad 
nekurie žada eit straikuot po tos 
savaitės; — tai ėmė visiems “pė
dės” ir atmokėjo. Taip padarė, 
kad darbininkai negalėtų prie jo 
prisikabinti. Praėjus savaitei 
dirbtuvės darbininkai (tik vieni 
lietuviai ir lenkai, o anglai vi
si sugrįžo) nėjo dirbti — sustrai- 
kavo. Darbdavys ėmė tokius dar
bininkus, kokius gavo. Iškarto 
dar ir jis norėjo taikyties su 
darbininkais, norėjo visus senus 
darbininkus priimti, pripažinti 
unijų, prie kurios darbininkai 
anglai priguli ir pakelti reikalau
jamų mokestį. Ištiesų, tai toje 
dirbtuvėje labai mažai mokėda
vo: $7.00, $8.00, $9.00 savaitėje 
už 60 valandų darbo. Nors, tie
sa, darbas lengvas ir nereikalau
ja jokio mokslo. Iš Lietuvos pri
buvęs tuojau darbą gaudavo ir 
galėdavo dirbti. Bet visgi ar 
šiaip ar taip buvo didelis išnau
dojimas “grinorių”, nes toje 
dirbtuvėje tokie tik ir dirbdavo. 
Jiems turbut patarė sustraikuoti- % 
sicialistai ir tuojau pasisiūlė ves
ti straiką ir duoti darbininkams 
piniginę pagelbą. Socalistų, mat, 
tikslas yra, kad jeigu straiką iš- 
laimės, tai tie visi darbininkė
liai (kurių yra apie 300) turės 
prigulėt prie vietinės kuopos L.

\

menė šitą draugiją pradės gau
siai remti nujausdama praktiš
ką naudą Lietuvai. Čia tai Ame
rikos kapitalai privalo spiesties, 
nebijodami apvylimo. Kauniškė 
draugija Vailokaičių ir Ko. yra 
gerai ir sąžiningai vedama ir 
be baimės galima patarti lietu
viams, kad ten dėtų savo uždirb
tą centą (Sąlygų apgarsinimą 
gali laikraščiuose surasti).

žasčflj tik kelias dienas prieš 
parodą pradėjo ji. rengti, buvo 
gana didelis ir Įvairus. 1 Dau
guma — audeklai Vilnoniai, dro
biniai, bovelniniai; išsiuvinėjimai 
ant ‘ vilnonių, karbatkos ir ki
tokių labai dailių rankų dar
bo dirbinių. Nemaža buvo mez
ginių ir tankų ir mašinos dar
bo. Keletas dalykų buvo se
nesnių, lietuvių raštais išmar-

Greit bus įkurta ūkės mokykla. Daug buvo latvių ir iš
Pakėlimui ūkio kultūros neuž

ilgo pradės gyvuoti ūkio mo
kykla Gižuose, kur mokyklai jau

knygos raštais. Keliolika daly
kų stud. p. Vilkaitis pasiėmė šio 
rudenio Vilniaus naminių dirbi-

statoma bustas. Yra viltis, kad inh* Parodai- Dovanos už darbus
atidarymas mokyklos greičiaus 
įvyks, kuomet jos užveizdėtojas 
kun. Krištolaitis nominuotas Gi
žų prabaščium mirus kun. Stau-

buvo duodamos pinigais ir pagy 
rimo lapais.

Kun. A. Sabaliauskas buvo iš
statęs avilių ir kitų bitininkavi-

gaičiui, nes ant vietos būdamas."10 irank^’ 0 taiP-Pat medaus 
stiklo bonkutėse įvairaus didu
mo. Pažymėtina forma šiaudi

su didesniu pasisekimu galės 
darbuotis ūkio mokyklos naudai.

niams aviliams dirbti Dadono 
sistemos. Už šį skyrių kun. S. 
gavo didįjį pagyrimo laišką. 

Ponai agronomai btivo jstatę
, . . .daug ūkio padargų, kurie buvo
brolio, Amerikiečius pMtatymm | dnotj nandotie, 8alalke«emk
“Zibunuįi” Marijampolėje tinka-Į i • • , . .. . ,. , , ūkininkams: tnjerai grūdams

“Žiburiui” reiks aukų iš 
Amerikos.

Kas apie rinkimą aukų pas

“Keleivio”, “Laisvės”, “Kovos”,
“Pirmyn” ir panašių"laikraščių
pareina kas savaitė net po kelis 

Ir ištikrųjų romumas buvo pa-j^tu8 egzempiįorjų. 0 “Drau- 
vyzdingas. net karščiausi nenuo-Įgo„ .‘Kataliko”, “Lietuvos” ir 
ramos sėdėjo kaip prikalti. To- , k tog ni£jes laikraščių, prenu- .. _ _
kių rimtų pamokinančių paskai- meraęas anį pirštų gal butų gali- j S. S. ir tuomi kuopa padidės.
tų dar šių manų sienos nebuvo 
girdėję. Daugiau reiktų Brook- 
lynui tuokiu paskaitų, o ištikro at
simainytų jo dabartinė spalva.

ma suskaityti. Taigi, matyt, kad 
broektoniečiai jau susipratę, į 
‘prietarus’ jęau netiki ir jiems tie 
paskiaus išvardyti laikraščiai jau

Apie 11 vai. gerb. preleg. užbai- . atgyvenę saVo gadynę. įS gir. 
gė savo paskaitą, padėkojo užl^ jau nieko naujo negali ig_ 
gražų užsilaikymą ir klausė, gal | mokti«... Ot, kaip toki ką pirmiau 
kas kam nebuvo aišku, gal kas išvardyti, tai šios gadynės, tai

Viešpats Kristus, rytą 
gyventoją papročių, mėgo 
kalbėti prilyginimais. Ypač 
kalbėdamas apie savo ka
ralystę čia ant žemės, ki
taip sakant, apie Bažnyčią, 
Kristus daro daug įvairiu 
ir gražią prilyginimą.

Pažiūrėkime, kokį turit 
me prilyginimą šitoje evan
gelijoje?

Karalius iškėlė savo sū
nui pokylį — vestuves ir 
išsiuntinėjo po visą šal} tar 
utis kviesti svečią į tas ves
tuves. Tas Karalius tai 
Dievas Tėvas, Jo Simus — 
Kristus; pokylio vieta — 
Bažnyčia, į kurią visus

SUVALKIJOJE ŪKAS KULTŪ
RA KILTE KĮLA.

“žagrė” savo jiegas sustiprino. 
Stiprėja ir ūkės rateliai. 

Reiktų Amerikos kapitalų.
(Nuo musų spec. korespondento)

Oras ir derlius. r
Marijampolė, 18, VIII, 1913.

Šįmet Suvalkijoje žmonės buvo 
pilni vilties dėl gero javų der
liaus. Taip žieminiai javai, taip 
vasarojai, taip šienai visokios rų
šies (pievos, dobilai, vikiai etc.) 
gražiai augo ir ūkininkių gaivino 
didžiai linksmas mintis. Bet pa
staruoju laiku lietus nemažai pra
dėjo gąsdinti. Pradėjo taip tan
kiai lyti, kad abejojama ar gali

mo namo, tai dalykas nebuvo 
atsakančiai suorganizuotas. Val
dyba utom kart prašė vien gerb. 
kun. Augustaičio, kuris laikinai 
nuvažiavo į Mahanoy City, kad 
kiek išgalėdamas jis parinktų 
aukų. Toliaus šiame dalyke “Ži
burio” valdyba gal geriaus iš
pildys įsakymą visuotinojo susi
rinkimo.

Visuotinas mokinimas.
Parėjo atbalsis po Lietuvą, kad 

ministerija žada čia greitu lai
ku įvesti visuotiną mokymą vai
kų. Tai mums patvirtino žinia 
atnešta iš Petrapilės gerb. musų 
atstovo kun. Laukaičio. Su tuo
mi rišasi jau net kaikurių mie
stų nutarimai įvesti kelias mo
kyklas. Taip neseniai Marijam- 
palės mieste buvo nutarta įvesti 
dvi valdiški mokykli: vieną, ke- 
turklesę ir *kitią pradinę. Inicia- 
tivą tame padavė daugiausiai 
žydai, užtai ir įnešė prie tarybų, 
kad pradinė mokykla butų vien 
“Žydų tautai”. P-s dr. Grinius, 
žinomas pirmeivis, kalbėjo nM 
žydus ir jų reikalus gražiai ir iš
kalbiai rėmė, taip kad užklau
sti žydai, ar sutinka su p. Gri
niaus kalbą — vienu balsu at
sakė: “Nu! sutinkam. Kad po
nui daktarui gerai, — tai ir

ir
sėmenims, javams, dobilams ir 
trąšoms sėjamos mašinos, pievų 
akėčios, plūgai ir tt. Prie ek- 
spertizos, be vietos ponų, buvo 
3 veterinoriai ir keli agronomai. 
Dovanoms Ūkio Departamentas 
davė 100 rublių, šiaip žmonės — 
58 rub., Biržių Ūkio Ratelis — 
15 rub. ir Budbergo U. Ratelis
— 5 rub. Kauno Ūkio Draugija
— pagyrimo lapus (didęl.) ir 30 
“Arklo” lapų (maž.). Laike 
parodos griežė žinomas vietos 
ragų orkestras, Križanausko ve
damas. Oras buvo gražus, taip 
kad lankytojų buvo arti tūk
stančio. Inėjimo bilietas kaštavo 
12 kap.. Reikia dar pridurti, 
kad vakare Nem. Radviliškio 
ugnagesių draugija ant Nemunė
lio kranto su pasisekimu suren
gė gegužines. Radviliškėnas.

8AULAS NAMŲ STATYMAS.

Daugelis gerbiamųjų aukoto
jų “Saulės” namams prižadė
jo paaukoti daugiau tada, kada 
bus statomieji namai apdengti 
stogu. Negalėdama į kiekvieną 
iš tokių pasižadėjusiųjų gerada
rių rašyti, “Saulėa” valdyba per 
laikraščius turi garbę pranešti 
visuomenei apie “Saulės” namų 
stovį. “Saulės” našiai jau sto-

/

ko norėtų dar paklausti. Vienu 
sykiu keturi vyrukai sustojo ir 
paprašė balso. Prelegentas bal
so nedavė, tik paprašė, kad savo 
klausimus parašytų lapeliuose ir 
lapelius atneštų jam. “Aš vi
siems perskaitysiu ir atsakysiu’’
Sako: “pas mus Lietuvoje, pa 
prastai taip daroma”. Iš ne
nuoramų tarpo kilo balsas: ‘ ‘ Čia 
ne Lietuva, čia Amerika! O kad duoties save už nosies vadžio- 
aš rašyt nemoku!” Prelegentas’ tįes” prje šių pastarųjų vis 
patarė, kad kito prašytų. Žmo- ' kaskart daugiaus ir daugiaus 
nėse kilo bruzdėjimas, kiti juo- ■ prisideda. Iš tų šiame mieste ne
kęsi, kad socialistų galva giria- i seniai susitvėrė Blavybės Drau
gi rašyti nemokąs. Paskui vis- gija, prie kurios prisirašė gana 
gi naujas būdas matyt patiko: skaitlingas būrelis; ir E. L. R. K. 
sunešė bene kokią dešimtį lape- a. kuopa iš 56 narių prisirašiu- 
lių su visokiausiais klausimais. , sjŲ> beveik vienu kartu. Be tų, 
Tik stebėties reikia tokiais kiau- j randasi čionai taipgi, dvi grynai 
simais. “Kodėl Popiežius šventi- j katalikiški draugiji (viena vyrų 
na ginklus kareiviams einant į • jr kita moterų ir merginų) tu- 
karę ir kas tai inkvizicija?”. Irinti po nemažą skaitlių narių. 
“Katras tikėjimas išganys dar-jis to matyti, kad broektoniečiai 
bininkus: katalikų ar socialia- j pradeda 'atbusti katalikiškoje 
tų?” “Koks skirtumas larpĮ(dvasioje,kuriojepirmiaubuvovi- 
socialistų ir šventakuprių?” “Ko-!saj( kaip ir apmirę. Tam atbu- 
dėl kunigai gina žmonėms šv. 'dimui galima pripažinti keletą 
Raštą skaityt?” (čia kum. prele- priežasčių:
gentas atsakė, kad kunigai negi- j i) Dabar broektoniečiai turi la- 
na skaityti jokių knygų ir pata- | bai gerą dvasišką vadovą kun.

musų klesos laikraščiai !...
Seniaus tokia nuomonė buvo

didesnės lietuvių dalies; bet šian
dien jau pradeda rasties vis dau
giau ir daugiau kitaip protaujan-

Ta kuopa neturėdama gerų agi
tatorių, parsikvietė Č. Howard iš 
Quincy’s, L. Grikštą iš Lavvrence 
ir kitus I. W. W. agitatorius. 
Na, tie ir pradėjo šaukti netik 
visa gerkle, bet ir visu pilvu, kad 
straiką turės išlaimėti Tik da
bar bėda, kad miestas žada už
ginti! ir lauke rėkauti. Mat, mie
stas, savininkas tos dirbtuvės, ir 
visi čeverykų dirbtuvių savinin
kai, yra labai priešingi I. AV. W. 
unijai. Iš tos priežasties darbi-

ria įsigyt naująjį ir senąjį įstaty
mą). Kodėl Kapucinas katalikui 
draudžia dirbt pas bedievį?” 
“Kodėl kunigai netvarko gerai 
parapijos?” Ir daugiau buvo 
panašių klausimų. Šiuos klausi
mui? čia paminėjam tik tam, kad 
parodžius, kaip mnsų socialistų 
sitiegenyse viskas yra susimaišę. 
Kun. Matulevičius pastebėjo, kad 
nei vienas klausimas nekliudo da
lykų, kurie jo paskaitoje buvo< 
gvildenami. žinnešys.

BROCKTON, MA88.

Brockton yra čeverykų dirbtu 
▼ių miestas. Turbut nėra tokio 
miesto, kur tiek rastųsi čeverykų 

'dirbtuvių, kaip Brockton’e. Dar
bai čionai lengvi, uždarbiai geri, 
bet hemokanČiam darbo šiame 
mieste yra blogai, prisieina dirbti 
už $1.00 arba $1.50 per dieną; 
o mokantis darbą, nepersunkiau- 
siai dirbdamas, pasidaro $3.00,

čių. Įsitikrino, apie jiems ža-j ninkama kova yra labai sunki ir, 
damą rojų, pamatė, kur juos ve- kaip nekurie numato straiko pa
da tokie laikraščiai ir kas to- dėjimą,' nesitiki, kad ką laimėtų 
kiems laikraščiams rupi. “Ga- iš' straiko. Vinių dirbtuvė kaip 
na”, sako, “mums klausyti ir dirbo, taip ir dirba. Darbinin

kų turi jau užtektinai, taip kad 
dirba pilnas valandas ir dienomis 
ir naktimis. Beabejo, jeigu ki
tokią uniją butų paėmę gal ir 
butų laimėję, bet dabar su šia 
sunku. Buvo pasidavę j valstijos 
santaikos komisiją, idant sutai
kytų. Kuomet gubernatorius pa-' , 
klausė miesto gaspadoriaus, ar 
ištikro yra straikas Brockton’e, 
gaspadorius ištyrė straiko pade- < 
jimą ir pasakė, kad straiko" nė
ra.

Anuo tarpui keletas straikinin- 
kų, už bandymą neleisti darbi
ninkų į dirbtuvę tapo suareštuo
ta, gavo užsimokėti už norą 
triukšmą sukelti. Dabar jau pa
tįs straikininkai matydami, kad 
gal ir nieko nebus iš tų straiką, 
kaip girdėt, važiuoja j kitus mie
stus darbo jieškoti, nes Bro. k- 
ton’e jau niekur negali jo gau
ti. Darbdaviai bijosi I. \V. W. 
unijos ir visi tą uniją boikotuoja. 
Taigi iŠ tos priežasties labai tam
si viltis išlaimėti tą straiką, ku-. 
rį vieni lietuviai tik tapripažjsta.

Iš pradžios, nors aukos geriau 
plaukdavo, bet kaip aukotojai įsi
tikrino, kad tie centeliai daugiau
siai pasilieka agitatorių kišenėse 
pav. C. IIoward ima $18.00 savai
tėje, L. Grikštas ir gal apie tiek 
ir dar jį sutvėrė už kokią tai 
suktybę, mat nabagas norėjo — 
kaip sako — ar apie $200.00 pa
siglemžti; o knr kiti kalbėto
jai, kurių čia pribuvo net iš 
Brooklyn’o, — jiems irgi reikia 
užmokėti 1 Tai pamatę, daugumas, 
ypatingai vietinių sako: “geriau 
aš asmeniškai sušelpsiu kokį 
žmogų, o neduosiu tiems “neva” 
kalbėtojams arba agitatoriams į 
kišenius. Ir tai kad nors gerai 
darbininkiškai, neužgandamį nie*

K. Urbanavičių. Tokio vadovo 
dar kaip Brockton’e lietuviška 
parapija gyvuoja, lietuviai čionai 
neturėjo. Tik bėda, kad su šv. 
Roko bažnyčia negali susitaiky
ti. Kaip perniai rudenį uždarė, 
taip dabar ir tebestovi. Greičiau 
turbut nauja stosis, nekaip atida
rys senąją. (

2) Iš Brockton’o yra gana skai- 
lingas būrelis gerų moksleivių, 
lankančių augštesnę mokyklą, 
kolegijas ir seminarijas. Jie yra 
Susimetę į kuopelę, vardu. “Lie
tuvių Rymo Katalikų Moksleivių 
Draugiją, Brockton, Mass.”, į 
kurią priguli 11 moksleivių. 3 
lanko seminariją, 4 kolegiją ir 
4 augšt. mokyklą. Vakacijos me
tu daug energijos priduoda vi
siems lietuviams katalikams tie 
moksleiviai. Mat pirmiau bu
vo manoma, kad tik vieni “pirm
eiviai” yra mokyti, o kiti ne. 
Dabar lyg tyčia Brockton’e 
moksleivių iš “pirmeivių” nėra
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ko ^nukalbėtų, bet dabar sako: 
“pirmiausiai, jeigu turi kokį pik
tumą ant ko, tuojau išlieja savo 
tulžį ant tų, o toliaus niekina ku
nigiją ir abelnai bažnyčias”. To
kių prakalbų prisiklauso brock
toniečiai po du kartu savaitėje, 
antradienio ir penktadienio va
karais, o kad kaip kada ir sek
madienyje du kartu gauna išgir
sti. •

Taip tai Broekton’e yra ve
damas straikas. Ar ne bus taip 1 
su šiuomi straiku Broekton’e, 
kaip buvo Paterson’e N. J. Lin
kėtina laimėti. Jeigu butų pra
dėję su gera unija, bet susidėję 
I. W. W. neranda gilios simpati
jos žmonių tarpe. I. W. W. uni
ja jaui gerai žinoma “Draugo” 
skaitytojams. Juk jeigu patįs 
socialistai savo konvencijoje buvo 
atmetę tą uniją, tai jau aišku 
kiekvienam, kad ji yra nekam ti
kus. Vienok ‘grinorėliams’ dar 
gali akeles muilyti, ir agitatoriai 
gali sau lengvai duonelę užsi
dirbti, kad ir su tokia organi
zacijos platforma.

Tokios tai bėgamos žinutės iš 
Brockton’o dabartiniu laiku. Iš
tikro, laikas butų broektoniečiams 
pirmiausiai panaikinti iš savo tar
po girtybę, rašyties į Blaivybės 
Draugiją kuodaugiausiai, tapti 
nariais katalikiškų draugijų, ir 
platinti katalikišką laikraštiją ir 
literatūrą.

Taigi, Brockton’o lietuviai, su- 
sipraskit, sukilkit ir ženkit kata
likiškoje dvasioje pirmyn.

Broekton'ietis.

LEWISTON, ME.

Rugsėjo 1 d. šv. Baltramiejaus 
draugija buvo parengusi balių 
su skrajojančia krasa. Buvo taip
gi pasakyta kelios deklamacijos 
ir prakalba. Deklamavo sekantįs 
žmonės: P-lė A. Sinkiutė: “Aš 
vargšė mergaitė”; p. Vaitiekū
nas: “Pavasaris”; p-lė W. Wai- 
čiulytė: “Augštyn” ir p. P. Tū
belis. Po to dar padeklamavo ei
les p-lė E. Boneckaitė: “Į darbą 
Jaunime”. Po to, tvarkos ve
dėjas K. Ramanauskas perstatė 
kalbėti Steponą Bugnavičių, ku
ris trumpai išdėstė jaunų dienų 
svarbumą ir kaip jas jaunimas tu
ri praleisti, taipogi ragino prie 
švietimosi, skaitymo gerų knygų 
ir laikraščių ir užbaigė kalbą, ve- 

x lydamas visiems kuodaugiausiai 
smagumo. Jo kalba publikai pa
tiko. Taipgi buvo paskirtos 3 
dovanos tiems, kurie daugiau 
gaus atviručių: viena už $1.50, 
antra už $1.00, trečia už 50c. 
Pirmą dovaną laimėjo Ona Dau- 
niutė, antrą E. Boneckaitė, tre
čią Valerija Vaičiuliutė.

Galop dar padeklamavo A. 
Daunis “Tik tu debeseli”. Va- 

\ karas užsibaigė šokiais. Labiau
siai puošė šį vakarą tai, jog ne
buvo vartojama svaiginamų gė
rimų, net miela buvo žiūrėti, kaip 
visi sau blaivus, gražiai linksmi
nosi. Nors ir buivo atsiradęs vie
nas truputį užsitraukęs ir ban
dė pakelti betvarkę, bet ačiū ki
tų svečių rimtumui ir blaivumui 
ir tas nusiramino, kadangi jam 
niekas nepritarė. Galima tikė
ties, jog ir tie, kurie dar mėgsta 
pagirtuokliauti, pamatę kitų pa
vyzdį pames taipgi tą negeistiną 
girtuokliavimo paprotį, kuris ne
tik ką kišenių tuština, bet dar
žeminą vardą kitų akyse.

Ten-buvęs.

NORTH ABINGTON, MASS.
Kol kas musų miesčiukas negar

sinamas per katalikiškus laikras- 
čiuis. “Keleivyje”, “Laisvėje”, 
tai kada nekada randasi raščiu
kai, bet, žinoma, vis tai ant ka
talikų užpuldinėjimai.

Rupgpiučio 7 d. buvo čia at
silankę moksleiviai Virmauskis ir 
Juškaitis iš Brockton’o su pra
kalbomis. Kalbėjo jiedu, vienas 
apie lietuvišką moksleiviją Ame
rikoje; antras apie liet. kalbą ir 
lietuvių gyvenimą. Judviejų kal
bos patenkino musų lietuvišką 
koloniją, kuri beveik visa buvo 
susirinkusi į šias prakalbas. Ta 
pati publika, kurios butą tą va
karą apie 77, sumetė “Mokslei
vio” fondui apie 89.00 dol. Iš 
šitų aukų vienas iš viršminėtu 
laikraščių pasipiktino — net dar 
ir apšmeižė šituodu moksleiviu 
sakydamas: ‘tai pasišienavo’ sau 
neimdami nei skatiko. Keletas 
North Abingtonečių nori sutver
ti SLRKA. kuopą. Juškaitis pri

Išleistuvių Vakaras Dr. Basanavičiaus ir AI. Yčo, L. AI. ir D. D. V. atstovų, iš Cgicaįos.
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Iš Lietuvos skaisčios padangės 
Į tolų kelią jiedu rengės.
Per jūrių ošiančias bangas 
Lenktyn jie leidosi su vėju,
Visa tauta juos palydėjo.
Jie plaukdami dūmojo: Kas 
Už jurių-marių mudu laukia?
Čia laivas supas, audros kaukia, 
O jie tolyto vis plaukia, plaukia... 
Išsilgus, žingeidi mintis 
Pirmyn vis lekia į padanges 
Ir ateitį įspėti stengias.
Ištroškus reginio akįs 
Praskėst norėtų juodą skraistę,
Tą jūrių miglą išblaškyt 
Ir savo brolius pamatyt,
Kurie tuos’ plotuos’ išsisklaistę 
Gyvena svetimoj šalyj,
Už vandenyno, ten toli.
“Jie būtinai, rankas išskėtę, 
Tėvynės laukia atstovų.
Smagiai mums duos pasiviešėti.

sižadėjo visame tame jiems būti 
pagelboj.
Abingtoniečiams atsišaukus dar 
sykį į šituodu moksleiviu kad 
jiedu sutvertų tą minėtąją kuo
pą, jiedi ,dar kartą surengė vaka
rą ir programą. Rugpiučio 28 
d. jiedu atsilankė su kalbomis, 
o O. Šidlauskiutė ir Juozapa Žar- 
kauskiutė su dailiu dialogu. Ši
sai vakaras dar labiau palinksmi
no North Abingtoniėčus. Pagei
daujamoji kuopa tapo sutverta. 
Ačiū Brockton’o moksleiviams už 
pasidarbavimą.

Darbas reiks dirbti.

ATHOL, MASS.
Cicilikų vaisiai.

Šiuomi noriu ‘Draugo’ skaity
tojams kiek papasakoti apie mu
sų miestelio socialistų pasielgi
mus. Musų miestelio jaunuomenė 
rugpiučio 3 d. turėjo surengusi 
pikniką, kuria buvo rengiamas 
neprisilaikant jokių partijų, o 
vien tik vardu Athol’o jaunimo. 
Bet štai atsiranda vienas socia
listas, kuris kažin ar tai dėl gar
bės kokios, ar dėl kito ko, nupie
šia per “Laisvę”, kad tas pik
nikas atsibuvo po L. S. S. 114 
kuopos globa. Musų jaunimas pa
stebėjęs tokį neteisingą parašymą 
atšaukė tai per “Laisvę”. Tas 
socialistas užsikarščiavęs, vėl man 
damas viską ant savo kurpalio 
rašo į tą patį laikraštį, kad pik

nikas buvo po globa minėtos kuo
pos, ir už atšaukimą pirmutinės 
jo žinutės išvadina musų jauni
mą melagių komitetais, profesio
nališkais apgavikais, “Draugo” 
bernais- — apaštalais, ir kitokias 
nelemtais vardais.

Musų jaunimas, pasijutęs skau
džiai užgautas tokiais išvadini- 
mais, pasistengė kuoaiškiau iš
dėstyti visą to dalyko stovį. Tad 
tas socialistas, matydamas, kad 
jau lieka neteisingu, ant to pik
tumo rašo į “Keleivį”, kad jau 
tas piknikas buvo ne po globa 
L. S. S. 114 kuopos, bet tiesiog jos 
buvęs parengtas. Kurgi ta gėda, 
kam taip neteisingai elgtiesif kur 
jūsų dora, socialistai t ką jus pa
našiai elgdamiesi manot atsiekti t 
gal garbę, manot apturėti savin- 
damiesi kitų surengtus pasilink
sminimus T Ne! jus garbės iš to 
neapturėsit! Vien tik didžiausią 
panieką užpelnėt! Įsitėmykit ge
rai, kad tokiais savo neteisingais 
pasielgimais jus įkirėjote visuo
menei iki gyvam kaului! Jus, lie
tuviški socialistai, šaukiate: 
“draugai, kovokime prieš netei
sybę”. Bet patįs ant savęs jus 
neatsižvelgiate, kad pildote di
džiausias neteisybes ir sėjate ne
apykantą tarp žmonių!

Taip, tai tokiais darbais atsi
žymi musų cieilikai. Kur tik 
toks nelemtas gaivalas pasisuka, 
ten purvų žymė paliks. Nevel-

Visi, be skirtumo spalvų,
Sumes tėvynei auką gausią 
Ir palydės kuoširdingiausia 
Atgal, — ir tai ne tuščiomis”. 
Taip mąstė juodu tylomis,
O čia vis vėjas laivą blaško 
Ir vandenį į viršų taško,
Ir bangos pradeda putot,
Tartum į ginčą nori stot.
Mat, bangis didžio vandenyno 
Gerai mus brolių dvasią žino,
Ir perspėt skubina Svečius, — 
Kad brolius ras — ne tuos pačius. 
Jau ten kiti gyvena žmonės, —
Ne ramus sūnus Lietuvos,
Kuriuos tykus auklėjo klonis 
Ir skardas prigimtos dainos.
Jus pamatysit čia Lietuvį,
Kietai sukąstais dantimis, 
Kovojantį už sunkų būvį 
Tr velkant jungą tylomis.
Laisvoj šalyj kaip laisvės maža!

Įsileisk tokį nelem-

tuį sakoma “įsileisk žydą 
nyčion, užsilips ir ant altoriaus”. 
Taip ir yra.
tą socialistą kur į draugiją, ar
šiaip kur į bendrą veikimą, tai 
tuoj tave apdrėbs savo nešva
riausiais purvais. Mes lietuviai 
katalikai, norėdami išlaikyt savo' 
gryną tikėjimą, ir tautybę turi
me vengti tokių gaivalų! Susi
rinkimuose ar šiaip kukiam mu
sų veikime turime visados būti 
atsargus, kad kartais tie socialis
tai nepadarytų mums nesmagu
mų !... A. K. Lašas.

NORWOOD, MASS.

Parapijos stovis.
Norvvood’o lietuviai išgirdome 

nemalonią naujieną. Rugpiučio 
31 d. nedėlioję gerb. kun. J. Kras
nickas atsisakė laikyti pamaldas 
kas nedėldienis; laikysiąs tik vie
ną sykį į mėnesį paskutinę mė
nesio nedėlią, nes esą priežastis 
tokia, kad turi savo parap. Cam
bridge, Mass. Ten parapijonai 
reikalauja dviejų pamaldų šven
tadieniais, tokiu budu į Nor
vvood ’ą kas šventadienis negali at
važiuoti. Ligi šioliai gerb. kun. 
kun. J. Krasenickas Norvvood’e 
laikydavo pamaldas kas šventa
dienis ir nereikalavo jokio atly
ginimo.

Parapija buvo parengus ferus 
27, 28, 29, 30 rugpiučio ir 1 rug-

Kiek fanatizmo čia aukų!
Kaip daugel Lietuvos vaikų 
Čia svetimą vežimą veža!
Žiūrėkit! Štai “garsus” didvyris, 
Kursai visam pasauliui gyrės,
Kad už tėvynę vedė kovą,
Ir bekovodams gavo džiovą:
Jis pirmas drabsto Jus purvais! 
Tėvynės Tėvą kojomis mina,
Burnoja nešvariais vardais...
Bet jam vis vien. Seniai pakliuvęs 
Nelaisvėn svetimų minčių,
Atsikratyt negali jų 
Ir žino, kad jis ne Lietuvis...
Sunki dvasia, sunkus čia oras,
Kaip stinga doresnių jasmų!
Rambi širdis ir sprandas storas, —
Tai turtas Lietuvos sūnų.
Bet toj širdyj, kur žėdno sprandas 
Palinkęs auksui tik tarnaut.
Kaip yra smagu, jei meilė randas 
Tr brolių gėdą nor nuplairt! J. K.

baž-sėjo. Ferai pelno atnešė pu- 800 
dol. Dabar parapija turi pinigų
per 2000 dol., neskaitant žemės,
kuri yra jau ir išmokėta.

81 kuopa S. L. R. K. A. užsi
manė rengti šokius kas subat- 
vakaris nuo 6 d. rugsėjo iki ad
ventui Dean svetainėje. Pelną 
skiria parapijos naudai.

Lapelis.
----------•

DU BOIS, PA.
Šis nemažas miestas stovi gra

žioje vietoje. Tyras ir sveikas 
šios apielinkės oras, užlaiko šio 
miesto gyventojus geroje ir gra
žioje sveikatoje. Tiktai tie kurie 
yra peilaug įsimylėję į ponią 
“Raudonakią” ir perdaug yra su
sidraugavę su ponu “Rudžiu” tai 
tankiai serga.

Lietuvių čia randasi su viršum 
200 šeimynų. Visi gana gerai dir
ba ir nemažai uždirba; nes dar
bai eina gerai. Nemažai lietuvių 
turi savo nuosavius namus ir gra
žiai gyvena. Viskas butų gerai, 
kad tiktai butų didesnė vienybė, 
meilė ir sutikimas tarp parapijo- 
nų ir vietinio klebono knn. I. Ab
romaičio. Duboisiečiams reiktų 
atminti, kad vienybėje yra tvir
tybė, meilėje randasi galybė, o 
sutikime veikimas. Kaip malonu 
ir linksma butų čia visiems, kad 
žydėtų tarp mnsų vienybė, meilė 
ir sutikimas I Turėtume šiandien 
jau daug gražesnį Dievo namą-

sakyklų, kad prisidėtų su aukomis 
prie tų namų pastatymo. Aiški
no apie namų naudą ir kaip gra
žu butų, kad ir Škotijos lietuviai 
savo aukomis prisidėtų prie pra
platinimo apšvietos Lietuvoje.

Paskui tie kunigai išvažiavo ir 
jų vietoje pasiliko kun. Pabijo
nas Kemėšis, kurs varo tolyn 
anų kunigų pradėtą darbą. Iš
girdę apie kunigų darbus, socia
listai išspaudė ‘Rankpelnio’ spau 
stuvėje atsišaukimus, ir išsiun
tinėjo pja visą Škotiją, kad at
kalbinti žmones, idant neduotų 
“Saulės” namams nei vieno pe
no; nes, girdi, kunigai norį su
grėbti viską iš žmonių ir atiduoti 
davatkoms. Jie skelbia buk tie 
“Saulės” namai nėra nei pradė
ti statyti. Tokių atsišaukimų yra 
prisiųsta ir į Steveston. Vieni 
skaito juos ir tiki, bet išmintingie
ji žmonės žino, kad tai juodi me
lai. J. Savimokslis.

WEST LYNN, MASS.
Lietuvių sulenkėjimas. Lietuviai 

priguli prie lenkų organi
zacijų, nors jiems ten

neduoda balso.
VVest Lynu, Mass. raudasi 10 

agi. mylių nuo Bostono, Mass., 
Čia labiausia yra batų dirbtu
vių, yra kelios odos dirbtuvės, 
taipgi nemaža elektros kompa
nijos dirbtuvė. West Lynn’^ 
gyvena nemažas skaičius lietu
vių. Apskaitoma, jog yra su 
viršum šimtas šeimynų ir trissyk 
tiek pavienių.

Nuo sausio mėnesio šių metų 
kelių lietuvių rupesniu čia ta
po inkurta S. L. R. K. A. kuopa. 
Išpradžių imtasi dirbt karštai, 
bet dabar jau apsileista. O dėl
ko? Yra viena keista priežas
tis : mat, šiame miestelyje mu
sų broliai lietuviai verčiasi į 
lenkus, o kiti, matyt, bijo savo 
sulenkėjusių draugų. Pavirtu- 
sieji į lenkus lietuviai priguli į 
lenkų organizacijas, į visokius jų 
“zvviązkus” ir tt. Kaikurie lie
tuviai yra lietuviais tik tuokart, 
kad pasigeria, o kada prasiblai- 
vo, bėga pas lenkus ir išsižada 
lietuvių vardo. Vienas lenkas 
gyrėsi man : 4 ‘ Litwini naležą do 
polskiej organizacyi, bo my ich 
ošwiecamy”. Lietuviai priguli 
prie lenkų parapijos ir neturi sa
vo kunigo. Lenkų kunigas pri
sideda prie lietuvių lenkinimo. 
Parapijos susirinkimuose lietu
viams neduoda balso, sakyda
mas: “Tobie glosu niema bo ty 
jesteš litwin”.

Ar negėda jums, broliai lie
tuviai, kad jus tampate savo tau
tos išgamomis? Atminkite, jog 
jums kada nors reiks išduoti at
skaitą prieš savo tėvynę! Ką 
jus tada turėsite parodyti?

Lietuvą Mylintis.

bažnyčią, kaip iš vidaus taip ir 
iš lauko, ir butų kiekvienam daug 
maloniau eiti į jj atiduoti Dievui 
atsakančią garbę. Turėtume taip
gi ir lietuvį vargonininką ir gerą 
chorą. Išgirstume tada ir giesmę 
“Pulkim ant kelių” kas nedėldie
nį—giesmę, kuri ramina ir Dievo 
meile pripila kiekvieno lietuvio 
kataliko širdį. Prie bažnyčios tu
rėtume jau ir savo parapijinę mo
kyklą, kurioje musų jauni vaiku
čiai galėtų išsimokyti netik ang
liškai, bet ir lietuviškai; o dar 
išmoktų gerai ir savo Tikėjimo.

Lietuviškų laikraščių ateina čia 
visokios rųšies, ir visų po ne
mažą skaitlių egzempliorių, taik- 
tai vieno musų geriausio “Drau
go” nelabai čia matyti. Nežinia 
dėl kokios priežasties jisai nėra 
čia taip mylimas kaip kitur. Gal 
šio miesto lietuviai yra visai ne
girdėję ar gal užmiršę, kad 
“Draugas” yra geriausias lietu
viškas katalikiškas laikraštis 
Amerikoje, ir kad jam reikėtų at
rasti vietą kiekvieno lietuvio ka
taliko namuose.

Viens iš Du Boisiečių.

8TEVEN8TON, ŠKOTIJA.

Kunigas Vasiliauskas ir kun. 
Norbuda, važinėdami po lietuvių 
kolonijas, skelbė visiems liet. 
apie statomus Kaune “Saulės” 
namiio. Jie ragino lietuvius iš

CICERO, ILL. i

Pradėjus tvarktyti chorą jau
nam vargonininkui, pasirodė rei
kalinga sutverti giedorių draugi
ją, kuri galėtų pasekmingiau la
vinties nevien giesmėse ir dai
nose, bet ir dramoje, nes šioje 
aplinkinėje yra stoka drama
tiškų draugijų. Rugpiučio 25 
dieną tapo sušauktas susirinki
mas ir sutverta draugija šv*. 
Grigaliaus. Pirmininku tapo iš
rinktas vietinis jaunas vargo
nininkas, tos draugijos sumany
toms, K. Mikalauftkas, Pagel- 
bininku pirmininko F. Laucai- 
tis, iždininku F. Zakaraujgka^ 

(protokolų raštininke S. Šliogai- 
tė, finansų rašt. K. Bagdonaitė.

Dabar atsibusią šv. Antan oi 

parapijiniame kiemė labai gra
žus vakarai, panašus piknikams, 
kur žmonės turi geros pro
gos susirinkę tyrame ore, sau 
gtažiai pažaisti, pasilinksminti 
kiekviena seredos ir nedėlios va
kare, nes kiemas yra apšviestas
elektros šviesa.

Rugsėjo pirmą dieną buvo la
bai iškilminga veseliją. Susituo
kė Domicėlė Svetikaitė, giedo
toja šv. Antano parapijos, su 
V. Zajausku, namų savininku, 
Cicero, III. Bažnytinės apeigos 
atsiliko labai pavyzdingai. Jąs 
suteikė kun. A. Ežerskis, asisto- 
jant gerb. kun. N. Lukošiui, ir 
kun. V. Karkauskui. Laimingo 
sugyvenimo jaunai porėleil

Balandėlis.

t
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rasta fontanas vardu “skausmų 
šaltinis”, kurs iki šiol tebetekus. 
Stabai rasta gerai užsilaikiusiais. 
Muro dekoracijos rodo, kad čia 
buvus garbinama žemės deivė ir 
kokia tai vyriška 'dievystė su bu- 
lio galva. Randava įdomių ka
reivių stovylėlių ir gražių žiesti- 
nių dalykų.
[domiausia dabartinių Sardinijos 
iškasenų yra tai, kad tukstanties 
metų prieš Kristų griuvėsiuose 
Ortu Commidu rasta vario lie
jyklos bei kalyklos. Krosnis, tar 
pyklos, įvairios formos rasta taip, 
kaip jos buvo palikta tukstantįs 
metų atgal, pereinamuoju laiku 
tarp akmens ir bronzos amžių. 
Iškasenos liudija, jog sardinie- 
čių vario liejimo būdų butą labai 
sumanių.

žasčių negali jų atlikti, pirmi
ninkauja Direktorių Komiteto 
susirinkimuose be sprendžiamojo 
balso, dalyvauja su Komisija pa
tikrinime knygų.

katalikų, nei pačios religijos prin
cipų. Mococho ir jo sėbrų dar
beliai Čenstakavo vienuolyne 
daug juk pripiktino žmonių, te
čiaus patįs tikėjimo princijai, ar 
jojo dogmos tapo nepaliestos. 
Piktas sviete visuomet buvo ir 
bus. Jei nebūtų pikto, geras ne
turėtų jokios vertės, nebūtų svie
te to trinymosi, tos distilacijos; 
geri, mielaširdingi darbai, jei ne
būtų piktų, neturėtų tokios skai
stybės, kokių jie nūn turi. Pik
tas savyje yra sąlyga gero esmei, 
todėl, kaipo tokis, yra reikalingas 
ir neišvengtinas žmonių naudai.

Kur mes neisime — visus su
sitiksime su negatyve ir pozity
ve, sui pasyviu ir aktyviu veiki
mu. Toks jau yra įstatymas žmo
nėms duotas, taigi, kaipo tokis i 
privalo būti visų gerbtinas.

Blogi katalikų darbai mums Į 
yra labai nemalonus; gi tų ku
nigų, kurie tik žiuri savo kiše
nę ir pilvą, mes niekad negerbia
me ir negerbsime, nes tokie to 
yra verti. Tikras krikščionis, 
tuo labiau doras kunigas negali 
šaltai žiūrėti į savo brolių skur
dą, į jųjų nelaimes. Svarbiausia 
krikščionijos ypatybė yra ypač 
artimo meilės praktikavimas, ar
ba, kitaip tarus, gerai daryti ar
timui. Labai smarkiai užsipuo- i 
la šiais laikais ant tūlų kunigų : 
ir gana teisingai. Tie, kurie vei-Į 
kia bei elgiasi nesulig savo pa
šaukimo, užmiršta, kad “kūpi- j 
gystė — tai pasišventimas ”/| 
Tai0 išsitarė dievotas, pilnas , 
apaštalinės dvasios senelis, ant- Į 
vyskupis Veber, konferencijos ' 
laike, laikytos filosofijos ir te- | 
oi o gijos klausytojų Orehard 
Lake’e, spal. 27 d. š. m. Dau
gelis užmiršta tai, eidami į ku
nigus. .Tūli kunigystėje jieško 
patogaus, šilto gyvenimo. Bet 
nabagai apsirinka. Tokie esti 
nelaimingiausi. “Yra kunigų — i 
kalbant to paties antvyskupio žo- j 
džiais y- visai be tikėjimo. Aiš- Į 
ku, kad tokie su Kristumi nieko J 
neturi ir bažnytines priedermes 
atlikdinėja tik, atsiprašant, dėl 
“biznio”*)

Petras LapelisDažnai matome “stebuklingų- mis, 
jų” kadtarų apskelbimuose indė- Lab 
ta jų “profesoriški” paveikslai, mės t 
Bet tų žmonių, kurių paveikslai sveika 
dabina apskelbimus, visai negali- mių 
ma nei matyti: dažniausia tie kadir 
paveikslai esti iš kur-nors pasko- trukst 
linti vien tik tam, kad juos in- panori 
dėjus į-apskelbimą. Žmogus, kurs ryti 
jus apžiūri, kada nupipate pas to- žaisliu 
kį daktarą, yra nei daugiaus nei kos iž 
mažiaus tiktai sukrus apsimetė- ra tai 
lis, aktorius žaidžiąs daktarą, ku- būti ' 
rio užduotis yra išeigzaminuot varinė 
jūsų kišenę, o ne sveikatą. lies pi

Vienas įžymesniųjų Chicagos dirbus 
daktarų, dr. W. A. Evans, ši- nė už 
taip pasakoja apie daktarus, kų- tų žai 
rie skelbias: Tai

“Daktaras, kurs daro biznį iš mų iš 
skelbimos, nelanko daktarų drau- ir dai 
jų mitingų ir nedalyvauja jokiuo- jai, je 
se svarstymuose. Tokiu budu jis teužsii 
užmiršta ir tą, ką žinojo, o žinojo tepasii 
jis baisiai-mažai. Jis gali nusi- sines 
pirkti kaikokių knygų ar laik- nimo. 
raščių, bet nebodamas moksliu, dj&rbą 
jis ir iš tų naudos negauna. Jis mokyt 
pastebi tik nepaprastus medicinos šiame 
atradimus, o kitkas jam lieka ne
žinoma. Todėl jo vartojamos me- __ _ 
todos yra bent penkiais ar de- IVOIC 

šimčia metų atsilikusios. Penki guĮ^ 
ar dešimts metų medicinoje yra Kongi 
ilgas laikas. Kodėl? Nagi, aš apįe 
apleidžiau Chicagos sveikatos de- Brook 
partamentą vos du metu atgal, o pr 
į tą laiką jau atrasta, kaip apsi- 
saugojus nuo tifoidalės šiltinės. į,U)8 tj 
Kiekvienas lengvai gali matyti, aįškia 
kad žmogus, nuėjęs pas besiskel- iįetuvj 
biantį daktarą, negauna nieko iŠ je rj 
apsangotinės medicinos ir gauna g 
pasenusį patarnavimą iš gydyti- apgyv 
nės medicinos”. žinnej

Ras tokius daktarus žmonės. li-ndįjj 
eina daugiausia sų lyties ligomis, gviio 
ir tie daktarai iš tų ligų didžiau- visoki 
šią biznį daro. Užgązdina, ir už jjs pa 
menkniekį ima dešimtimis ir šim- ug po] 
tais dolerių, o galų gale ir to gei 
menkniekio neišgydo. l>et ži

Lyties dalykai ir ypač lyties ventoj 
ligos pas žmones yra slepiamiau- dęs. 
sias daiktas. Apie lyties ligas gyven 
^raonįj|s kuoma^fau^la j^man<yK kita y 
jokio pamokinimo niekad nėra pavoji 
girdėję. Todėl “stebuklingiems” reikia 
daktarams šitoj srityj yra pju- ir pai 
tis. D-ro Evans’o nuomone, reik- prirod 
tų žmones daugiau pamokinti apie šys p« 
lyties dalykus, tąsyk jie mažiau lykais 
besikreiptų pas ‘ ‘ stebuklinguo- ko: J 
sius” daktarus ir mažiau butų iš- mažą 
naudojami. naudo
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Centro Sekretoriaus Priedermės.

Sekretorius vedA narių ir pro
tokolų knygas, priiminėja viso
kias žinias, dalina jas pagal rų- 
šis, atsakinėja į užklausimus, at
lieka sekretorius darbą Susiva
žiavimuose, prirengia protokolus 
į organus, apgarsina abeju* 
Draugijos stovį organuose bent 
2 sykiu metuose, išsiuntinėja re
ferendumų ir viršininkų rinki
mo blankas, viešai kviečia išrink- 
tuosius'^nžimti savo vietas, ra
gina priklausančias organizaci
jas mokėti narių mokestis ic 
veda visokius susinešimus. Se
kretorius, priėmęs nuo priklau
sančių organizacijų pinigus (mo
kesčius) bėgyje 7 dienų turi per
duoti iždininkui, skaitant nuo 
dienos aplaikymo.

Sekretorius turi būti po 500 
dol. kaucija. ' .

Antraip vertus, veikalai prie
šingi religijai yra daugelio su 
skoniu skaitomi. Aišku, kad 
moksleivio protas gaudo užmėti- 
nėjimus, stato įvairių-įvairiausįus 
klausimus, į kuriuos nesugeba 
atsakyti, nes jam stoka elemen- 
tariškiausio religijos mokslo pa
žinimo. Liūdni tai faktai ir bu- 
/infoi reikia jaunų pavyzdžių. 
Tikintis ir praktikuojantis drau
gas gali daugiau nuveikti, negu 
geriausios katecheto pamokos. 
Tikintis studentas turi savo gy
venimu patvirtinti, kad tobuly
bėje randasi išrišimas visų svar
biausiųjų gyvenimo problemų.

“Tikėjimo tankiausiai jaunuo
menė nustoja ne dėl menamo ne
va jojo nesusitaikymo su protu, 
bet kad valia liepia pasiliuosoti 
nuo to, kas uždeda ant jos kokias 
nors moralės priedermes. Leng
vai priimame net galutino ultra- 
cizmo filozofiškas sistemas, jei 
tik jųjų pripažinimas nieko ne
kainuoja.

Tikėjimas mums liepia būti 
i gerais, liepia dirbti, melsties, lie- 
| pia išsižadėti puikybės, egoiz
mo, o atsiduoti su dvasios nuo
lankumu brolių ^Blarnavimams 
— tas gi ypač daug tinginių at
šaldo nno tikėjimo.

Tarp jaunimpienės jau, deja, 
yra išsiplatinę įvairus nedori, 
įpročiai, kurie taip kartais pa
vergia sielą, jog geriau yra lin
kusi atmesti tikėjimą, paminti 
sąžinę, negu išsižadėti puikybės, 
arba nepadorių smagumų. Ir 
tuomet tai staigu įsiviešpatau
ja josios vaidintuvėje milžiniška 
daugybė neva priešinguimų ti
kėjime. Tikintis jaunikaitis tu
ri patarti nupuolusiems, atsiti
kus progai, kad geriausias*būdas 
sumušimui priešingų tikėjimui 
užmetinėjimų ir atradimui švie
sos ant tamsaus gyvenimo kelio, 
yra sielos apvalymas nuo vi
sokių nedorybių ir klausimas vi
dujinio balso, šaukiančio pasi
taisyti, tobulinties. Kas pas
kui tą balsą eis, tas eis nuolat 
pirmyn į šviesą.

Su religijinėmis praktikomis 
esti tankiai prasilenkiama dėl 
to, kad iš formalio regėjimo pun
kto atrodo esant jąsias lyg be 
turinio. Bet visuomet pasiliks 
prie jųjų tasai, kuris susipras, 
kad iš jųjų galima semti jiegas- 
ir ištvermę. Studentas, kokios 
jis tautos nebūtų, privalo mokė
ti bendrauti su Dievu, žiūrėti į 
Jįjį ir per tai pakilti augštojon 
dvasios gyvenimo atmosferon 
prie galybės, prie tobulybės”...

— Taip tatai atsiliepia apie 
religiją ir religijijines prieder- 
dermes jaunas, augščiau doriš
kai ir protiškai pakilęs, musų 
draugas, geros valios jaunikai-
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AMERIKOS LIETUVIŲ SKY
RIUS VILNIAUS MOKSLO 
DRAUGIJOS MUZAJUJE.

Į steigiamąjį Vilniuje Lietuvių
Mokslo Draugijos mušėjuje ame
rikiečių lietuvių skyrių sulig šiol 
paukojo daug fotografijų: kun. 
F. B. Serafinas, kun. A. Skripka, 
kun. K. Ambrozaitis ir fotogra
fas Stankūnas Chieagoje; knn. 
K. Skripka ir fotografas Mažri
mas Westvillėje;* knn. Petravi
čius East St. Louis; kun Augu* 
lis Dorriavillėje; kun. Gadeikis 
Kenoshoje; kun. Krušas Wauke- 
gan’e; kun. J. Oervickas ir V. 
Stasevičius Grand Rapids’e ir kt.

Visiems dovanotojams Makslo 
Draugijos vardu taria ačių

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
los 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- 
lttles, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pasių, 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
dienyje (utarninke).

Iždininko Priedermės.
Iždininkas užlaiko Draugijos 

iždą, moka bilas su parašai* 
Centro Pirmininko, Sekreto
riaus ir pripažinimu 2-jų iždo 
Globėjų. Legališkas bilas, skai
tant nuo jų aplaikymo, turi iš* 
mokėti bėgyje 46 valandų. Iž
dininko kauciją reguliojSa Di
rektorių Komitetas nemažiau 
1000 dol.

Iždo Globėjų Priedermės.

Iždo Globėjų priedermė sergė
ti iždo stovį. Jie pasirašo po vi
somis bilemis, kurias mato toga- 
liškomis esant; nelegališkas bi- 
las siunčia Direktorių Komite
to Sekretoriui, pranešdami apie 
tai Iždininkui. Jie turi teisę pa
reikalauti nuorašo iždo stoviof 
būtinai kartą į 3 mėnesius; pa
stebėję ką nors apie iždą, pra
neša Direktorių Komiteto posė
džiams ir išduoda raportus Su
sivažiavimuose.

Pastaba 1. Centro Sekretoriau* 
ir Iždininko knygos turi būti 
kiekviename pareikalavime^ ga-* 
tavos pertikrinimui.

Pastaba 2. Centro viršininkai, 
būtent: Pirmininkas, Sekreto
rius, Iždininkas ir Iždo Globėjai, 
norėdami rezignuoti, turi paduo
ti rezignaciją Susirinkimui Di
rektorių Komiteto, kuris pa
skirs revizijos komisiją patikri
nimui ir priėmimui knygų ir ki
tų dalykų. 1 J

Draugo redaktorius kun. A. 
Kaupas, sunkiu susirgęs nervų 
liga* išvažiavo gydytus j Saered 
Heart Sanitarium, MUwaukee, 
Wis. Iki jam pasveiksiant “Drau
ge” stokos Redakcijos Pastabų.

Spencer,.. Mass. z
Męs žemiau pasirašę Spencėr ’- 

iečiai griežtai protstuojame prieš 
“Kovą”, “Laisvę” ir “Sakę” 
už tokį biautų užsipuolimą ir 
apšmeižimą gerbiamo dr. Basa
navičiaus ir p. M. Yčo. Taip 
dergdami gerbiamus svečius lie
kate išgamos ir rusberniais ir ne
galite drįsti vadinties Lietuvos 
vaikais. Ilgiausių metų ir geros 
pasekmės Kftkint dr. Basanavi
čiui ir p. M. Yčui.

Uršulė Jokukauktotė, Jur
gis A. Daugirda, Jenas Lat
vis, Kazys Jakubauskas, An
tanas Blusgis, Juozas Rustei
ka, Vincės Jakubauskas, J. 
Vizbaras, Teresa Jakubaus
kienė, Ona Mažeikiutė, Ve
ronika Rainiutė, Rapolas 
Montvila, Pylypas Goštau
tas, Jurgis Airutis,' Pranas 
Radvila, Aleksandras Arvi-

Mokslo Žodis

Anglijos mokslininkų suvažia
vime Birminghame Britiškos mo
kslo draugijos prezidentas Sir 
Oliver Lodge pasakė didžiau
sios svarbos kalbą, kurioj kriti
kavo ortodoksalius biologus ma
nančius visą gyvenimą išaiškinti 
vien fizikos ir chemijos dėsniais. 
Šitais dėsniais, sakė, galima esą 
viskas išaiškinti materijos srity
je, bet jais nieko negalima iš
aiškinti dvasios srityje, taigi ir 
visas gyvenimas jais nėra išaiš- 
kintinas. Sakyti, kad męs vis
ką galime sutraukti į fiziką ir 
chemiją, reiškia pasirodyti juo
kingai siaurais pedantais. Ma
terialiai kūnai yra vienatiniai, 
kuriuos męs galime suprasti ir 
kontroliuoti, bet iš tos aplinky
bės išvadžioti, kad nėra jokios ki
tos srities, reiškia atmesti dides
nę žmogaus galės pusę ir klai
dinti save. Sir Oliver galų gale 
išreiškė, jog mokslo pasvertieji 
faktai jį pertikrinę, kad atmintis 
ir jausmas ne vien tik sąryšyje 
su kunu nuskiirti būti ir kad 
žmagus siela gyvuoja ir po kū
no mirties.

*) Pastaruoju laiku teologų 
stropiau imama stutdijoti pašau
kimo dvasiškių hioman klausimą. 
Štai jau ir “Vadovo” paskučiau
siose numeriuose* matome šį da
lyką gvildenant ir dar kiti ska
tinami yra tuomi užsiimti. Yra, 
žinoma, tai labai svarbu. Nors 
seminarijose esti praktikuojama 
daug įvairių priemonių tam, kad 
tan luoman neįsiskverbtų nepa
šauktieji, tečiaus, nežiūrint į tai, 
visgi su nepašauktaisiais dar daž
nai tenka susidurti. Tokie tik 
apsukina visuomenę, ją išnaudo
dami ; trukdo Bažnyčiai varyti 
idealį, šventą darbą, žemina ki
tų kunigų autoritetą.

' (P. Lapelis)

Męs, lietuviai, esame perdaug 
rimti, esame už laiko pase
nę. Kad seniai pasensta, tai 
nestebėtina, nors ir jie gali bū
ti jauni dvasioje, — bet kad 
jaunimas pasensta, jaunimu bū
damas, tai yra bloga ir labai 
bloga.

Dauguma musų jaunimo neži
no beveik jokių žaismių, ne- 
indomauja jomis, jomis neužsi
žavi. Nėra pas mus ir ' tokios 
žaismės, kuri visiems butų žino
ma, visus vienodai trauktų. O 
be žaismių jaunimas nėra jau
nimas. /

Ką gali daryti jaunuomenė, 
neturėdama žaismių, šventadie
niais ir šiaip liuosu laiku? Ga
li slankioti iš kampo kampan, 
stumdyties gatvėse, čia jau pa
taikyti j karčiamą, į šokių užei
gas, ir čia patvirkimu užsikrės
ti. Taip juk gan dažnai ir esti.

Tai labai apverktinas apsireiš
kimas musų gyvenime. Matant 
patvirkstnnčią, prieš laiką pa- 
senstančią jannuomenę, kokią 
ateities viltį galima turėti? O 
kadir dabartis — kuo ji pa
žymi? Ar nematome širdies su- 
drunėjimo, apjakusio besikan- 
džiojimo, neapsikentimo, liguisto 
nervingumo, proto iškrypimų, 
patrakusio fanatizmo ir dar blo
gesnių dalykų?

Žaismės yra tam vienas ge
riausiųjų vaistų. Žaismės gali 
geriausia auklėti sveikame kūne 
sveiką dvasią. Mums reikia žais
mių, gerų sveikų žaismių.

Galima išmokti ne vieną žais
mę iš amerikiečių. Bet nėra bu- 

' tino reikalo vien amerikiečių 
žaismių imties. Gal jos musų 

I taip nei nepatrauktų. Turime 
i įvairių žaismių, bent žaimsmių nž 
mazgų, iš Lietuvos. Reikia tik 
jas išdirbti, ištobulinti, pndnry- 
’ti (ndomiomis, pat rauk iančip-

SVEČIAI ŠIRDINGAI 
PRIIMAMI. Draugijos Iždas. I

Draugijos iždas ~ susideda u) 
narių mokesčių priklausančių or
ganizacijų, iš įplaukų nuo pa
rengtų Draugijos naudai pasilin
ksminimų (teatrų, balių ir p.)’ 
ir iš aukų. ,

2. Narių mokestįs, esant rei*.
kalui, gali būti padidinamos ar
ba sumažinamos. I

3. Draugijos iždas naudojama* 
išmokėjimui algų žmonėms, vei
kiantiems (prieplaukose, 'šelpi
mui imigruojančiųjų lietuvių i* 
kitiems Draugijos reikalams. i

4. Draugijos iždas neturi būti 
aikvojamas tikslams, nesirisan- 
tiems su šios Draugijos siekiais.

Konstitucija L. I. D. turi ras
tis pas visus jos Centro ir Ge
neralio Komitetų narius ir kiek
viename priklausančios prie šios 

Pirmininkas daboja visą Drau- Draugijos organizacijos susirin- 
gijos bėgį, atidaro susivažiavi- kime. I
mus, priima mėnesinius rapor- j Komisiija tvarkymo konstitu- 
tus nuo žmonių, veikiančių prie- cijos:
plaukose, išduoda juos Direkto
rių susirinkime, priima visokius 
reikalavimus nuo visuomenės ir 
perduoda žmonėms, veikiantiems 
prieplaukose, sergėti, kad butų 
vykdomi gyveniman visi nutari
mai — referendumų, Generalio 
Komiteto ir Direktorių Komite
to ; pasirašo po visokiomis bilo- 
mis, sergsti -kad Draugijos vei
kimas tiktų su įstatais Suvieny
tų Valstijų, išduoda Susivažiavi
muose raportus iš abelno Draugi
jos veikimo ir stovio. Pirminin
kas turi būti po 500 dol. kanci-

Gerbiamieji Lietuvos svečiai, 
Dr. J. Basanavičius ir M. Yčas 
šią savaitę buvo Pittsburge, Pa. 
ir apielinkėse. Pittsburgas juos 
širdingiausia priėmė ir prideran
čia Pittsburgui dailį pasistengė 
atiduoti (smulkesnių žinių sulig 
aukų stokoja). Grand Rapids’e, 
Mich ir Clevelande, Ohio, išanksto 
veikė komitetai ir. puikų svečių 
priėmimą surengė. Grand Ra
pids’o lietuviai sudėjo $160, o 
Clevelando apie $400. Bet tuo 
dar nesibaigia: kaip iš Chicagos, 
taip iš Grand Rapids’o, Cleve
land’o ir visų kitų vietų dar 
plauks ^tnašos tėvynei, kadir* 
svečiams iškeliavus iš tų vietų to
liaus. Daugelis dešimtinių ir šim 
tinių dar atsivys svečius jiems 
į laivą sėdant. Tesivijie jų kuo- 
daugiausia!

North Wabum, Mass. Per
skaitę “Drauge” protestą, ir 
męs karštai pratestuojame prieš 
soeialiėtų “Kovos” ir “Laisvės” 
bjaurius šmeižimus musų ger
biamųjų svečių dr. J. Basanavi
čiaus ir Yčo.

Protestuojame!
Antnas Bušm&nas, 
Stanislovas Žakauskas.

KONSTITUCIJA
Pagalios, tenka dar susidurti 

su tokiomis keistomis nuomo
nėmis:, girdi, negalima esą ti
kėti šiuose laikuose, nes kaip 
kunigai, taip ir tikintieji vie
naip šneka, o kitaip daro; to 
nepraktikuoja, kas mokinama.

Yra, teisybė, tokių kunigų, to
kių katalikų nemažai, bet jau 
tik ne visi. Yra ir dorų, ir pa
sišventusiųjų tikėjimui, kad ir 
kuinigai, ir katalikai yra tokio 
pat sudėjimo, kaip ir visi kiti 
žmonės. Jie eina ta pačia Įniko 
srove. Tečiaus matant vieną- 
kitą blogai darant bei nepadoriai 
elgiantis, negalima visų kaltin- 
tinti — butų tai neteisingai. 
Juk beveik visos herezijos, atska
los yra sutvertos nedorų dva
siškių ; prie pastumėjirao bedie
vybės Francijoje nemažai pri
sidėjo tūli ištvirkę kunigai; Di
džiosios Revoliucijos metu, Pa
ryžiuje (lapkr 1793) vietinė Kon- 
stitnrijinė dvasiškija su savo vy
skupu Gobei ’ri atidavė kultą pa
sileidusiai artistei, pasodintai ant 
Notre-Dome’o katedros aukuro, 
kaipo “proto deivei”, rūkydami 
smilkytą ir atlikdami kitokias be
dieviškas, sn protingais, dorais 
jausmais nesutinkančiais, tiesiog 
bedieviškas “ceremonijas”... Bet 
nei tie dvasiškiai, nei tas atsiti
kimas nesutepė pačos dorybės, 
skaistybės pilnų dvasiškių bei

Daktarai, kurie skelbias

Laikraščių pareiga yra laikas 
nuo laiko prisiminti apie tuos 
daktarus, kurie plačiai skelbiąs 
esą dideliais specialistais, gydan
čiais ligas į kelias dienas ir tt. 
Ypač musų laikraščiams reikia 
apie juos tarti žodelis, kad šiek- 
tiek atsiteisus prieš žmones, kurie 
musų laikraščių apskelbimus skni-

Iš Rockford, III.
Męs žemiaus pasirašiušiejie su

tinkame su protestu, tilpusiu 
“Drauge” ir kituose laikraščiuo
se prieš “Laisvės” ir Liet. Socia
listų Sąjungos organo “Kovos” 
užsipuldinėjimus ant Liet. Mok. 
Draugijos delegatų d-ro J. Basa
navičiaus ir M. Yčo. Protestuo
jame prieš tų dviejų žemos dva
sios laikraščių redaktorių takti
ką, kuria jie bando kenkti Liet. 
Mokslo Draugijos delegatams au
kų rinkime Tautos Namams Vil
niuje. Už tokį jų pasielgimą te
būna jiems aumžina panieka ir 
gėda akyse lietuviškosios visuo
menės.

P. A. Dulttfvas, K Miklas, R. 
Kalinauskas P. P. Petėėnas, 
K. Kudlauskas, J. J. Pet
raitis, J. Gudsevičia, A. Pati 
rowsky.

Žinoma, skelbimasis, apskritai, 
nėra blogas dalykas. Be skelbi
mus niekas negali būti padaroma. 
Jeigu turėsi gerą daigtą, o niekam 
nesakysi, kad turi, tai niekas to 
ir nežinos ir tuo daigtm pasinau
doti negalės. Bet su daktarų be- 
siskelbimu yra truputį kitaip. 
Čia Amerikoje nei vienas geras 
daktaras, baigęs gerą me
dicinos mokyklą, niekad nc- 
siskelbia esąs geru, gcrjfinsiu 
siu ar stebuklingu daktaru. Vi
sas jo apsiskelbimas yra tai, kad 
jis pasisako esąs gydytoju ar 
chirurgu, ir daugiaus nieko. Dak
tarai, kurie skelbias, aprašydami 
visokiausius savo nuopelnus, ne
gali būti daktarų draugijos są
nariais. Jie dažniausia esti baigę 
menkiausias mokyklas, o daugelis 
jų ir visai jokio medicinos mokslo 
nėra baigę, ar nei uostę.

Po protestui prieš “Laisvės” ir 
“Kovos” gerb. svečių šmeižimą 
jau šimtai žmonių padėjo savo as
meniškas ir kaipo draugijų atsto
vų parašus. Susirinks parašų ir 
tūkstančiai. Nėra jokios abejo
nės (ag jos ir nebuvo), kad su 
socialistų biaurojimais geresnių
jų tautos žmonių didžiausioji mu 
sų visuomenės dalis niekad ne
sutinka.

Dobinis, 
Vanagas, 
Yankus, 
Oumauskas, 

M. Stanelis.

DRAUGIJOMS IR JŲ 
TITŲ ATIDAI.

Patėmiję šią L. I. D, konsti
tuciją, teiksitės išsikirpti ir pir
mame savo susirinkime perskai
tyti ir nubalsuoti, ar prisidėti 
prie jos ar ne; jei nubalsuotumi- 
te prieš, tai malonėkite nurody
ti priežastį ir pranešti S. Tankui. 

Vice-Pimininkas atlieka viso- 350 Nesrark st, Hoboken, N. J., 
kias Pirmininko priedermes, kad ne vėliau 30 dienos rugsėjo, 1913 
pastarasis dėl kokių nors prie-, metų. , 1

Prie protesto priei “Laisvę” ir 
“Kovą” iš Athol’io prisideda 
dar šios žemiau pasirašusiog ypa-

8ARDINIJOJ ATKASA SRNO 
VAA DHVNAMĮ.

Pietinėje Sardinijoje po šv. 
Anastasijos bažnyčia arebiologai 
atkasė žiliausios senovės dievna- 
mj. Dievnamis esąs labai dide
lis, padarytas iš netašyto akmens, 
jo amžius siekiąs 1000 metų prieš 
Kristaus gimimą? Dievnhmyje

Rapolo Kumštis, Paulina 
Kumsiienė, Klemensas Mon- 
gtavičia, Antanina Gritaitė, 
Ona Griciunaitė, KatrynĮa 
AksamitanskaiKė, Juozapo 
Liutkevičius.
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Kučia.
Vertė A. Matutis.

Antanas Masiulis ......................... 10.50 keviėins, Petr. Kundrotas, Petr. Kaza-
V. J. Stankūnas ;.................... 10.50 kauskis, Petr. Narbutas, Ant. Bugai-
Jonus Rašinskas ..........   10.50 U**k*l*» 8t. Arti4aunkas, Konat. Stase-
Pr. Poška ..................................... 10.50 I vičius, U- Bernatavičius, Juoz. Brak.

nys, Ant. Narbutas, Ant Skinderis, 
Kaz. Lukoševičius, X...., Kaz. Mi- 
ckeliunas, Albert Rupšys, Leok. Žu-

Kazys Liaudanskis .................. 10.50
Juozas Mockus ........................ 10.50
Juozas Teišerskis ................

S*

neles Fezzi vig’aitės, — baltos, 
gražios įaalouios, padorios, žė
rinčios mandagumu ir linksmy
be.

Paskui ją išslinko šeši kava
lieriai : išsirengę, išsitepę, vaiki-

Dabar neskaitė, - perimtas duraai> P™*** virtuvių kvap- nai it žvakės (tiesą pasakius, tarp
aielvartių vaikščiojo skersai na- , “iais’ Plaukte Plaukė i5 vi”» ™ buV0 du n‘uil°
lės Scrooee nažvelaė i fimėk-4 ka,ninV-^ Pa8ku» vaikai ir mergaitės is vi-
lų, paskui liūdnai papurtė galvą | Dvasia 8UstoJ° Prie vienos Par' 80 namO’ draŪ*a1’ paŽ’sUmi’ “ 
ir atgręžė akis į duris, baimės d“vyklos durų ir užklausė , vienas vaikinas iš artimos par- 
<jpįmtas Scrooge’o, ar pažįsta tą vietą! |davyklos, — našlaitis, apie ku-

Durįs atsivėrė. Mergaitė daug ' ~ Gal juokau-’i “ manęs* KaiP rio Pnncipalą šnabždėjo, jog sa
jaunesnė už jį, įpuolė kaip’stir- nežinočiau!! Juk gi toje par-
na, pašoko, metė rankas ant jo ' ^vykioje, vaiku dar būdamas, 
kaklo ir pabučiavo jį kelis sy- tarnavau, pagalios gi tapau par- 
kius, — šaukdama:

— Mylimas, brangins broleli! 
- Ateinu, idant paimti tave na-

davėju. 
Inėjo.

nto! - plodama rankomis ir ne- ! masti Pykoje, sėdintį savo kan- 
Kaudama džiaugties, antrino: Na- toroje ant au^tos kedės’ ll ant
mo! namo! namo!

.10.50
10.50
11.00

Po v. Baltutis ...................... ..
Pranas Bivickas ?.................
Pov. Bročas........................................ 10.50
Dr. Ant. Zimantas ....................... 10.50
Julija Zimantienė ....................... 10.50
Dr-ja šv. Stanialovo V. ir K. 25.00
Jonas Kulis ................................. 10.50
Feliksas Simonas ....................... 10.60

vo mokinius badu marina. Baise-* 
nybė! Ir taip ėjo vieni paskui 
kitų; tie drąsiai anie bailiai, šie 
au šlamėsiu, kiti nemitriai, pa-
sistumdydami, pasislėpdami už| 

Scrooge pamatęs augštą jėga- I viens kito, kaip tai visados ir vi

arklio, labai sujudintas, pradė-
Fanny! brangiausia Fanny! > dairytie8’ — pabalo, paraudo, 

namo! - šnabždėjo jaunikaitis Paeall0s sušuko: 
drebančiu balsu. ' ~ Bet tai senas Fezzivig’as,

t mnsų principais*,, lai Dievas lai- 
— Taip, brangus broli, ištikrų-j mina. gal paSėlau; Fezzivig’as 

jų namo, ištikrųjų. Tėtė yra i g „„mirusių prisikėlė!! 
taip geras palyginant su tuo, kas '. • — Nusiramink — tarė dvasia,buvo, jog musų namai stojosi

sur būna. Gana, kad visi inėjo 
ir susiskirstė. Paskui prasidėjo 
visokie klupčiojimai, linkėjimai, 
meldimai prie šokio ir kitos la-
bai svarbios apeigos. Pagalios 
stojo į poras — gal net dvide
šimts, — ar tai galima suskaityti, 
kada sukasi į visas puses — gal 
ir daugiau... Šokiai! Švaistėsi 
be galo, kaip pašėlę; šeimyna 
nei valandėlei neprisėdo, vaikšti-

—- ------- r ------ -* —. — , .. . , ., ...... ,. nėjo nuo vienų prie kitų, link-
dingai kalbėjo su manimi, jog tuo PaziuyeJ° I a y° b me 1 .** i sėjo/ glamonėjo, bučiavo svečius,
padrąsinta, klausiau, ar negalė-į8eDeks laikrodėlį nedaug genag Fezzivig^ traukė
tam atvažiuoti šventėms; atsakė, i ^esn! nuo 8 n an^ šieno®, j- kampų nedrąsius, šaukdamas: 
jog labai gerai, kad priminiau Patrynė r as, pataisė pe “pjrmyn; jgbai pukiai, kaip sa-
apie tai ir galėsiu važiuoti paim-;ruk^’ patrau ė žemyn ser- į vuoae namuosc! Tamstų tarnas!
ti tave. Esi jau vyriškiu, _!™ėg?, kun pasikėlus buvo net,^. gyvuoja! Kalėdos!>> 
pridūrė, žiūrėdama jam į akis, į*1. a ® ir nugano e, aip mo-, gmuikininkag pails0 ati.
— niekados čia negrjsi! O da-Į \ ° įdėjo smuiką ir nulenkė galvą į
bar sykiu praleisime Kalėdų11 J* susidėjo, * tik turėjo ant į b jam ri

Šventes, linksmiausias pasaulio , sav?8> Padėjus nuo batų baigiant j ’/_ ' K .
*•««• !pere^

„ , ... tširdžia, visa siela, visu kunu! m * ..T*5 5*®*?
— Mano brangioji; mano ' p„galios suiuko g.liDgu, ,kam. bė amu,k, ir pradėjo .Snaujo

. taao,,! mano globoja! - au.,-I amuikuot, be p.,1.,0 tarytum an,
graudinęs tarė. ... •džiaugsmo. *

Olia! ei, Diek’ai! Ebeneze-

rojum! Nekurį vakarą taip sir- Fezzivig’as padėjo plunksną,

kauskas, Emil. Stradamskiutė, Vlnc. 
Jonutis, Vine. Mielinis, Petr. Amaukš- 
ta, Jon. Batas, Stef. Butkevičienė, Jon. 
Aiškinis, Juoz. Juozaitis, Jurg. Žakas, 
Jurgis Gaubas, Vinc. Pleką vičius, az. 
Savickas, Juoz. Jurjonas, Vlad. Jur- 
jonas, Vyt. Lukauskas, Just. Balsys, 
Jon. Karvelis,, Juoz. Budreckis, A.

81 ašy s Bardys ............................... 10.50 I Libeekis, Zig. Gregoravičius, Jonas
................ 10.50 Petkus, J. Karlikauskas, Zen. Leikys,Pranas Misevičius .................

Ona Radevičienė ........................... 10.50
Baltrus Jasiulis ....v................ 10.50
Justinas Kulis ............................. 10.50
Izidorius Nasėda .......................... 10.50
Ant. Košys ................................... 10.50
Juozas Misevičius ....................... 10.50
Barbora Vitkaitė ......................... 10.50
Juozas Ulinskas .......................... 10.50
Nežinomas ....................................... 10.50
Juozas Ambrošius ....................... 10.50

PEOPLES BANK I
Kampas Ashland Ir 47-tos gatvių <
Kapitalas ir parviršius $550.004) 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

Ji juokėsi ir plojo rankomis, 
paskui norėjo jį pabučiuoti į 
galvą, bet negalėjo taip augštai 
pasiekti, — taigi vėl juokavo, pa- 
aistiepė ant kojų pirštų ir vos 
atsiekė. Pagalios patraukė du
rų link. Ėjo paskui ją.

Priemėnyje pasigirdo rustus 
mokytojo balsas, matomai, pri
pratęs įsakinėti.

nuvargintą smuikininką butų nu
vedę namo ir tuojaus butų pasi
rodęs kitas, naugas, atsilsėjęs,

"serooge (bet ne tu .Scrooge, ; »'»;"kuoti be galo

kuris buvo su dvasia, tiktai tas 
antras — suprantate!) Scrooge, 
jau ne mokinys, bet suaugęs jau
nikis, įpuola į kambarį su ki
tu vienmečiu

— Tai Diek’as Wilkins — su-i

(Toliaus bas)

Aukos Tautos Ranonis 
Vilaiuje.

6 d. rugpiučio, C.cero, UI. surinkta 
auką:

Kun. Ant. Ežerskis, 1 sieksnį žemės 
rųjų Diek’as Wilkins. Sykiu su- i ir anką $1.50, viso ...................... 12.00

$2.00 aukoje Pet. Juknis, — $2.00.

suko tikrasis Scrooge, sutrenk-
— Paduokite čia skrynią ir ' damas dvasios petyn. — Htik- 

daiktua p. Scrooge’o.
Po kuo p. profesorius pasiro- manimi buvo čia pardavėju, 

dė savo ypatoje: pažvelgė į Į Dievaži, pažinau jį išsykio.
a^eoge-i' draugiu žetlgm,,,, iDiek’.,| geru Dick’an, buce la-li*““", «“• J***
ir paspaude ranką atsisveikini- bai prisirišęs prie manęs, — šir- čiu8> Domininkaa Naru5evičius, An- 
rao ženklu. Pagalios išvedė jau- j dingai draugavome. ! drius šlekis, J. Pareikis, Antanas
ną porą kitan kambarin, šaltan — jsja, toliaus vaikai — Fezzi- Pusnukis, Juozas Kavaliauskas, Anta-
kaip ledinė, tikrajan aalionaų —įvig’as šaukė __ šiandien darbo ®n,oiis> M- S»rka, K. Mikalau-
pavestan svečiams. Paduota bu- užbaiga. gv. Kalėdų vilijA. Di- 8ka8’ A‘ Llutku8’ A- Kle,k,B> J- Ml 
telis labai lengvo vyno ir pyra- |di šventė — Kalėdos! Ebenezere! 
go; vaišino tuo savo svečius, taip- į Kalėdos

Po $1.00 aukoje Juozas Andžiulis,

Diek ’ai! Greitai iš-

kolainis, Andrius Povas ir K. Am- 
brozaitis, — $18.00.

Po 5Oc. aukojo: J. .Tnknius ir .Tono-
gi sušnabždėjo tarnaitei, kad nu- ■ nešti langenyeiaa, uždaryti san- ' sius, — $1.00. Smulkią auką $0.40. 
neštų taurelę ir vežėjui. Tas j krovą— šaukė trindamas ran- 'T**° $30.40.
vĮenok atsisakė ipaimti, jeigu |ka8. _ Kas tai, dar čia tebesto- CHICAGO.
girdi, tai esąs tas pats vynas, Į vįtej kajp stulpai; Dar sankro- Pastojo Narlais-Labdarlais: 
kuriuo sykį jį vaišino tame na-Įva neuždaryta! Marš! Juomui Molis, 35 m. mėsininkas,
me; širdingai ačiuoja, bet mei-' Sunku net įsivaizdinti, su ko- K-vvena 2350 8o.-Le»vitt st., Chieago, 

džia stiklo vandens, nes vau- kij greitumu metėsi duiysna. Jnoz’P#v° kaime- Te,si* Pav-
dao labiaus pastiprinąs^ Tuo :S„ dideliomis langenyčiorais iš- , K j"“°M ^otkus,' gim.' ’ RaukSU^ 

tarpu uždėta pono Scrooge o įt pašėlę, gatvėn 5 — vienas, j Remigalos par., Panevėžio pav., 38
du, trįs — jau įstatytos; — ke- i m., mveininkas, 2454 So. Oakley avė., 
turi, penki, šeši — sklendės ir , Ckicage, III. (Amerikoje 11 me

tą)....................................................... $104.00
Mykolas J. Tananovičius, bankinin

kas, 670 — 18th st., Chieago, III.; 
gimęs Trapunto dvare, Lazdijų par.,

akrynia vežiman; jauna pora šir- 
dHngai atsisveikinus su mokyto
ja, šoko vežiman, kurs skubiai kaladėlės nuleista; — septyni, 
į»dėjo žvyruotu keliu, ženklin- astnonį devyni — viskas užda- 
a*mas vėžes minkštame, kaip j ryta Pirm negu priskaitytume-

. , _ - _ . • v_  ••marių putos, sniege. Vežime jis 
lmčiavo sesers rankas ir tuk 
■tančius sykių dėkojo.

Jonas A. Petroiius ...................... 10.50
Antanas Visbaras ......................... 10.50
D-ras Jokūbas Kulis .............   10.50
D-ras Adomas Juika ......... 10.50
Liudvikas Kasparas .................. 10.50
Agota Kasparienč ....................... 10.50
Juozas Ridikas ..........   10.50
Valparaiso Univ. stnd. lietuviai 24.50
J. A. Chmieliauskas .............t 11.00

Viso labo nuo pradžios $2,525.50

Vilniaus Aužros Vartų parapijoj.
(West Side).

Po $5.00 paaukavo: Dr. A. Rut
kauskas, St. Jankeliūnas, P. Cibulskis,
K. Kovarskas, adv. J,-Kučinskas. Iš
viso $25.00 r

Po $2.00 paaukavo: adv. A. Šle
kys, D-rė A. Rutkauskaitė, Br. Len
kauskas, M. Kanapackas, A. Dirkė, 
J. Lukoiiuaas, T. Abraitis, A. Likai- 
tė, A. Zachareviėias, A. Radomskis, 
S. Tamuliunas, J, dūrinas. Išviso 
24 dolerius.

Po $1.00 paaukojo Vincas Kišonas, 
Jonas šilius, Myk. Dūdas, Jon. Ka- 
zanauskas, Jonas Ząma, Marė Rada- 
vičienė, Konst. Joknbka, Kaz. Sabo
nis, Kaz. Dominas; J. Vaitutis, Mat. 
.Takubka Paul. Alvinskas, Juoz. Du- 
linskas, Ant. Orint, Juoz. Paterakas, 
Juoz Jurgaitis,, Myk. Valentinavičius, 
Pranas Salamanaviiins, Jon. Silius 
(žada duoti ir $100.00), Ant Pociū
nas, Ant. Juodikis, Petras Balčiūnas, 
Barbė Kučinskaitė, Juoz. Valionis, 
Apol. Vslskaitė, Andr. Janulis, Ant. 
Veackunas, Ant. Linkus, Ad Jan
kauskas, Stan. Snkodolskis, Liudas 
Švedas, Vinc. Jankeliūnas, Karai. 
Kiškunas, R. žarksuskasy Jieva Rup
kių t ė, Petras Bsmėtavičius, Sim. Pi
leckas, V. Bergelist J. Limbinaa, Myk. 
Masickaa, Jon. Ganias, St. Bedan
čius, St. Brunčiug-, Ant. Kilikevičius, 
Kar. Aleksiunas, Jon. Vertelka, V. 
Galauskas, Myk. baniunas, Ben. Ka- 
cannuskas, Paul. Daniunas, Mikas Ju
zėnas, P. Bliauturis, Juoz. Krinkas, 
P. Adomaitis, Aug. Kriakas, Jnn. Li
kus, Dom. Likas, Ipolitas Radvilavi- 
čius, Viktoras Gabševičius, 'Jon.; 
.Tankštys, Bron. .Taniulis, VI. .Taniulis, 
Petron. Bumbliutė, Juoz. Šlapelis, A. 
Matulis, Ant. Ivanauskas ir Vincas 
Jusas. -----

50c. paaukavo Kap. žiurkauskas.
Po 25c. paaukavo: Aleks. Cibas, 

Petronėlė Likąstė, Barbora Likaitė.
Viso - $121.25.

Dom. Baranauskas, J. .Toneliunas, B. 
Ežerskis, Jul. Malinauskas, Anupr. 
Ivaškevičius, A. R. Junevičius, D. 
Gapšys, Kaz. Juozapaitis, Juozapas 
Kazlauskas.

50 paaukavo S. Knnca.
Sufūlkesnią auką $37.55.

Bautk Chfcagoje ir įvairiose vietose.
Po $5.00 paaukavo: J. Medelis, Al. 

Vaitkevičius, Jur Žereskis. Išviso 
15 dolerių.

Po $2.00 paaukavo: N. Aksamitau- 
skas, Jok. Raslavičius, P. Kairys, A. 
Karšauskas. Išviso $8.00.

A. Greičius — $1.50. .
Po $1.00 paaukavo: J. Jankauskas, 

J. Endžiulis, P. Paliulis, D. Bernaitis, 
Kaz. Katutis, Pirk.* Bendrovė “ Lie
tuva ’ ’.

Po 50c. paaukavo: Petr. Karpnvicnė, 
Ju!. Karpiutė.

K. Pikelis — 25c.\ —
North Side.

V. ir A. Bliauteris — $1.00.
Po $2 01 paaukavo: A. Kietis, A. 

Šimkui. Išviso $4.00.
Po $t,00 paaukavo: J. Potracskiutė, 

Br. Kišuuas A. Mičiulis, K. Navickas, 
A. Žyla, M. Klioštoraitis, V. Dovy- 
raitis, V. Narbutas, V. Kebnifikė, 
J. Briedis, J. Brijunas, St. Sakalau-

Padėk pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradėk pas mus 
taupinti, mes mokame 3 nuo

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

• Sipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- • 
rnuose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulj, 

parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganč- | 

tlnu kapitalu

| PEOPLES STOCK YARDS! 
STATE BANK

H Ashland Avė. cor. 47th St., Chicago, III. |
s!

te iki dvylikai, jie jau butų su- Seinų pav., Suvalkų gub., 1880 m.,
grįžę it lenktynių arkliai. 18 metą gyvena Amerikoje $100.00

— O dabar, mano vaikai — , AntanM gimęs Kan-
. . »-,••• e 1 • I "e rugpiučio 2 d., 1870 m_ 20 metų— Buvo tai menka, bet meili | tarė Fezzivig as - apvalykime , Araprikoj<, bankininkas, 46Oo So.

ypata, svyravo smarkesniam vė
jui papiltus, bet turėjo prakil
nią ir puikią širdį, — tarė dva-

•— O! taip, angelo širdį — pra
tarė Scrooge — aš tam neprięš- 
taransiu, gink, Dieve!

•—Mirė ištekėjus—^pridūrė dva- 
aia rodosi man, jog paliko 
dvejetą vaikų!

— Vieną — atsakė Serooge.
•— Tiesa, viena sūnų, vyro se

serėną.
Scrooge paraudo, suko akis ir 

nuleido galvą:
•— Taip — prabilo pusbalsiu.
Vos apleido mokyklos rumus, 

vienoje valandoje Serooge su 
dvasia atsirado apgyvento mie
sto gatvėje.” Viešpatavo čia tik
rai šventadienio judesys, žmonės 
skubėjo, liėgo, — vežimai, veži
mėliai ir brikos kryžiavos bru
kuota gatve, apsidengusia snie
gu, — miesto gyvumas virte virė. 
Parodos pardavyklų languose 
prikišt i nai liudyjo, jog esama 
nepaprastos iškilmės; lengvu at
spėti, jog tas viskas tapo pri
rengta Kalėdų šventėms. Vis
kas languose, — perflikai, pyra-

viską, sustatykime į kampus ne-.Panlina 8t.( chiPago, III. $100.00 
reikalingus daiktus, kad daugiau- Į Kun. F. B. Serafinas, gimęs spalių
šia turėtumėt vietos. Na! vei
klaus! Gerai, taip; ak, tu gre
mėzdai, tą skrynią po hiucu

3 d, 1871 m., Kvėdarnoje, Raseinių 
p., Amerikoje 27 m., baigęs šv. Igna- 
cians kolegiją Chieagoje ir Kenricko 
seminariją St. Louis, klebonas Visų

dėk — Ebnezere, ką tu darai! į Sventc parap ) Ro#etand> 10806 So. 
tą rysuiį ant kito, na, ar jau
supranti!

Apvalyti! — jie gi visą namą 
perkratytų ir perneštų kur ki
tur akies mirksnyje. Minutės 
laiku viskas buvo jan užbaigta. 
Viskas, kąs tiktai galima pa
judinti iš vietos, sustatyta — su
krauta kur ten kampuose, lyg 
žmogaus akis niekados nebeturė-

Wabash avė., Chieago, III.

EAST ST. LOUIS, ILL. 
Paaukavo:

2 sieksniu žemės: Stasys Lauksmi- 
nas, saliuninkas.

Po 1 sieksnį žemės: Kun. J. Petra
vičius, Ant. Bartkus, Jonas Norkus, 
Simonas Jocys.

Po $5.00: Jonas Bakauskas, Domi
cėlė Daulinskaitė.

$3.00 Zofija Linkevičiūtė.
$2.00 Jonas žičkus.
$1.00 L. Kybartas.
Po $1.00: S. KaziliunaSj-e Pr. Ja- 

siulaitis, J. Mitrulevičius, A. Jakutis, 
J. Kasperavičius, A. Bakauskas, P.

skas, A. Kuprys, M. Mažeika, J. Ger- Slafedorfas, J. Lukša, 8. Šimkus, P.

Apvaizdos Dievo par.
(18-ta gatvė).

Po $5.00 paaukavo: B. Nenartonia, 
J. Montvila, J.~ Balčiūnas, M. Pla- 
čiukas, V. Batas, Jon. Petrauskas, 
Jur. Petrauskas. Išviso $14.00.

Po $1.00 paaukavo: Juoz. Zubavi- 
čius, Petr. Jaruševičius, St. Jncevi- ■ 
čius,Monika Montvilienė, Ant. Eina- 
ris, Jonas Dimša, Jur. Juodelis, .Ton. 
Burčikas, Pr. Zaviatanavičius, Kaz. 
Mečionis, Ant. Augaitis, Vikt. Palin- 
binakas, Petr. Saldokas, Jon. Dovy- 
donis, Petr. Vaitonis, Jon. Statkus, 
Vinc. Vilinnas, Kaz. Jankauskas, A. 
Venclovas.

Smulkesnių 75e. Jankauskas 50c.

hanna Micevičaitė ir Rozalija Kudzi- 
kiutė.

Po $5.00: pp. D-rė Aldona Rutkau
skaitė, Teklė Mažeikienė, Julija Zi
mantienė, Aldona Bernotaičiutė, *>na 
Dabravnlsjtienė.

Po $3.00 p. Antanina Mažeikienė.
Po $2.00 pp. Ona Mažeikiutė, Zu

zana Bijanskienė, Eleonora Butkienė, 
Zofija Puniškienė, Adelė Miščikaitie- 
nė, Marė Damijonaitienė, Marė Ra
dzevičiūtė, Felicija VaišViliutė.

Po $1.00: Ona Bliakienė, Juzefą Bi- 
janskaitė, Branislova Briedienė, Marė 
Mickevičienė, Barbora Zalatorienė, 
Marė Jasnauskienė, Ona ir Antanina 
Žimančiukės, Marė Vaitkienė.

Po 50c.: Petronėlė Urbienė, Zofija 
Junevičienė, Teodora Stulpiuutė ir 
Veronika Jablonskienė. i

Viso $125.00. >'
(Toliaus bus) 1

džiunas, J. Kalpokas, D. Butautas, A. 
Ribokas, Pr. Brijunas.

Smulkų aukų '— $9.90.

Kenatncton, EI.

J. Vasiliauskas — $5.00.
Po $2.00 paaukavo: J. Šamas, A. 

Narbutas. Išviso $4.00.
Po $1.00 paaukavo: Kaz. Valys, 

Vai. Rakašius, Pr. Kazilalevičius, M. 
Paliulionis, J. Pinigis, P. Jakučionis, 
A. Arbaitis, S. ' Karandzevičius, J. 
Pivoriūnas, J. Dnble, M. Kaklnnskas,
J. Bernotas, J. Orininkaitis, M. Ba
cevičius, Z. Klibienė, Br. Linkevičius, 
Peter. Ambrožunas, P. Daugėla, J. 
Skeberdis, Pr. Bivickas, St. Liutkevi- 
čienė, P. Grybas, P. Stočkus, P. Bo
belis, St. Gustas. z

Po 50c. paaukavo: 8. Vaitkus, P. 
Rampas, J. Bacevičius, M. Razukienė, 
A. Norkūnas, St. čekinskas, J. Grybas,
K. Dekonis, J. Bobelis, K. Drangelis,
O. Žalienė.

Smulkių aukų $1.55.

Indiana Harbor, Ind.
Po $2.00 paaukavo: kun. Jakštys, 

V. Radavičius, P. Norkus, J. Karme- 
lavičius. Išviso $8.00.

Ant. Cipsaras $1.50.
Po $\.00 paaukavo: K. Alšauskas,

J. Žilinskas, J. Denaps, P. Irkmonas, 
St. Serpetis, J. Sorpirštis, J. Kunce
vičius, J. Kundroška, K. Jurkštas, 
St. Gudas, L. Laucis, M. Maurecas,
K. Petriokas, J. Macenis, Ant. Ger- 
džiunas, B. Ganušauskas, J. Auksele- 
vičius, K. Verbyla, J. Kučinskas.

Smulkesnių aukų $5.95.

Rockford, EI.
Po $5.00 paaukavo: V. Jokubynas, 

K. Marcinkevičius, P. Petrėnas, J. 
Petraitis. Išviso $20.00.

P. Vaičekauskas $3.00.
Po $2.00 paaukavo: J. Gustas K. 

Kudlsnskas, A. Butkus, P." Deltuva,
P. Kalinauskas. Išviso $1.00.

Po $1.00 paaukavo: K. Jokubynie- 
nė, K. Janulis, P. Vaitkus, J. Ra
džiūnas, A. Latvėnas, V. Latvėnas, 
V. Latvėnienė, J. Paliukaitis, M. Bud- 
ras, J. Valentukevičius, 8. Jokubaus- 
kas, R. Kalinauskas, E. Mičiuliutė, 
8. Vosylius, J. Mercaitis, K. Stanke
vičius, .T. Bacevičius, J. Kaleckis, J. 
Junevičius, P. Latveniutė, P. fiilei- 
kintė, Klevickaitė, K. Ambrasas, K. 
Miklas, P. Masiokas, K. Orbiutė.

Smulkesnių aukų $12.55.
Melroae Park:

Pr. Lapinskis $10.50.
Barbora Lapinskaitė $14.50.
Po $1.00 paaukavo: Petras Cekau- 

skas, Ant. Jasinskas, Petras Povi
laitis, Uršulė Milišiukė, Kazys Jan
kauskas, Kaz. Mnrtinkus, Petr. Gu- 
dzevičius, Ign. Bersenas, Kaz. Sama- 
lionis, Ant. Jonča, St. Kasperavičius, 
Pr. Glenzis, Ant. Saraalionis, Ant, .Ta- 
sinskas, Al. Morkus, Kaz. Palionis, 
St. Radavičius, Pr. Viksna, Ad. Stoš
kus, Pr. Rajūnas, Juoz. Stepanka-

Majauckas, St. Gadeikis, J. Skirman
tas, A. Diržaitis, J. Kaušpėdas, J. Po
cius, Elz. Ceplianskytė, A. Matelionis, 
J. Sugintas, J. Jonikas, V. Vaitkus, P. 
Karpavičius, Petronėlė Grinikė, Ona 
Grinikė, Kl. Mickunaitis, M. Matn- 
seivčiutė, O. Karanianckaitė, Pr. Bu
kauskas, K. Mildažy s, V. Grajauckas, 
D. Gailius, A. Gedrimas, Simanauskas, 
Ig. Pušauckas, Ig. Martišius, J. Ki- 
žas, A. Alekna, P. Jovaiša, P. Dikai- 
tis, B. Kasperavičius, Ant. Jurgila, 
Pr. Traila.

Smulkių ankų -18.95.
Viso $139.45.

DORRISVILLE, ILL. 

Paaukavo:
Po 1 sieksnį žemės: Kun. kleb. My

kolas Augulis, Benediktas Aluzas, Sv. 
Juozapo Draugija. <

$5.00 Juozas Jnsevičius.
$2.00 Jonas Butkus.
Po $1.00: St. Litvinavičius, A. Ki- 

zevičius, J. Norušis, V. Maslauskas, 
J. Šerkšnas, F. Bartkus, K. Rasima- 
vičius, J. Legeika, M. Garilžiulis, J. 
Maslauckas, A. Navickas, J. Dzervas.

Smulkių aukų $8.65.
Viso $54.15.

COLLINSVILLE, ILL. 
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Juozas Cepliauskas.
Po $1.00: Jonas Žilaitis, Martynas 

Trumpaitis, V. Tamošaitis, Ant. Sto- 
puns, Ant. Matalionis, Agota Žilai- 
tienė, Jonas Žebliauskas, J. Sebanau- 
skas, J. Vilimaitis, Juozas Steponavi
čius, Antanas Vaiciekauskas.

Smnlkių ankų $4.80.
Viso $26.30

LEDFORD, ILL.
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Aleksandras Bar
tokas.

Po $2.00: J. Ilginis, J. Misevičius.
Po $1.00: J. Šerkšna, Ig. Bartokas, 

St. Groholskis, J. Gailiunas, A. Jar
molavičius, V. Kviatkauckas, Al. Ger. 
dauskaas, J. Mikelionis, M. Gaidama
vičius, J. Moakaitis.

Viso $24.50.

KLAIDOS PATAISYMAS.

“Draugo” 36 numeryje kores
pondencijų . skyriuje vietoje 
Gilbertville, P». turi būt Gilbert- 
ville, Mass.

Liet.. Im. Dr-jos Cent. Valdybos 
Antrašai:

Prez., St. Jankus, 350 Newark 
st., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 184
New York avė., Newark, N. J. 

Iždin.,xP. Vaičeliunas, 38 Farley
avė., Newark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis, 49 Warwick
st., Newark, N. J.

Visuokiuose susinešimuose kreip 
kitės prie raštininko.

Siučiant pinigus reikia išpirkti 
Money Orderį iždininko P. Vaiči- 
liuno vardu ir pasiųsti raštinin
kui. 1 1✓

Boardo Direktorių raštininkas
P. Norkus, 33 Burgess PI.

Passaic, N. J.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
Centro Valdybom ąntrašai:

Prezidentas: Rev. J. Misius, 
318 Fifth st., Donorą, Pa.

Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
. P. O. Box 105, Export, Pa. . .1

Kasinin.: B. W. Wos'iner,
.... 1514 Carson st., F. S. •«.«

Pittsburg, Pa .g

Susiv. L, R. K. A. Centro 
Valdybos antrašai. -

Prez. — Viktoras Lapin
skas, 601 W. Mahanoy avė., 
Mahanoy City, Pa.

Vice-prez. — K. J. Kru
šinskas, 455 17th st., Brook
lyn, N. Y.

Sekr. — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, Md.

Kasinin. — Pranas Bnr-

PANA, ILL.
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Lietuvią Ukėsą 
Draugija ..........................................$10.50

^SicSv. Jurgio par.
(Bridgeport)

J. Lazdanakas paakavo $5.50.
Po $5.00 psakavo: M. Damijonai

tis, B. Vaitiekūnas, B. Janušauskas, 
F. Juozapaitis (apt.), F. Druktenis, 
Išviso $25.00.

B. Ruigis paaukavo $3.00.
K. Drangelis paaukavo $2.80.
Po $2.00 paaukavo: V. Paplauskas,

Br." Lenkanskss, Ant. Vitkus, VI. 
Kasinekas, Sjt. Mitins, .Ton. Prušin- 
skas, Iz. Papaaskas, J. Barskia, S. 
Mišeikis, Al. Kupčas, P. Kcnutia, J. 
Mazelianakas, Vin.' Mišcika. išviso

♦iiOM 26 dolerius.

$100.00
D-raa Ant. K. Rutkauskas $105.00 
Juozas Hertmanavičiua, gimęs rug

sėjo 12 d., 1874, Okoliea Nemnršėnai, 
Viduklės parap., Raseinių pav., Kau
no gnb., Amerikoje nuo 1803 m. No» 
taras A. Olševskio banke. $125.00 

Juozas Grigula, gimęs Kimgių kai
mo, Rietavo par., Telšių pav., gyvena 
Roseland, Chieago, III. $100.00

Kun. Kazys Amhrozaltis $208.00
Ant. Olševskla, bankininkas, 3252 

tų to regėti. Pašlakstė grindis So. Halsted at., Chieago, III. $100.00 
vandeniu ir iššlavė, pataisė liam-' Katrė Kaupaitė
pas, įpylė į pečius anglių maišą; 
pardavykla visai permainė iš
vaizdą, vienoje valandoje pavir
to į didelę balių salę, — pa
rankią ir šviesią; — tiktai gal, 
kaip balių salei, perdaug įkai
tinta. Bet tai nieko nekenkia.

Prasidėjo netikėta apeiga. Pir
mučiausiai atėjo, buk pats iš 
savęs, smuikininkas au plačia 
gaidų knyga po paŽAsčia. TTž- 
sėdo augšton prineipalo kėdėn 
ir pradėjo derinti smuiką,

Pirko sieksnius:
Juozas Grybas .......................... $10.50
Vincas Ratkevičua ...................... 10.50

gai, grušioa, „oboliai, knlvoą žu- — sukti, cypti, mėginti taip,
▼ių, puikins eglaitės. Puikus da
lykai 1 Vakaras artinasi, paža
ras atsimušė visuose danguose;

kad net iš to visko griežė sma- 
genype. Paskui inėjo poni Fe- 
reivig’lenė, paskui jos trįs pa-

Juozas Snunoras ....................
Juozas Likas ........................
Domininkas Likas................ .
Malvina Horodeckaitė ....'
Vincas Rutkauskas ................
Rafolas Zaura ......................
Vlad. Jurkevičiui ..................
Ang. Kvederavičins ...........
Stan. P. Tananevičina ... 
Antanas Danjotat (Dovrlat)
Zygm. Balčikonis ................
Jonai Bagdžiunai ...............
Jonai Alektandravičina ...
k na. Aat. Ricrskii ...........
B. K. Balutis ...................

10.50
10.50
J0.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
10.50
20.00
10.50
12.00

J. A. Bimkus paaukavo $1.50.
Po $1.00 paaukavo: Aleks. Rokas, vičius. 

Juoz. Mickelinnas, Bron. Jakaitis, A. 
Augaitis, Aat. Kartena*, Mat. Taniu 
levičius, Ant. J-iepa, Ant. Mišeika,
Ant. Mozgeris, Juoz. Latoža, St. Me- 
džianskas, Jnoz. Bacevičius, Juoz 
luknins, Aat. Juodis, nl. Bacevičius,
Kon. Miekeiiunas, Ad. Bervals, Pr.> 
Verpetinskaa, VI. Malinauskas, Joa. 
Rupeika, Zen. Lėkis, Juoe. Brazau
skas, Bron Sadauskas, Br. Saudar
gas, And. Bagdonas, Jon. Oeryba, P. 
Ribikauskas, Jnn. Paplauskas, Pr. 
Sorokas, Aat. Pocius, Pr. Kučinskas,
Jnl. Barčas, Mrs. Martiokieaė, VI.

i žilvitis, Ant. Misevičius, Ad. Mis«- 
25.00’, Juoz. Ęnndrotaa, Orig. Gime-

neekss, Aleks. lipvidonls, Fel. Plat-Kazys .........................................
•v. Izidoriaus Dr. (Roseland) 10.50 nanskas, Kleof. .^įrgelionis, Ed. Bui-

I

Smulkią aukų $11.00.

SPRINOFIELD, ILL. 

Paaukavo:
$100.00 klebonas kun. Jonas činber- 

kia.
$2.00 Ant. Glemža.
Po $1.00: K. Gediminas, J. Kuzmic

kas, M. Tribičiua, J. Petravičius, J. 
Mikolauckas, J. Petrikas. J. Glinskis, 
J. Vyšniaockas, J. Rokas, K. Mankos, 
A. Bedi s, A. Tribičiua, A. Urbonskia, 
A. Bartkus, M. Daniunas, M. Valenti- 
konis, P. Rumšą, A. Navickas, A. Ra- 
mananckas.

Smulkių auką $0.70.
Viso $127,70. ’’ ’

BENTON, ILL.
Paaukavo:

Sieksnį žemės: Knn. klebonas Ko- 
lesinskas ...........................................$10.30

CHICAGO, ILL.
Paaukavo:

$100.00 ir sieksnį žemės: Juozas J.
Eliošius. *

$50.00: Jonas P. Lazauckas.
2 sieksniu žemės Lietuvią Moterią 

Draugija.
Po 1 sieksnį žemės: Pranas Butkus,, __ .

T. M. D. prezidentas, T. M. D. 28 kuo- i ha„ 45t)--- 458 Maill St., L(l-
pa, Petras Kulis, Kazys Stulga, VVardsville, WllkeS - Barre, 
“Kanklių” draugystė, choras prie šv. p
Jurgio bažnyčios, Liet. R.-Kat. Mok-
aleivių Snsiv. Amerikoje, Amerikos KaSOS Globėjai: Marty- 
lietnvlų vargonininkų Sąjungos Chi-I „ , .. trr
cagos 1 kuopa. Kadzewskis, 2118 W.

$2.00: Vincas Mišeika. 20th st., ChicagO, III.; M.
Po $1.00: A. R, .Tnrevlčins, D. Gap- 

šya, Kaz. Juozapaitis, Jnoz. Kazlauc- 
kaa.

Viso. $201.00. "

CHICAGOS LIETUVIŲ MOTERIŲ 
AUKOS TAUTOS NAMUI 

VILNIUJE.
Po $10.00: Ponį^s: Bugieni ja Hert- 

manavičianė, Morta Elijošienė, Fraa- 
ciška Kybartienė, Ona Beržinskianė, 
Katrina Katkevičienė, panelės: Jo-

Milukas, 2758 K. Pacific st., 
Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamjc, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. MinersviVs; 
Pa- *l
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MARKTWAIN. v

HUCKLEBERRY FINNAS

Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

(Tąsa)

— Dabar ir gana! Iš kur tau atėjo tokia mintis1?
— Iš kur atėjo? Ugi jis tik ką dabar pasakė, kad 

judu pažįsta.
— Kg tu čia pasakoji1? Kas, kada, kur pasakė, kad 

mudu pažįsta?!
Paskui Tomukas kreipėsi į mane ir paklausė:
— Ar tu girdėjai ką nors kalbant?
Žinoma, į tokį klausimą galėjo būti tik viens at

sakymas :
— Ne, aš nieko negirdėjau.
Tomukas pažiurėjo į Džimą, tartum niekados ne

buvo jo matęs, ir paklausė:
—- Ar tu ką sakei?
— Ne, — atsakė Džimas, — aš nieko nesakiau.
— Nei žodžio?
— Nei žodžio
Ar matei mudu kada uors?
— Niekados neesu matęs.
Tada Tarnas atsikreipė į nigerį, kurs žiurėjo į tą 

viską baisiai nusigandęs, ir aštriai jo paklausė:
— Kas gi tau. pasidarė? Iškur tu čia išsvajojai, 

kad jisai mus užšnekino?
— Tai vėl tos raganos, — atsakė nelaimingas tar

nas. — Jau verčiau numirti, negu. taip gyvent. Kas
diena taip mane vargina. Tik, meldžiamieji, nieko ne
sakykite poniutei, nes jinai mane bara ir sako, kad ra
ganų. visai nėra. Norėčiau, kad ji čia butų, tai pati pa
matytų. Bet jau su žmonėmis vis taip. Kad ir kažinką 
jiems sakyk, netikės, kol savo akimis nepamato.
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DIDELE DOVANA!
Kas vžsirašis “Draugą” iki Spalio 15 d. 1913 m. 

prisiųzdainas “Draugo” Administracijon $3.00, tam siu
sime “Draugų” 18 menesių ir duosime knygų $1.00 vtr- 
tes dovanų. Knygas galite pasiskirti iš tilpatančio 
“Drauge” surašo.

Pasiskubinkite, kas pirmesnis, tas ge
resnis!

“Draugo” Administracija.

VIETINĖS ŽINIOS.

DIE

dv. Kazimiero Kapinių 
pašventinimas.

Varpo

Nedėlioję rugsėjo 15 dienų 
šv. Kazimiero kapinėse atsiliko 
pašventinimas varpo, paaukoto 

i p. A. Voitkevičiaus. Pašventini- 
PARODA PAMOKINIMUI KAIP nią atliko diekanas kun. M. Krau- 

IŠSISAUGOTI DŽIOVOS. ičiunas. Ceremonijose dalyvavo 
1 kun. Lukošius, kun. Klenauskas, 

Paroda vėliaus busianti pritaiky- kun Stefanavičiun. Pašventini^ 
ta ir lietuviams. Imas atsiliko po trečiai valandai

po piet. Žmonių priplaukė iš vi- Kugsejo 13 d. Shermano par- . . . . .sų Chicagos miesto dalių labai

įvairius Spaudos darbus j
nuo

mažiausio

tikietėlio

ligi

didžiausiam

plakatui

naujausiomis

ir

gražiausiomis

raidėmis

Greitai ir Gerai 
atlieka

Spauzdina 
Įvairiausiomis 

spalomis; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu

kur kitur.
Užsakymai išpildomi 

kuoyaiktausia

Konstitucijas, plakatus, 
tikietus, knygas, clrku-

liarius, blankas, kaip 
draugystėms, taip para

pijoms ir visokiems biz
niams, parapijines at

skaitas, programas, kaip 
baily, taip teatry, tižkvie- 
timus ant vestuviy ir ba- 
liy, vizitines ir

biznies korteles.
ke atsidengė Tuberkulozio Insti
tuto paroda, kurioje išstatyta 
įvairiausių dalykų ilustruojančių 
džiovos besiplatinimą. Parodos
svarbiausias tikslas pamokinti sirišimą prie tikėjimo .p Ka. 
žmones, kaip išsisaugojus .džiovos. zimiero kapinių.
Ne tie1' gydymas, kiek rupestin- j _______
gas apsisaugojimas svarbu kovoje į
su ligomis, o ypač su tokia liga 
kaip džiova. Kaip apsisaugoti, į Dainų ir dramos draugija “Bi- 
-reikia žinoti, o apčiuopiamiausia rutė”, sulaukusi savo penkmeti- 
galima tai sužinoti tokiose paro- į nių sukaktuvių, nedėlioj rugsėjo 
dose, kaip kad ši Tuberkulozio121 d. scenoje pastatys M. Pet- 
Instituto surengtoji. .rausko operetę “Birutę”. Nuo

Gaila tik, kad Shermano parkas . šitos operetės pirmojo pastatymo 
nelabai lietuviams žinomas. Už- Chicagoje Birutės draugija

skaitlingas pulkas, buvo daugiau 
1 kaip du tūkstančių. Daug buvo 
atvažiavusių savo autom obiliuo- 

Lietuviai išreiškė savo pri-se.

‘Birutės” sukaktuvės. “Draugo” Spaustuve
2634 West 67th Street, Chicago, III.

Tamukas davė nigeriui dešimtuką ir liepė nusi- kl“u8im<! vie“° p-arod°s rengėjųp. A. J. Strawson6, Chicagos Tu-,re^ statant vedėjas buvo pats 
berkulozio Instituto asst. superin- ! kompozitorius M. Petrauskas, da- 
tendento, ar nemanytų Institutas1 ^ar vedėjas bus p. A. Pocius, 
surengti tokios parodos ir kitoje ‘ Vaidiriima8 }Vyks šv* Jurgi° pa‘ 
vietoje, kuri žinomesnė lietu-, raPUos svetainėje.
viams. Į '

Taip, taip”, atsakė. “Męs i Chi°a«08 neatidavė
j • savo duoklės.manome savo parodų surengti ir į

tokioj vietoj, kuri gerai žinoma! Buvo sakomą, kad Chicagos 
lietuviams. Išpradžių manėme,; garbė bus augštai palaikyta, jei- 
kad Shermano parkan patrauksi- j gu chicagiečių bus sudėta Tau- 
me lietuvius, bet kaikurie lietu-Į tos Namams bent $5000. Bet ne

pirkt daugiau siūlų plaukams susirąišiot. Paskui aš
triai pažiūrėjęs į Džimą tarė:

— Norėčiau žinoti, ar dėdė Šilas pakars šitą nige
rį. Jeigu aš sugaučiau tokį nedėkingą tarną, kurs iš
drįsta pabėgt nuo savo ponų, tikrai jį pakarčiau.

Nigeriui nuėjus į šviesą pažiūrėt, ar gerą dešim
tuką gavo. Tomukas kuštelėjo Džimui į ausį:

— Niekados neišsiduok, kad mudu pažįsti. Jei
gu nakčia išgirsi, kad kas kasasi po pamatais, tai ži
nok, kad tai mudu. Noriva tave isliuosuoti.

Džimas vos suspėjo suspausti mus už rankų. Ka
da tarnas sugrįžo, Tomukas paklausė jo„ ar mudu galė- 
siva tankiai čion ateiti. Ansai noriai su tuom sutiko, Tai dabar specialiai lietu-

• • • J > v J • ■» r i -BriAnflta nnf>*rln v*vi4-amA *nes jam vienam esant baugu, ypač tamsoje. Mat, ra
ganos labiausia patamsėj žmogų kankina.

viu veikėjai mums paaiškino, kad : gapa to. Chicagos garbei reikia 
ten lietuvių negalės daug atsilan- j daugiaus. Dar bent vieną pil
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Kad išliuosuot, tai jau tinkamai. — Juodi planai. — 
Nelygi vagystė. — Sunkus padėjimas.

Dar buvo kokia valanda iki pusryčių, taigi netu
rėdami ką veikti, mudu nuėjova į girią. Tomukas sa
kė, kad kasti patamsia negalima, reik pasirūpinti švie
sos, bet kadangi su žiburiu butų peršviesu, tai reikėjo 
kitoniškos šviesos pasi j ieškoti. Tūlų medžių puvėsiai 
išduoda labai silpną šviesą nakčia. Juos vadiname 
alpių žiburiais. Prisirinkova tokių puvėsių visą naš
tą ir atsinešėva pas būdą, kad būti pasirengus pradė
ti darbą vakarui atėjus. .Viskas, rods, ėjo puikiai, bet 
Tomukas buvo susiraukęs.

— Po galų, — sakė jis, — visas šitas darbas per
daug lengvas ir nerangus. Baisiai sunku išrasti ko
kią nors sunkenybę. Nėra jokio sargo, kurį reikėtų 
užmigdyti, — juk prie kalinio privalo būti sargas! 
Nėra nei vieno gero šunies. Džimas už vienos ko
jos retežiu prirakintas prie lovos: užtenka tik pakelti 
lovos koją ir retežys nusmuks. Dėdė Šilas visai užsiti- 
ki, kiekvienam duoda raktus. Juk Džimas galėtų pat
sai atsiliuosoti nuo lovos retežį, atmušti lentą nuo lango 
ir pabėgti, tik tiek, kad nebūtų jam naudos keliauti 
su retežiu ant vienos kojos. Žmogus pats turi išradi
nėti kliūtis ir pavojus. Vienatinė iš to nauda, kad 
žmogus nore kiek turi pamankštinti smegenis, kad ko
kią sunkenybę išradus. Dabar, kad ir su ta šviesa. 
Neva tai butų pavojinga kasti prie žiburio, bet taip 
mudviejų kalbant, čia galėtum kast užsidegęs pagaik
štį ir tai nieks nepastebėtų, kokia čia tvarka. Bet, kaip 
čia nebūtų, turime dar surasti pjūklą.

— O kam tas pjūklas? — paklausiau.
— Kam pjūklas? Ugi nuplauti lovos koją, kad 

paliuosoti retežį.
— Pats sakei, kad užtenka tik pakelti lovą, ir 

retežis nusmuks savaimi. X
— Klausyk, Huckai, tokią kvailybę tiktai tu gąlė 

jai pasakyti. Nesuprantu, kaip galima būt tokiu vai
kišku. Tu turbut neskaitai jokios geros knygos? Ba
rono Trencko, nei Casanovo, nei Benvenuto Chelleeny, 
nei Henriko IV, nei į tai panašių didvyrių? Kas tai 
girdėjo paliuosoti kalinį tokiu senmergišku budu? Ne. 
Visose knygose pasakyta, kad reik nupiaut lovos koją, 
druožles suvalgyt, kad žymės neliktų, paskui ištepti tą 
vietą su taukais, ar kokiomis srutomis, kad nebūtų 
žymu, ir sulaukus tamsios nakties, nulaužt lovos koją ir 
atliuosuot retežį. Paskui nuo muro nusileidi virve į 
į grabę, puolant išsilauži sau koją, — nes virvė turi

(Toliau bus} . * . . «

ną tūkstantį dolerių Chicago ga
li ir yra pasiryžusi sudėti Juk 
dar neatsiteisė visos Chicagos 
dr-jos, kurių yta apie 150. Chi
cagos Draugijų Sąjunga dabar 
pradeda veikti. Žemiaus deda
me Chicagos Draugijų Sąjungos 
valdybos žodį į visas draugijas, 
kad neatsiliktų nuo kitų ir kiek
viena bent po sieksnį žemės pa
aukotų Tautos Namams. Tiki
mės ir kvėčiaraė, kad visos drau
gijos, kaip viena, prisidėtų prie 
šio svarbaus reikalo.

Po svečių iškeliavimui iš Chi
cagos Simano Daukanto dr-ja 
pirko ir aukojo du sieksniu že- 

imės. “Lietuvos Benas” pirko 
i vieną sieksnį žemės. P-lė Teo-

Kokios-gi komiteto užduotįs? ,dora Andruškevičaitė dovanojo- 
“Jų dalykas bus viską taip su-)Tautos Namams $50.00 . 

tvarkyti, kad lietuviai kuodau-

viams pritaikytą parodą nutarė
me surengti Davis Sąuare”.

Ar greit ten bus paroda su
rengta?

“Ten surengsime parodą ne vė
liaus, kaipo sausio mėnesyje. Kad 
pasisektų ta paroda, tuo rūpinsis 
pačių lietuvių komitetas”.

Ar tas komitetas jau pra, ar 
dar tik bus?

“Jau yra. Komitetam yra pa
kviesti Dr. A. Zimontas, B. K. 
Balutis, St. Tananevičius, Kl. Jur
gelionis,.. Dr. A. Graičunas, F. 
Kibartas ir kiti. Koimteto pirmi
ninku išriktas Kl. Jurgelionis, se
kretoriuj F. Kibartas”.

giausia galėtų paroda pasinaudo
ti. Jie turės sutaisyti parodos va
karų programą, gauti kalbėtojų, 
ypač daktarų, taipgi išaiškintojų, 
kurie galėtų atsilankusiems paro- 
don išdėstyti ką kurie dalykai 
reiškia”.

Kuo užsilaiko tamstų Institu
tas, ar jį šelpia valdžia?

“Ne, jo valdžia nešelpia. Už
silaiko jis vien atnašomis. Vie- 
nas-kitas turtingesnis žmogus duo 
da šiek-tiek daugiau, daugumas 
gi atnašų yra smulkios. Musų in
stituto prezidentas, Dr. Th. B. 
Sachs, daugiausia yra prisidėjęs 
ir darbu ir pinigais, o savu keliu 
jis žmogus yra neturtingas. Su 
valdžia, tai yra, su pavieto ir 
miesto įstaigomis, kurių pareiga 
yra higieniškumas užalikyti, 
mums nekartą prisieina ir kovoti. 
Šio to atsiekiame, bet sunku yra 
daugiau kas padaryti, kada vis
kas persisunkę supuvusia politi
ka, kada ir išrenkamieji ir pa
skiriamieji Žmonės yra niekam 
tikę gražia gaudžiai. Vienas žmo
gus dar bando kiek gero daryti 
— tai dabartinis komisionierių 
prezidentas A. McCormickfcs. Jo 
galė yra suvaržyta, visa taryba 
yra prieš jį; matote, ten dabar 
net iki muštynių priėjo. Betgi 
jis turi paskiriamąją galę, ir ja

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOMS PRANEŠIMAS.
Gerbiamieji:—

Stoka laiko neleido mums ap
lankyti Chicagos lietuvių draugi
jas : atiduoti joms pasveikini
mus nuo Lietuvių Mokslo ir Dai
lės Draugijų Vilniuje ir priimti 
aukas, kurias kiekviena lietuvių 
draugija, tikimės, paskirs Tau
tiškam Namui.

Tos priežasties dėlei, malonu 
mums yra pranešti, jog, matyda
mi didelę, paminėtam tikslui 
užuojautą Mok. ir Dailės Drau
gijoms Vilniuje, šiuomi įgalio- 
jame Chicagos lietuvių Draugi
jų Sąjungos Oentralinę Valdybą 
}tstovaiti Chicagoje Vilniaus 
Tautiško Namo reikalus; tam tik 
alui rinkti iŠ draugijų ir pavie
nių asmenų aukas, kvituoti jas 
laikraščiuose, siųsti savo Komi
tetus į įvairių draugijų susirin
kimus Tautiško Namo bei Mok
slo ir Dailės Draugijų mierių bei 
siekių paaiškinimui, ir abelnai 
darbuotis musų bendriems reika
lams taip, kaip aplinkybės leis.

Šitą įgaliojimą liudija musų 
rankos parašai:
Dr. J. BaaanaviAui, M. D. Pirm. 
Martynas VŠaa, Liet. A. Damoje

Centralinė Chicagos Lietuvių 
Draugijų Sąjungos Valdyba, iš 
siuntinėjo visoms Chicagos dran- 

atsišaukimą sekančio
jis gerai naudojas. Yra paskyręs 
keletą tikrai sąžiningų žmonių, ku gijoms 
rie visokiais galimais budais turinio:
stengiasi gerą daryti”. Chicago, III., Rugp j. 30 d., 1913,

NUO CHICAGOS LIETUVIŲ 
.. DRAUGIJŲ SĄJUNGOS 
CENTRALINĖS VALDYBOS: 
Broliai ir seserįs:—

Viršpaduotas įgaliojimas tel
ekia garbę ir uždeda pareigas vi
soms lietuvių draugijoms Chica
goje.

Mieriai ir siekiai Mokslo ir 
Dailės Draugiją Vilniuje yra 
taip prakilnus, jog kiekvienas 
lietuvis ir lietuvaitė, kurių širdy
se neužmirš tautiški jausmai, pri
valo pasiskubinti stoti į eiles tų, 
kurie tuos mierius ir siekius ne 
tuščiais žodžiais, bet darbais ir 
medžiagiškai paremia.

Pastatymas Tautiško Namo 
Vilniuje yra pirmu ir įžymiausiu 
musų tautos darbu, prie kurio 
visi lietuviai yra kviečiami prisi
dėti. Darbas tas privalo būti 
be jokio trukdymo ir bereikaln- 
go gaišinimo laiko atliktas, nes 
paskui jo eina kiti svarbus mu
sų tautos reikalai, kurie negali 
būt tinkamai aprūpinti, pakol 
pamatas abelnam tautiškam vei
kimui nėra atsakančiai užtiestas.

Šitos tai priežasties dėlei pil
dant pavestą mums garbių Mok
slo ir Dailės Draugijų Vilniu
je Atstovų užduotį, ir kreipia
mės į Jus, musą tautos mylėto
jai, idant šiame savo susirinki
me paskirtumėt atsakančią staty
mui Tautiško Namo auką, ir 
prisiąstumite ją Chieasgos Lie
tuvių Draugijų Sąjungos Iždi
ninkui, sekančiu antrašu: A. J. 
Beržinskis 4601 South Asland 
avė., Chicago, III Sąjungos, 
Iždininkas už gautus pinigus iš
duos draugijai kvi’ą ir mkas 
paskelbs vietiniuose laikraščiuo
se, o gale mėnesio išsiųs visus bė
gyje menesio surinktus pinigus 
Mokslo Draugijai Vilniuje.

Didumas aukos nėra aprube- 
žiuotas. Geistina-gi yra, idant 
kiekviena draugija paskirtų ap
skritus $100.00, kuri tai suma 
suteikia draugijai Mokslo ir Dai
lės Draugijų Vilniuje “Labda
rio Nario” vardą ir duoda teisę 
gauti visus Mokslo Draugios 
leidžiamus raštus: be to, to
kios draugijos vardas bus iš
kaltas aukso raidėmis marmuro 
lentoj Tautos Namuose.

Prie tos progos malonu mums 
yra pranešti, jog yra užmany
mas sutverti Amerikoje Mokslo 
Draugijos šaką, kuri veiktų vi
suose tautiškuose reikaluose iš
vien su Mokslo Draugija Vil
niuje.

Kaip jau iš laikraščių žinote, 
tokių “Labdarių Narių” yra 
jau diktokas būrys Chicagoje, o 
draugijoms prisidėjus, jis bus la
bai didelis. IŠ Chicagos lietuvių 
draugijų “Labdario Nario” var
dą įgijo Šerno Mnzikališkas 
Fondas, paaukavęs Mok. Drau
gijos statomam Tautiškam Na-

.mui $250.00. Jeigu kitos drau- Įaį jar garsinti laikraščiuose, 
gijos panorės į eiles šimtininkų Perdaug butų garbės, 
stoti, tai ne tik kad susidės gra
ži suma pinigų, bet ir Chicagos Lietuvą Mylinčiam, W. Lynn,
Liet. Draugijų Sąjunga virs į ^ass- Surašyk Tamsta dau-
įtekmingiausią ir galingiausią giaua faktų aPie lietuvi^ lenki- 

1 nimą ir sulenkėjimą. Aprašyk 
kokius nors atsitikimus sulig to. 
Parašyk savo adresą.

tautiškuose reikaluose organiza
ciją, kuri taps pavyzdžiu kitiems 
lietuvių apgyventiems miestams 
ir pakreips musų išeivystės liki
mą į tinkamas vėžes.

Prie to daro kviečia mus Lie
tuvos balsas. Balso to privalo 
klausyti kiekvienas lietuvis, ku
ris ne iš gimimo klaidos, bet ir 
iš jausmų ir supratimo lietuvių 
yra.

Apart sudėjimo savo aukos 
ant to tautos aukuro priedermė 
draugijų yra raginti kiekvieną 
lietuvį ir lietuvaitę, idant nors 
viena plytele prie pastatymo Tau 
tiško Namo prisidėtų. Ypatin
gai musų “biznieriai”, knrie sa
vo tautos vardan reikalauja iš 
lietuvių remti jų “biznį”, pri
valo neužmiršti, jog jie yra sko
lingi savo tautai savo pasiseki
mu biznyje, ir todėl privalo sko
lą grąžinti.

Draugijs gi, kurios norėtų 
žymiau paremti tautos reikalus, 
apart viensykinės duoklės, gali 
apsiimti mokėti tautiškiems rei
kalams mėnesines mokestis. Kas 
tautai ką duoda, sau duoda, nes 
tautos reikalai yra tai mnsų gy
vi reikalai.

Pasitikėdami, jog šitas atsi
šaukimas atneš pageidautus vai
sius, pasieliekame,

Su tikra pagarba,
Vardan Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjungos

CENTRALINĖ VALDYBA:

J. J. Elias, Prezidentas, Pranas 
Butkus, I Vice-Prez., Juozas Tri
jonis, II Vice-Prez., A. Zachara- 
vičius, III Vice-Prez., M. Dobris- 
kis, IV Vice-Prez., J. J. Hert- 
manavičius, Gen. Sekr., A. J. 
Bieržinskis, Iždininkas, Pfanad 
Kibartas, Knygvedys.

Direktoriai:
V. Mišeika,
Z. Mickevičia,

i R. Šlikienė,
K. Katkevičienė,
Ant. žemaitis,

t P. Mažeika,
M. Juška.

NUO ADMINISTRAC1JO&. į

Visus, kurių prenumerata pa
sibaigė, ir gavo atvirutes pri
menant ją atnaujinti, meldžiame 
veikiai atnaujinti. Kurie atnau
jins prenumeratą prisiunčiant 
$3.00 ‘Draugo’ Administracijon, 
tiems siusime “Draugą” pusant
rų metų ir duosime už $1.00 kny
gų dovanų. Nedavusiems jokias 
žinios, šis numeris bus paskati
nis. Draugo Administracija.

Apgarsinimai.
RASKIT PRIEŽASTĮ. I

Nelaimei atsitikus, jus steng
sitės rasti jos priežastį, idant jos 
ateityje išvengus. Jus privalė- 
tumite daryti taip-pat, atsitikus 
staigiam ligotumui, Nervišku
mui arba silpnumui. Žinoma, pir
miausiai jus jieškosite palengvi
nimo — juo greičiau, juo geriau. 
Jeigu jųsų nedagalėjimo vieta 
yra skilvyje arba viduriuose, 
Trinerio Amerikoniškas Kartaus 
Vyno Eliksiras suteiks jums grei 
čiausį palengvinimą. Jisai grei
tai išvalys kūną ir paskatins vi
sus organus prie veikimo. Jei
gu jus esate užkietėjimo truk
domi, tai jus negalite rasti ge
resnio vaisto, nes niekuomet ne
reikalinga didinti šiojo dozos. 
Jisai taipogi labai veikia apetito 
netekime, vidujiniuose skaudėji
muose, nerviškume ir anemijoje. 
Aptiekose. Jos. Triner, Tmpor- 
ter and Exporter, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III. Tri
nerio Linimentas draugus įgau
na greitai, nes yra geriansin ir 
stipriausiu vaistu skaudėjimams.

Redakcijos
Brocktono Varguoliui Nemato

me svarbos Tamstos žinutėje. 
Parašyk Tamsta ką indomesnio.

MASKINIS BALIUS!

Draugystė Lietuvos J an nu ome 
nės Tautišk. ir Mokslišk. parengi 
Maskinį balių, kuris atsibus Su- 
batoje, rugsėjo (September) 27i 
dieną, 1913 m., Germania Hali,. 
1790 N. Mayn st., Bridgeport, 
Conn., prasidės 7 .vai vakare ir 
trauksis iki 12 naktį. Bus išduo
tos 3 dovanos: .pirma $15.00; 
antra $10.00; trečia $5.00.

Meldžiame visus lietuvius ir 
lietuvaites^ kaip vietinius, taip i| 
iš aplinkinių miestelių knoskait- 
lngiausiai atsilankyti ant šio puL 
kans baliaus, kuriame prisijuok
site ir prisišoksite ligi sočiai. Tai
gi nepraleiskite geros progos t 

Komitete*.

P-nl A. Z. — Kad socialistai 
daužosi viens kitam žandus — 
tesidaužo. Nėra reikalo juos už Į Įžanga 26 centai.

Z
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Paieškojimai. Micketvicz, J. B. 2135 Sarah st., 
S. S. Pittsburgh, 1’a. 

Mikalauskas, P., 248 W. 4rth st., 
So. Boston, Mass.J ieškau Broniaus • Kaliku usko, 

paeinančio iš Seinų, Suvalkų 
gub., 10 mėnesių kaip An.eri- Milewski’ J- 166 Grand 
koje. Per Žiemą dirbo “Vien. i Brooklyn, N. T.
Liet.” spaustuvėje, Brooknlyn, IMiškinis, B. P., 35 Arthur st.,
N. Y/ Dabar, rodos, irgi gyvena ' Montello, Brockton, Mass. 
Brooklyne. Jisai pats ar kas ki- j Misteika, J., 135 Ames st.,
tas malonės man pranešti.

Pr. A. Žukas,
2634 W. 67th st., Chicago, III.

Brockton, Mass.
Paltanavičius, M., 15 Millbury st 

Woreester, Mass.
Jonas Peza, 568 Pleasant st. 

Norwood, Mass.Pajieškau Wm. Ragialio, kuris 
3V2 metų atgal apleido Eliza- įšaučiunas, J. 41 Johnson st. 
beth’ą; gyveno Chieagoj, po- j
tam nusikėlė j Oregon valstiją.
Potam gyveno Seattle, Wash., 
kur palikęs $600.00 bankoj iš-

Bridgc-port, Conn 
Tataronis, 148 aMin st., 

Hūdson, Mass.
Užsimokėjus čia nepagarsin-

2. Oliveris Tvistas. Parašė Charles ' aistas, kurį
* Dickens, vertė Jonas Kmitas. Yra vartoja visos

tai labai graži ir interesinga apy- I civilizuotos tau
saka. Kiekvienas norintis smagiai fO8) ęurį bllti
ir naudingai praleist laiką, nesigai- !

• m* i vaa I tf 1*1^88. v 1808©les pacupirkęs knygą. 520 pu- °
slapią. Kaina ................ .. $l.oqį 1 kalbose žmonės

3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun. giria. Inkaro 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. . R ,
V D. Dideliai naudinga knyga. 1 alu žaapei
Sumuša visus bedievių argumentus Įer’į (skausmo 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai-I
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan-1 išvarytoją) vai 
šiam lietuviui. Kaina 25c. .stą reumatiz-

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa
veikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len- ,nui ir Viso- 
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. u- i,,,„„ • Vėgėlė. Eiles vadėje A. žalvarnis. klPlns kllno lr 
Labai tinka scenai Kaina 16c. nervinėms

5. Užkrekamųjų—Umpamųšų Ilgų lšsl oVa,1(.mfllns 
plėtojimo budai lr kova su Jom U ''“agniams. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 25c. ir 50c. 
reikalinga kiekvienam šeimininkui
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 16c.

važiavo nežinia kur. Taipgi jis tiems agentams prenumeratą,
paliko lutus Elizabeth, N. J. 
lYra svarbus reikalai, jis ar kas 
kitas praneškite seseriai adresu:

Mis, Mary Ragialis,
Care of J. Brazinski, 142 Wall st. 
! Elizabeth, N. J.

< t (k y)

męs neatsakome.
r< Draugo’ ’ Administracija.

REIKALINGA
’ 10 pardavėjų. Atsišaukite vei-
fiaL

Ellis Co. 5728 S. State st.,
b (h y)

Jieškau Vargonininko vietos. -
34 m. amžiaus, vedęs. Mokų 

vesti chorą. Adresas: “Draugo” 
Administracijoj.

SĄRAŠAS “ŠVIESOS” 
REDAKCIJOS KNYGE
LIŲ IR BROŠURŲ IR JŲ 
VERTĖ KIEKVIENOS

ATSKIRAI. *
1. Katekistas arba Katekizmo 

mokytojas kūdikių mokykloje ir 
auklėjimo namuose.. Kad visos 
motinos su pagelba šios knygu
tės stengtųsi auklėti vaikelius, 
tai tikrai busianti gentkartė tap
tų labai dora. Štai ką sako apie 
šį veikalą musų rašytojas gerk. 
Tamstą atlikusį naudingą darbą.

Jieškau Vargonininko vietos.
Tik-ką iš Lietuvos atvažiavęs, 

turiu nno kunigo paliudijimą ;
19 metų amžiaus, nevedęs. Jei Tegul padeda Augščiausias Tam-
kam iš gerbiamųjų klebonų bu
čiau reikalingas, meldžiu kreip
tis šitio adresu: J. A. Blažys, 
556 Broad st., Bridgeport, Conn.

(k y)

štai dar pasidarbuoti dvasiško
sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c.

“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mū

rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
J. Liutkus, 314 Kensington avė.,

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė. Pelnai | i 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor- 
macjos Biurui Paryžiuje. I Dalis.
Kaina ...................... .. ................ 10c.
II Dalis............................ .  .... 10c.

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

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

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

10. Katekizmas apie Alkoholių. Iš 
Prancūzų kalbos vertė J. P.. . Yra 
tai labai naudnga knygelė, ku
rią kiekvienas geras žmogus pri
valo perskaityti. 32 pusi. Kai- ’

na .................................   5c. į

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yra I 
musų socialistai ir kokias ginklais ka
rau ja su bažnyčia. * Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda, žirnelio Kručko gy
venimas lr darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na IOe.

13 Ar Kristus turėjo brolių lr se
serų.

2. Tankioji Komunija — pa
gal S T. D. Apaštališkąjį misio
nierių iš anglų kalbos sulietuvin
ta. Ši knyga yra labai naudinga 
nevien žmonėms, bet ir patiems 
dvasiškiems vadovams — paties į
Šv. Tėvo išgirta. Kaina ....25c.,

I Perskaitęs šią knygutę, gan drąsiai
3. Vienuolinė Luomą. Patari- Į8*®4 į 8iniuB 8n bedieviais apie Ma

mai Kunigystėn — sulietuvinta. nekaltybe- Kaina Se.

. Sveiką 
Apetitą

turi tiktai žmogus, kuris kaip 
reik perkremta ir sngrumu- 
liuoja nuilstą.

Severos
Skilvinis

Biteris
(Severa’s Stomacb Bitters)

pagelbsti tiems, kurie negali 
kaip reik sugrumuliuoti mais
to. Jis yra pagelba grumulia
vimo veikmėj, prašalina išpū
timą, rukštų atsimušimą, rė
mui), užkietėjimą ir abelną 
apsilpnėjimą.

Kaina $1.00

Sustiprinkit 
Savo Nervus

Vartodami

SEVEROS

(iliiuago Title 
& Trust Go.
69 W. Washiflgton Str. 

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees l’itles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets ezceed $8,000,000.

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

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

28 metų senas laikraštis

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos Ir viao Mieto, e 
prenumerata kaštuota metams t* $2.oo; 
pusei metų $t.oo. Užrubežiuose; sietams 

|3.oo; pusei metų $1.5ft.

RAŠYK ADRESU:
J. J. Pauksztis & Co.

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

First Nationą 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

Kad visi gerai 'ir suprastinai 
daug kartų perskaitytų šią kny
gutę, ir stengtųsi pildyti job pa
mokinimus ir patarimus; gimdy
tojai žinotų, kaip paniokyti sa-

J. Petkus, 840 W. 33rd st., vo vaikelius pasiskyrimo luomo; 
Jonas Poška 2425 W. 47th pi. '
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st.,
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
'A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,

CICERO, ILL.
R. Baršis, 1424 S. 49th avė., 
Kun. A. Ežerskis,

COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,

227 Vandalia st.,
INDIANA HARBOR, IND.

R. B. Yasulis, 3604 Deodar st.,
BALTIMORE, MD.

J. Pautienius,
752 W Lesington st.,

vaikeliai mokėtų sau luomą pa
siskirti ir butų laimingi Kai
na ......... -................ ............ 25c.

4. Apastalystės maldos Statu
tas arba Instatai. Ši knyga yra 
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir-

14. Vienuolinė Luomą. Sykiu su trum
pais patarimais apie pašaukimą ku
nigystėn. Iš anglų kalbos vertė 
knn. P. Saurusaitis. 196 puslapių 
Kaina,. ..... ......... «............... 25c.

15. Apaštalystės Maldos Statutas. Yra
tai naudinga knyga organizavimui 
Apaštalystės Maldos Vienybėje Sal
džiausios V. Jėzaus širdies Broli
jos 132 pusi. Kaina ................ 25c.

•
16. Apaštalystės Maldos Pamaldos. Iš

angliško vertė kun. P. Saurusaitis. 
Kiekvieno mėnesio pirmam penkta
dienini maldos. Kaina ........... ’ 5c.

Reikalaudami minėtų knygų, pažy
mėkite knygos numerį ir vardą, o vi-

s patariamas kaipo vaistas 
nno

Nervų nuplyšimo 
Nerzlškumo 
Nemiegos 
Hysterijos

ir nuo kitų nerviškų betvar
kių. Kaina $1.00

dies Brolijos, kuri 'fa didi pa- jsada gausite tą, kurią norėsite. Agen- 
gelba parapijoms ir visoms drau
gijoms ir brolijoms laimėjimui 
daugybės atlaidų ir dvasiškų ma
lonių — taipgi vedimui žmonių j 
prie doros, meilės Dievo ir arti- I 
mo. Kaina .......................25c.

tams nnleidžiame didelį nuošimtį.
. Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th Street, Chicago, III.

6

Ahtiikose,'»rh stačiai uuo musy, 
prisiimtus klek kaštuoja

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

5. Apaštalystės Maldos Pamal-
Į dos — yra naudinga brošura 

CAMBRIDGE, MASS. į kiekvieno mėnesio pirmam penk-
O. Kavolis. 75 Washington st., tadieniui maldos, ir priėmimui 

naujų narių apeigos. Kaina 8c.NORWOOD, MASS.
Jonas Peža, 568 Pleasant st.,

WORCESTER, MA88.
M. Paltanavičia, 15 Millbury st.,

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. ITalaburda, 1389 E. 21 st 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. Szukis, 2118 St. Clair avė.,

PHILADELPHIA, PA.
V. Petinas, 416 N. MarshaH st.,

PITTSBURGH, PA
P. Zaveeltas, 425 Patfon gt.,

PITTSTON, PA
Liet. Knygynas, 72 N. Main st.,

WILKES-BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,

KELIAUJANTIEJI
A. Jurevičia,
Jonas Kulis,

AGENTAI.

Galima nusipirkti “Drangas” 
kas savaitė nž 5c. pas sekančius 

žmones:
Balauskas, M., 119 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
K Peter Bartkevicz, 877 Cam
bridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carse, Rev. Robert St. Patrick’s 
Church, St. Charles, III.,
The Hotel News Stands,
1062 Broadvray, G«ry, Ind. 
Jankauskas, A.,
131 Marimmank st. Lovvell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 Berry st., 

Brooklyn, N. Y.

6. Kas geriau: ar vanduo ar
svaigalai — labai aiškus nurody
mai naudingumo pilnosios blai
vybės ir blėdingurno svaiginan
čių gėralų. Perkantiems kitas i 
knygutes šita susiteikia dova
nai. Verta ........................... 10c.

7. Garsaus politikieriaus Rich 
mondo Hubsono ' Prakalbos —
Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingurno vi
siems net ir po mažiausiai su- 
naudojantiems gėrimui. Kai
na ............................. ............ 10c.

8. “šviesa” 1911 metų keturios 
knygutės ir viena knygutė 1912
metų viso penkios knygutės — 
jose ras skaitytojas daug dva
siškos ir moksliškos naudos, ypač 
apie blėdingumą alkoholio ir 
naudingumą pilnosios blaivybės. , 
Kaina .................................... 60c.

Pirkliai pirkdami po daug sy
kiu ir užsimokėdami iŠ kalno, sr»- 
lyg dnugtimu pirkinio gaus di
dį rabatą.

Visos viršminėtos knygelės ga
lima gauti pas Rev. P. Saum- 
saitis, 46 Congress avė., Wat«r- 
bury, Conn.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 
23 akmenimis, parduosime 10,000 va
dinamų “Accuratus” laikrodėlių tik
tai už $5.75 žėdną. Tie gražus laik
rodėliai puikiai išrėžyti, dnbeltivi Ink
štai, gerai laiką rodanti, labiausiai 
keliauninkų naudojami, kurie tnri da
boti laiką, moteriški ir vyriškį, gva- 
rantnotį ant 20 metų. Tikrai gražus 
laikrodėliai, negėda bns nei draugams 
tokį parodyti. Jeigu norį turėti gera 
dziegorėlį, tai štai musų pasiūlymas: 
Męs nusiusime šitą laikrodėlį kiek
vienam C. O. D. už $5.75 ir ekspreso 
kaštus dėl peržiūrėjimo. Jei nepatiks,

nemokėssite nei cento. Męs riskuojame viską. Auksinis grandinėlis 
duodasi dykai su laikrodžiu. Adresas.

EKCELSfOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

EIBE 3C ]E EIBE

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank Į

LA SALLE & QUINCY STREETS

Kapitalas $1,000,000.00 Pervirszis $250,000.00

______ f
DRAUGO” arAUSTUTMU OAU- 
kamos smureios knygos:

1. Fabiolė arba BatoyMa ka 
Parašė Kardinolas Klmnaan, Vertė 
Vytanta* Labai grali apysaka iš 
pirmutinių krIUHonyM.
Kaiaa

[au*.

$190,000.00 
$300,000.00

Didžiausia ir saugiausi? 
Banka mieste.

Meka 3 nuošimčius nu 
sudėtą joje pinigų.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjai

’«<»* T ' V

l’MAUGVSTE i

//tr t .

’-yjggr r».--
'd/i'Zi n. J 
m r ij|?

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikuiįįju meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu celių- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestu* dar
bu* atlieku arti*-

_ _ _ M. A. Norkunas
f2 PROSPECT ST.. LAWRENCE. MASS

Ar daug svieto matei atvažiuojant į Ameriką?
NEDAUG? LABAI GAILA!

Daug ko galima pamatyt ir pasimokyt ir 
daug smagumo gaut. Ateityje dokit man pro
gą parinkt Jums kelią.

Mes parduodame laivakortes iš ir į Ameriką. 
Musų pinigų siuntimo kainos yra pigiausios.

. A. PETRAITIS,
Liet. Skyriaus Vedėjas

fCMTD A L ■ANUFACTDRIN4 vEil 1 IV A L DISTRICT BANK
1112 W. 35ta gatvS, netoli Morgan, Chicago, III,

Vienatinis Bridgeporto Bankas po 
Valdžios Priežiūra

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Turistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvią Kalbon Vertė

JONAS KMITAS
............... ■■

Y ra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
ga Yr^ *ai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
2634 W. 67th Street, - Chicago II].

Rašyk tuojaus.

SUVIENYTI) VALSTIJŲ PADBTUVE 
DEL POSTAL SAVINGS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi- 
čiu, ant KatalikiSkos Bažnyčios turto, nešančiu 5 iki 
6 nuošimčių.

Taupintmui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai. r '

Užkviečiame biznierius dėti pas mua pinigus ant “che- 
king aceount”, kur sauga užtikrinta.

WILLIAM LORTMER prez., C. B. MUNDAY viae-praz., CHARLES G. 
FOX ižd., THOS. MCDONALD ild, pad., M. .H. LISTON Mgr. Sav. Dpt

CHICAGOS MIESTO RA DĖTU VE

f 1

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$160.000.00.

Šitoji Banka priiiurozm 
Suvienytąją Valstiją vai 
džios. Moka 3 nuoSimMu? 
nuo sudėtą pinigą. Galinu 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininką*

Mandagus patarnavimai

Geras aptarnavimas | 
mus augina.

Merchants Banking Trust
Co. turto užaugimas $103,
000 per vienus metus — 
miog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumas auga.
Turi. geg. 3, 1912 — $751< 
Turiną geg. 1 d.
1912 m. \ $751,192.63
Turtas gegužio 1 d. <
1913 m. 854.209.5fc

i i Turto užaugimas per
vienus metus 103,016.95
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį į svetimų žemių pinigus

; Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti 
musų depositariams.
MERCHAMTS 8AMMHB TRUST CO.

Chy, Fl. ;;
3E 31

< ....
- - — — -

Tegul ratai sukasi greičiau
Ar kada nors apskaitė! tas mylių mylias, kurias išvaikSžioji tu ir tavo 

arklys kasmet! Kek šimtų kartų turėjo kinkyti arklį, norėdamas pava- 
žiuti kur norints? Ištiesų pravažinėji daug laiko savo gyvenime, pama 
ži keliaudamas į miestą su daržovėmis ir kitais savo daiktais arba parsivež
damas namole daiktų iš krautuvių ar ba važiuodamas į malūną, į sviestinę, 
pieninę, pasr kaimynus.

Pasitaikius skubinain reikalui, vyzdžiui reikiant pataisyti ką norints 
pinties metu, tavo arkliai negali pabėgioti greitai. Dešimtį ar dvyliką my
lių suvažinėti — tai juk tam reikia visos dienos! Arkly be galo daug gai
šina laiko, jei tik jį sulyginame su

International Motor Truck
Kuo dažniau vartosi motorinį vežimą, tuo labiau jį pamėgsi, kaip pa

mėgo jį dar prieš tave šimtai farmerių. Stiprus, pasitikimas, greitas, leng
vas suvaldyti — toks yra International Motor Tmck. Jis važiuoja kas- 

“dien visokiais keliais, kokiais tik gali pavažiuoti arklys — ir važiuoja daug 
greičiau ir daug toliau. Jis pasaldins tavo kelionę. Jis padaugins tavo 
pelningas valandas.

Motoras yra prastas ir stiprus, gumos yra kietos. 8u juomi neturėsi jo
kios bėdos. Viena ranka suvaldo visą vežimą. Stabdymas tvirtas i* tik

ras. International vežimas važiuoja be jokio pailsimo per smiltis, sniegą, 
purvyną, kalnus. Ar yra nors vienas arklys, kurs galėtų tai padaryti?

Pažiūrėjęs gerai ir išbandęs — nusipirksi šitą vežimą, o nusipirkęs neis 
gailėsi. International vežimas yra pastatytas neturintiems laiko žmo
nėms, kad sutaupti laiko. Pasiųsk atvirukų dar šiandien ir liepk prisių

sti kataliogus. Gausi visus nurodymus pas.

-U B 8^41 IA-----ik-a^^a.^ ___ __  .
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
c h i c a g o J E.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo k

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

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

šiuo; antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Tai. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALAN DOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60
Priešai Olševskio Banką.

kr Skaitei Kadi Laikraitį “LIETUI*?”
Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

BONA MORS 
SODAUTY

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

‘KATALIKAS”
“Katalikas" yra 12-koc coįsla- 

pių, didelio formato ir suu <$ia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikai” mitams $2, puseeį mėty Si.
Užsirašyt “Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ, 

3249 8. Morgan St., Chicago.

Tik-ką išėjo iš spaudos

LIETUVIŲ TAUTOS 
MEMORIALAS

u. CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

Antroji dalis

Kaina 10 centu
Gaunama “Draugo“ Redakcijoj

r Savaitinis Laikraštis

SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25, 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant
W. D. BOCZKOfSKI — CO.

Mahanoy City, Pa.

Du-kart
tt

Rugsėjo (SeptJ 18, 1913. I

First National Bank
j PUBLIC SOUARE

Wilke$-Barre, Pa.’

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000 e®

Už sudėto pinigus m«k.’, 3-4»ą
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. Preeident. 
FRAKAS DOGUI.ZS. Caahier

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-tds iki 8-tos vai. vakaro.

REAL. ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius: 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

STJAMESCRTHEDRAL
montreal.can.

R. H. Morgan
Išdirbėjas Ke

purių, Kukardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”! |
— ' 1 ' ------------ 7T _ _----------------- ' "

JUOZAS LEŠCINSKIS
$ SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežinlu vaistu. Recep
tus iszpildo uopuikiausia pigiausiomis ainomis ant

B R I O C E P O R T ’ o:
3315 Morgan [atrast, - . [Teleph. Yards 9

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta 'arba ezpresu j

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

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, Westville, III.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDCEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekį.t-J 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - - Chicago, Iliino

Reikalauk Kata- 
liogo.

13 N; Main St,
SHENANDOAH,

sveikata fluoa!!
i

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PAEĖT SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at- 
aeša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaikoatsakan- 
čiai lickarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
Ilgę, užmezga išgydymį, sugražina pajiegas ir iš
augina puikių sveikutį ir drutumę, kas suteikia 
žmogui luimg ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais iėgydant nuo viso
kių ligųCUCII/UTfl YRA TAI DIDŽIAUSIAS e) V l 11x11 I n TURTAS ŽMOGAUS, BE * 1 1 1 * SVEIKATOS NĖRA LAI 
MĖS NĖ LINKSMYBĖS ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko serga n tiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro ex pero menių ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To- 
kiain jau tik galima tikėti.

Privatlžko) LABARATORUOJ Ph. M. Kllniko, atsiJaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių iJradimų, kuriuos 
tik aukSčiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M.CLINICI PraneSn, kad lieka rsta s su baigėm Ir esame labai užga

nėdinti už tikrą pagclbę; greitę ir gerų Išgydymų. Mano moteris toiput jau yra sveika už kų 
siunčia širdingiausių padekavong, Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydyn.o, skelbsim 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mi su moteris A. Antonickas. I-ronaud Metai Co. So. Ricbmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Bot 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėkavoja, už 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 El!sworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M. KOLIAGA, Bot 192, Bostvell, Pa JI r. J. TYMCZCKAS, 806 Cen- 
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galima sutalpinti. x
JSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD ESI NĖŠVFIKAS BET NORI pastoti sveiku isEiO Y IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoitgų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų rageibų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip iružsisenė- 
Jusias ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose,sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saningystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo, bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų. Širdies, kepenų, ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo sloga, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstoms, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurtos užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ųtarn. Ir Pėtny- 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras .

DR. M. STUPNICKIS
Priėmimo valandos: nuo 8'ryto ligi 11 ryte - nuo"5 vakare ligi 8 vakare

$ 3T|O9 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032
.......... -■ ■■ ■ ■ ■ - * CHICAGO,ji ILLINOIS

LIETUVIŠKA BANKA

PENN’

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 
Joseph J. Elias, Savininkas. 

4600**4602 S Wood St. Chicago, III
Priimafhe pinigus i Banką užčėdyjimui nuo 

vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomi s ant metų. Siuučiąpie pinigus į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų į 
krajų ir iš krajaua, taipgi tikietua ant geležiu ke
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
r per laiškus. Tik kreipkitčs virsmin ėtu antrašu

Lietuviai, eikit pas Lietuvį!
Pirk laikrodėlius, Lenciūgėlius, 
Šliubinius Žiedus, Sipkortes, 
Doviernastis, siųsti pinigus į 
Lietuv, puikių popierių groma- 
toms, knygų Per 19 metų viską 
teisingai išpildė, tai reiškia ge

rai. Eikit pas 
JURGI JESZMANTA 

6 S. Washington St. corner E. MarketSt. 
Wilkes-Barre, Pa.

M
H
M
I
H

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.

pr.VjTo44r«T‘ 1645 W.47-th St., Chicago Talefonaa: 
Drover 285

[6HH8I
Tel. YARDS 3162

Dr. A. L. Graičunas
gydo įvairiausias ligas

Gydymo Valandos: nuo 7 ligi 10 ryto ir nuo 7 ligi 10 vak.
3310 S. Halsted St., Chicago, III.

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motės, 
tesi 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 indėk 2 c. 

marląs atsakymui.
MRS. A. S. HON

Box 2, SOUTH BENO, ’ND,

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

Reikalaukite tuojaus.

St.
MASS:J P Tiiinala 82^ Washlngton• 1 • lUiillld, BOSTON, MA!

T. LUCAS
LIETUVIŠKA KRAUTUVE ~

čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyruli r moterų ap- 
ė dalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

WESTVILLE, ILLINOIS.

Panacea.
Jeigu niekas negelbės nenustok vilties. Viltis yra viso amžiaus židiniu; vil
tyje žmogus gema, su vilčia keliauja visą gyvenimo kelionę. Panacea yra 
geriausias gyvenimo vadovas; išgydė tūkstančius žmonių, kurie visiškai 
buvo nustoję vilties. Panacea geriausias vaistas negalėj. Panacea gydo 
žemiau nurodytas ligas: Reumatizmą, astretizmą; vidurines pilvo ligas, už
degimą ausų ir tekėjimą iš jų, tekėjimą iš nosies, nemigį ir daug kitų. Pa
nacea nėra patentuotu vaistu, bet yra būdas ištastas Europiško daktaro. 
Galima gauti kiekvienoje aptiekoje. Kaina $1.00 ir 25c. Jeigu negali gauti 
savo aptiekoje, rašyk tiesiog mums. Męs siunčiame aplaikę ‘Money Order’.

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

BORDEN’S MILK
4552 So. Ashland Avė.

Dr. Bode & Co.
Chicago, III. I)r. Ignotas Stankus

IŠGYDYTAS 
iš 10 metines Rupturos

John E. Evans sunkiai dirbantis kalvis iš Wapwallopen, Pa. Fabrike para
ko apsakinėja historiją, kuri užims visus ftkyvus.

Perėjo penki metai Apriliuje S m., kada atsišaukiau pas Daktarą O’Malley 
j Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano 
buvo pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą. Gydytojai, 
kurie mane prieš tai gydė; jog tai yra didelė kvailystė mislijant, jog Rup- 
tnra duosis išsigydyt be operacijos (aš esmių priešingas tokių operacijų). Po 
perskaitymui apgarsinimo laikraštyje BBrvvick, Pa., apie gydymą Rupturos 
per Daktarą O’Malley, nnsidaviau j ofisą į Wilkes-Barre, Pa., ant rodos, 
kur man Dr. O’Malley pasakė jog išgydins mane iš kentėjimų, nenorėjau j 
tai tikėt. Bet dabar nežinau kaįp išreikšt savo dėkingumą už tai, jog es
mių dabar suvisai sveikas be jokios operacijos. Nuo ketnrių metų nenešio
jo jokių diržų, norint gana sunkiai dirbu, už ką pirmiausia padėkavojn Die
vui, o po tam Dr. O’Malley, už jo išgydymą. Jaučiuosi, jog tai yra mano 
privalunru ‘duot rodą kožnam, kuris kenčia ant Rupturos, idant nnsiduot 
pas Dr. O,Malley. JOHN EVANS, Wspwallopen, Pa.

Dirželiai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyrai, moterė ar kūdikis 
gali būt išgydinti nuo Rupturos (kuiio) be skausmo ir pdriškados per mano 
Kemišką Elektros Methodą. AŠ vienatinis Specialistas Ir galiu gvarantyt, 
jog tave išgydinsiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Rupturos užtikrina 
kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turi pilną 
tvirtybę prie manęs. Atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais, ap
rašant mano būdą gydymo Rupturos Rodą dykai. Kas negali ant kart už
mokėt, tai duodu ant išmokeačio. Prekė užganėdinanti. Prisiųsk pačtinę 
markę už 2c., o apiaikysi daktariikąknygntę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX 01ALLEY J 58 So. Washington St.
Wilkes-Barr, Pa. 

čia rašoma ir kalbama lietu vilkai ir lenkiškai.
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Dabar laikas ilaigydyti Ir būti sveiku. 
Rodą ir iierzaminavojimas dykai ar rydy- 
slesl ar ne. Ai pritaikysiu mano maža ui- 
mokesnf parai Jusi) llralčjima. Netruk
dyk!, bet atsilankyki landien.

Ai kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Biue Island avė., 2 lub. vir. 
Rrukoa, prie 18 gat., Chicago. III

DR. RENFER, Specialistas
Neddėl. 8 r. iki 12 dien. 

Valandos nuo 8 r. iki 8:30 vak.

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų ir 

iki šio laiko galėjo persitikrinti, kad mie
ste Philadelphijos randasi tiktai vienas 
tikras lietuvys daktaras Ignotas Stankus, 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa. Jis 
gydo pasekmingai visokias ligas, šviežias 
ir užsisenėjusias — vyrų, moterų ir vai
kų. Visi, katrie gydėsi pas daktarą^Ig- 
notą Stankų, likosi užganėdinti ir platina 
jo vardą tarpe savo pažįstamų ir giminių. 
Jeigu kas peiktų daktarą Stankų, tai ži
nok gerai, kad tas peikikas yra neišmin
tingas žmogus, arba koksai žydbernis-

humbugieris, kuris tarnauja apgavingame New Yorko žydbernių gy
dykloje. Visi jau girdėjome, kad užvydėtojai, lietuvių — dykaduo- 
niai-valkatos su New Yorko žydberniais {kvailino vieną bėdną, ne
mokytą žmogelį, ir net daktarą Ignotą Stankų neteisingai į teismą 
patraukė, kad, buk to žmogelio moteriškė numirusi jiuo jo operaci
jos. Už tokį melagingą ir neteisingą skundą, daktaras Ig. Stankus 
greitai juos suvaldė, o laikraščius, kurie tą garsino, tiesiog patraukė 
i dydyjj teismą.

1^“ Padekavones Daktarai Stankui.
Už išgydymą nno visokią ligą. Čion sutalpinti visą yra negalima, bet kelios padtkavo-

nls talpinasi su pavelijimu pačią pacijentą. Kitos visos padžkavonis yra užlaikomos didžioj 
alaptybžj. Ai Marijona PocianC, 4443 Gratz st., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turijau akau- 
dljimą nugaros, gžlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį ii virinus koją j apačią, 
negalijimą valgyti, džiovimą burnoje, jautimą ialčio au prakaitavimais ir abelną nnsilpnljimą. 
Šankinus prie daug daktarą, bet jie negaltjo mane ilgydyti, o kuomet aiaiiankian prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jia mane ižgydi už 2 kartą atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam šir
dingą ačiū (r Dinva duok jam ilgesnį amžią, kad gaištą ir kitns sergančias gelbžti. Ai Juoza
pas Gudauskas, 418 Cheanut st., Nevrark, N. J., ištariu iirdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
ui priaiuntimą gyduolią nuo sunkaus kvžpavimo, uikiatijimo vidurių, skaudijimą kaulą ir 
abelno nuailpnljimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo Jąaą gyduolią teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir danginu gyduolią nebereikalauju. Vietoje padžkavonis ai nepatingžsiu at
verti savo burnos prieš savo drengus ir pažįstamus. Ona Maaauakitni, 2 Hntchinaon St„ 
Jobatown, M. J. likos išgydyta nuo nervą ligos, negalijimą miegoti ir jautimu lakstant) kraują 
au niežijimaia ant kūno. Ai likaus išgydytas nuo išbirimo spuogais ant kūno. Aš Juoza
pas Viakaviče, 40 Croaa st, Boston, Mass., širdingai dikavoju daktarui Stankų i ui išgydymą 
manąs nuo skaudijitno galvos, sunkaus kvžpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo janną dieną. 
Tamstos vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietnvią. Jonas Sanrnaaitia, 3206 Stanlord at., 
Pittsburgh, Pa., mane išgydi daktoras Stankus nuo išbirimo spuogais ant vaido. Ai Jurgis 
Lukoieviče. 128 E. Superior aL, Chicago, III., buvau labai silpnas!r turijau kosulį, nei buvau 
pametąs viltį būti tvaiku, bet kuomet atzišaukiaO pas daktarą Ignotą Staaką, jis už pirmo pri- 
aluntimo gyduolią mane išgydi. Dikavoju širdingai ir aiunčin $2.00 gaatinčiana.

Visuomet kreipkitla ypatiikai arba su laišku ant tikro adreso talpi

I2IO S
Dr. Ignatius Stankus
3. Broad Street, - Philadelphia,

U rytai 
VadBiomin t

Pa.
>9iM n. PO pietą nvo 2 fkt 4 ir vakarais nuo 7 iki t vnL .
, tiki II vai. ryto ir nao 1 iki i valandai po pietą.

A. OLSZEWSKIO BANKA 1
3252 So. Halsted St., - Chicago, III. t

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chieagoje. t
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

V
PRIIMA pinigus taupinimtii nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir ’£ 

moka. už juos 3 procentą. y
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste. v
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus -j. 

ant lengvų išmokestių. i
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. X 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose jį 

bankose. J
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
’• • PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir X

pigiai. 1
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen- 1 

to. Rašykite mums. o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- v 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, 1*1.

A.T.AT-*-,A • • -*-* A * A > f

BUK
VYRAS

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyra. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gąl 
atgauti vyriškumą, isigyditf nuo užnuodijama krattja 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, tuma- 
tijma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyrn lygas, gal būti išgidotras sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vede9 arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paratifą par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Tetnykit, jog ta knyga yra siustą vymi dykai, 
užmokant už pačto, tng užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa vnt 
žemiau s paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. L1STER t C0., L 905 22 Frftfc Aveeee. CUuzo:

Godotinas Tamista: Pagal Tamiatos prižadieima, ai noriečjan 
jog Tamista prisiųstame! man vysai dykai vėna jnsn knyga dėl vy m

Vardas.

Adresas;........ . ................................. . ..........Steltaa.

Išgydau į 5 dienas
VARICOCELE ,

r».y.
■Ibel

pagadintas gyslas! 
peršulų, shausmąj

riu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nno Varicoceles, Strikturos, Uakre- 
aujo nuodą, Nerviškos negales, Hydroceles ar ypatišką vyrų ligą, Vyriško 
o, Raudonųjų. Fistulos, Kepenų ir įvairių Pųsies ligų.

Aš noriu i 
čismų Krauj<
Nusilpimo, I
AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasidRnimas yra atviras visiems, knrie praleido dideles snmas pini
gų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonims 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasekmit. kad ai vartoju viešinti!) būdą, 
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano ofiaąir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Tamsta gausi geriausią patarimą ir pasinaudosi iš mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyriškų ligų. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

Tikrai Išlydau Skilvio, Plaučių ir Inkstų nesveikumus 
(Nemokik ui nsiigydymą—Neltiydo nemokėlš)

Slaptos

nagai*. Silpnu- 
Pražudyta pa|lrga.

uinuo-
maa.
Nuovargį, Krauto 

ą.lladilimą, šlapumo Mglmą.

Plaučiai
Dusulys, Rronchitia, Kvi- 
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia met.
RODĄ DOVANAI.

Išlydo kad hutam sveikas Kraujo Ulnuodijima
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strtaose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo 
mos.

tp.eiimtti.vnIrM.tr«L>n|IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas Jieško. Ai tamstą išgydysiu visiškai, jeigu temsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano prsks yra tams ir pritinkanti prie maao 
atsakančio gydymo, o išlygos labai lengvos Attik šiądten'ir pasilinosnok ano kančią

.DR, ZINS 183 CRICA60.
Vaiauetaat nuo S ryto Iki 8 vakaro. Rodi Home nuo 8 ryto iki 4 po |

I
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