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MADERO SUIMTAS
GEN. BLANŲUET PRIVERTĖ JĮ ATSISAKYTI 

NUO VIETOS.

TAFTAS NENORI KISTIES Į 
MEKSIKOS REIKALUS

Maištas platinasi. Gomez apsišauke prezidentu. 
Telegramos cenzūruojamos.

turkų Šarvuotlaivis paskandintas'
ČERNOGORAI SUMUŠTI. TARP TURKŲ NĖRA 

VIENYBES.

Rusija sako, kad Austrija perdaug kišasi Į ne savo 
dalykus.

t* - "* •> /-n*wps»*»»
Antra savaitė kruvinos ko

vos Meksikos mieste.

Kruvina kova Meksikos
mieste tarp Madero ir gen, 
Diaz’o kareivių tebesitęsia 
Praeitų šeštadienį buvo su-

• t n: & T7’
IS REVOLIUCIJOS MEK 
.- SIKE.VY w.

Kova Meksikos Mieste at
sižymi žiaurumu. Kovotojai

-r.. , , . . , . ., . .nežiūri jokių civilizacijos 1-Diaz’o kareivių tebesitęsia , , a ,
Y - vx *• . , statymų. Saudo visur, ne

paisydami, ar tai svetimi ar 
savieji. Užmušta keli ame
rikiečiai. Vienų dienų kulka

tarta sustabdyti kovų 24- 
rioins valandoms — bet kur
tau karšti meksikiečiai išlai-1 , .. . . o ,T , .... • v , XT Jivos nepataike i Suv. Valstijųkys nesipesę! Nespėta net, „J.*

surinkti ir palaidoti negy
vėlių. Kova verda išnaujo. 
Daugelį užmuštųjų kūnų 
apipilta kerosimi ir sudegin
ta, . .

Suv. .Valstijų šarvuočiai kitas nešaudys kur nereikia, 
atplaukė į .Vera Cruz, Tam-

KUR MUŠASI MADERO SU DIAZU.

Viršui matosi vadai: gen. Pascual Orozco ir gen. Felix Diaz.

' AMERIKOS KAREIVIAI NIE
KAM NETIKĘ

•
Nebebus greitųjų traukinių. Nori užgrobt geležin

kelius. Prezidento sekretorius katalikas. 
Castro Įleistas Amerikon. Trustas 

nubaustas. Peksčios į Wa- 
shigtonų

Nori uždrausti greituosius 
traukinius. Atstovas Cant- 
rill iš Kentucky įnešė Wa- 
sliington’o kongrese, kad ge
ležinkeliams butų uždrausta 
varyti pasažierinius trauki
nius greičiau kaip 50 mylių 
valandoje. Už šito įstatymo 
peržengimų busiu pabaudos 
nuo 500 iki 5000 dol.

Maudynių trustas nu« 
baustas. Teisėjas Gar e ne e 
W. Sessions nubaudė Dėt* 
roite 14 žmonių ir 13 bendro
vių už sudarymų taip vadi
namojo maudynių trustoĮ 
(bathtub trust). Nubaustieji 
turi j užsimokėti pabaudos 
nuo 1 iki 10,000 dol.

pasiuntinį Wilson’ų. Sveti
mų šalių atstovai meldė 
prez. Madero ir gen. Diaz’o, 
kad liautųsi šaudę į nekal
tus žmones. Kiekvienas pa- ge su banku perėjo į maišti- černogorai sumušti pas Sano upę, pasieniais 
sakė, kad padarys taip, jei ninku pusę. Ateina valdiškas patvir-stovintieji Rusijos ir Austri

tinimas žinios, jog vasario jos kareiviai pradėjo šaudy-

Moterįs eina pėksčios j
Socialistas nori įvykinti Wasbingtoną. Penkiolika 

socializmų. Kadangi pečku-i moterių sufragisčių, kurios 
iriai 54 geležinkelių Ameri-į susimanė nueit pėksčios iš 
kos rytuose nori išeiti ant|New York’o į Washingto- 
straiko, kongresmanas Vic-:n’ų, pasileido iš Newark’o irt 
tor Berger (socialistas) pa- perėjo jau per visų New Jer- 
tarė kongresui kad palieptų sey. Vasario 16 d. buvo jos 
vyriausybei užgrobti gele-Jau Philadelphijoje. Veda 
žinkelius drauge su jų sto- jųs “gen.” Rosalie Jonės, 
timis, kasyklomis ir kitokia Jos dalyvaus parodoje kovd 
nuosavybe. 4 d., kuomet bus prez. Wil-

son’o inauguracija.
Prezidento sekretorius-------

bus p. Tumulty. Katalikų Amerikos kareiviai nie- 
bažnyčios neprieteliai labai kam netikę. Noras įsikišti į 
užpyko ant naujai išrinkto' Meksikos vidurinius reika- 
prezidento Wilson‘o už tai,'ius4švilko dar kartų aikštėn 
kad paskyrė savo sekreto- faktų, jog Amerikos Suvie-

Madero nenori atsisakyt nuc 
prezidentūros.

.Vasario 15 d. Meksikos

pico ir kitus Meksikos por- 
tus. Amerikiečiai ketina jieš- 
koti prieglaudos savuose lai
vuose. .Viso Meksikos mies- , ...., n™ A v. senatas pareikalavo nuo Mate vra 14,000 svetimtaučių. ' . , , . ._. .. v, ’ , deros, kad atsisakvtų nuo
Jie pesko globos nuo savų- ., , ,.. - i prezidentūros, nes kitaip,
jų i įespa ijų. esų, netvarkai nebusiu pa-

• baigos. Madero atsisakė
Senatas nori susipažinti su klausyti penato, tvirtinda

mas, kad vistiek netvarka 
bus ir toliau. “Žmonės mane 
išrinko prezidentu” — kal
bėjo jis: — “todėl negaliu

padėjimu Meksikoje.

Meksikos reikalus paėmė 
į savo rankas kongresas. Se
natas tuojau pareikalavo gmonįŲe Vistiek, kad
pristatyti jam visus doku-nusįieisiu,' maištas tęsis ir
mentus, paliečiančius Mek
siko, tame skaičiuje pasiun
tinio Wilson’o valdiškus 
pranešimus apie maištų 
‘Meksikos Mieste.

po kitu prezidentu”.X ____
Gomez apsišaukė pre

zidentu.

Emilio Vasąuez Gomez 
perėjo Meksikos sienų ties 

Užmuštieji amerikiečiai. įColumbus’u, N. M., ir apsis
kelbė laikinu Meksikos pre-šiol keturi amerikie

čiai tapo užmušti netyčiomis 
kovoje Meksikos Mieste:

R. M. Meredith iš Troy, 
Ohio. Kulka pataikė į jį 
Porterio hotelyje.

Hermann O. Weiss, inži
nierius, iš YVashington’o.

H. W. Holmes’ienė 
mušta savo verdamojoje.

Percy Griffiths’ienė už 
mušta savo namuose bom-

Iki

zidentu. Jis buvo po kaucija 
San Antonioje, Tex.

Maištininkai paėmė Nuevo 
Laredo.

m irt

Vyriausybė cenzūruoja . 13 d. černogorai buvo užpuo- ti vieni į kitus. Žinia valdiš- 
telegramus. Slę ant Tarabošo ir Birdicos kai nepatvirtinta.

Tikrųjų žinių iš Meksikos kaln,įties Nutari, bet buvo 
Miesto sunku gauti, nes vy- su dideliais nuosto-
riausybė pradėjo cenzuiaioti ka^s* ___
visas telegramas. Kas darosi Turkų armija netvarkoje, 
revoliucijos lauke, nežino i§ Gallipolio praneša, jog 
nei Suv. Y alstijų vyriau- turkų kareiviai neturi jokios 
svbė.

Vasario 15 d. maištininkai 
paėmė Nuevo Laredo mies- 

už-jtų be jokio kraujo pralieji
mo. Pulkininkas Pasenai 
Orozco atvažiavo automobi- 
liuje į knzarmes ir prikalbi
no 200 kareivių pereiti į

Taft’as nenori kišties 
i Meksikos reikalus.

tvarkos. Oficierių permažai, 
o ir tie nesutinka tarp savęs 
už politikų. Drausmės jokios 
nėra. Ir turkai ir bulgarai

Caro atsakymas.
Caras atsakė į Austrijos 

ciecoriaus laiškų. Savo atsa
kyme jis pažymėjo, jog Aus
trijos pasielgimai paskuti 
niųjų metų privertę Rusijų 
imti savo globon Balkanų
slavus.

' atsižymi žiaurumu ir nuož- Vas. 18 d. į Meksiko Mies- 
\\ ashington’o vyriausybė mumu ties Budairu. įtų atvyko gen. Blanąuet su

buvo susimanusi siųsti Suv. 1,200 kareivių ir vieton eiti
valstijų kareivius į Mekai- D-ro Friedmann'o vaistas pagelbon Ma(lerai apsiautė 
ko tariamai ginti amerikie-' nepatvirtintas mok- prezidento rumuose ir iie.

slo vyrų.

Sužeista septyni ameri- maištininkų pusę. Paskui vi
kiečiai.

rium p. Joseph Patrick Tu
multy, katalikų. Paskuti
niais laikais prezidento sek

intosios Valstijos turi nie
kam netikusių kariumenę. 
Pulkai nepilni ir tie išmėty-

retorius įgyjo labai didelę mažomis kupetomis po į- 
svarbų. Tumulty yra 33 vairius fortus įr fortelius. 
metų amžiaus ir yra gimęs Drausmė stovi labai žemai, 
Jersey Cityje. Jis baigė je- L netikusios kariumenės už- 
zuitų šv. Petro kolegijų 1899 laikvmas atsieina be gale
metuose. Protestantai vadi
na jį už tatai “jėzuitu”.

čių gyvybės ir turtų, bet
Taft’as pasitenkino nusiun- u-m rr.fu.i»,n. „ vaiauu, gesindamas sušaudymu, jei 
timu kelių laivų į Meksikos nuo džiovos nerado pritari- f „onadarvs Gen TTnerta 
porins. Meksikiečiai ir be to mo pas Berlino daktarus. perėj0 irgi į Blonąiiet’o pu- 
biauriai nekenčia yankių.'Pats Friedmann’as ketina gęMadoro atsisakė. Drauge 
Ginkluotas įsimaišymas į važiuoti į Amerikų vasa-,RU juo atsiatatydino ir

i ministeriai. Diktatorium ap
sišaukė gen. Huerta. Su tuo

vidurinius Meksikos reika
lus tų neapkentimų dar pa
didintų. To nenori Taft’as.

Tutkų šarvuotis pa
skandintas. ..

Atnaujintoji karė Balka 
nuošė traukiasi pamaži. 
Bulgarų artilerija ir minos 
paskandino turkų šarvuotį 
“Assar - T - Teivfik”, kurs 
buvo užvažiavęs ant smil
ties ties Karaburunu Juodo
siose marėse. Bulgarai taip- 
pat paskandino turkų irans-

sa miesto vyriausybė drau- portų ties Čarkeuliu.

D-ro Friedmann’o vaistas
pė atsisakyti nuo vietos,

rio 18 d.

Pamaldos už Scott’ą.
Londone šv. Pauliaus ka- v’s^uo 8U^K0 ir gen. Diaz. 

tedroje atsiliko vasario 16 d. Madero yra suimtas ir da- 
iškilmingos pamaldos už Ju-,bojamas savo namuose, 
vusį .ties pietų žemgaliu ka-

brangiai. Majoras Evan M. 
Johnson sako, kad taip visa-

_ . , . , dos buvę su Amerikos karei-
Castro gal, gale leidsia- vjsose kokia9

mas , Ameriką. C.pnano 9 tnlkft
Castro, buvusis Venezuelos L . , ..... ,.

, „r žmonių, drausmes ir kitokiųprezidentas, galų galo Wa-, , ... . ,, . , , , . . . 'geros kareivijos privalumų,shington o teismo nutarimu .
tapo įleistas į Amerikų. Suv.'
Valstijų vyriausybė buvo 
užsispyrusi jo neleist. Taigi 
sulaikė jį imigracijos virši
ninkai ir buvo uždarę jį . . , . . Y. .
EUis Island’e. Castro šaukt ‘r ,J°.draUgV 
... , prie įvairių užpuolimų įsvil-si teismo pagelbos, gavo ha-? .. v,. „ . * .i » • x • x- aikštėn faktų, jog Chica*beas corpus, kuri patvirtino . x o-. •

, . .. tit -i n * i x- g°3e — ant 31-osios gatvesteisėms Ward. Castro ketina ? T • n xx, , x ttt-1 tarp Indiana ir Cottage Gro-dalyvauti prezidonto Wil- . ? , ., . .. . i a ve Avės. — yra nedorybesson o inauguracijoje kovo 4.1 ... T \ ,_____ _ - mokyklos. Jaifm vaikinai te-
Chicago — slavų miestas. nai išmoksta gerti, paleistu- 

Chicagoje sveikatos komiso- vauti, kaziruoti, o kaip pi- 
rius Young paskelbė, jog nigų netenka, tai liepiama

Banditų mokytojas 
Chicagoje.

Suėmimas bandito Webb’o

Chieago buvo 1900 m. iš di- jięms vogti arba plėšti. Taip

pitonų Scott’ų. Bažnyčioje 
buvo karalius ir daugybė vi-, . .
šoki, žmoni,. Sako, kad šita ir žarijos atstovą: 
nelaimė panaikino visokius
skirtumus tarp anglų.

Susirėmimas rusų su 
austrijiečiais?

Iš Galicijos ateina žinia, 
kad netoli nuo Jaroslavio,

Anglijos, Vokietijos Fran-

Washington’e liepė Taft’ui 
numalšinai suirutę Meksiko
je arba išsižadėti Monroc 
mokslo. Taft’as paleido pa
liepimų, kad kareiviai butų 
pasirengę stoti veiklior 
tarnybon.

desnės dalies germanų mies- nupuolė toje miesto dalyje 
tas, bet šįmet jame gyvena Webb ir jo sėbrai: Thomas 
daugiau slavų, nekaip kokių Burke ir Emmet Moran. 
kitų tautų. Slavai, kaij Webb prisipažino, kad jis ir 
tvirtina komisorius, miršta jo sėbrai buvo išgavę 15,000 
daugiau ligomis nuo kurių,dol. vertybės grobio, bei 
kitos tautos lengvai apsi- jiems tetekę vien 5,0o<) dol., 
saugoja, todėl, esu, miesto dešimtp - gi tūkstančių dpi. 
vyriausybei atrfranda nau- nuėję “tvorai”, vadinasiflttų 
ji rūpesčiai . C lindynių savininkams.,
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DRAUGAS Vasario (Febr.) 20, 1913

Lekcija ir' 

Evangelija

krutįs, kuriąs žindai. O ji
sai tarė: Bet labiau palai
minti, kurie klauso Dievo 
žodžio ir saugoja aną.

TREČIOJI GAVĖNIOS 
NEDĖLIA.

Lekcija. — Ef. V, 1—9.— 
Broliai: bukite Dievo se- 
kiotojais, kaipo mieliausi 
sūnus, o vaikščiokite mei
lėje, kaipo ir Kristus numy
lėjo mus ir išdavė pats save 
už mus Dievui aukon ir už
mušima n delei saldybės
kvapo. O paleistuvystė ir 

..kitokia nečystata arba go
dumas tegul nebus nei mi
nėti tarp Jūsų, kaipo pride- 

’šventiems; arba biaury- 
bė, jieišmintinga kalba, ar
ba apjuokimas, kuris prie 
reikalo nepridera, bet la
biau dėkojimas. Nes tai ži
nokite, išmanydami, jog vi-

BURNOJIMAS.
Yra Dievo prisakymas, 

kuris liepia gerbti Dievo 
vardą ir visuomet, su gilia 
paguodonę, kalbėti apie 
Dievą ir šventuosius daik
tus. Tą pagarbą mes išreiš
kiame šaukdamiesi prie

■•>

Dievo ir su pagarba ištar
dami Jo šventą vardą.

Įžeidžiame gi Dievo var
dą, pasielgdami priešingai, 
ypač: burnodami, kreivai
prisiekdinėdami ir Įžadus 
laužydami.

Burnoj imas yra tai kal
bėjimas budu Įžeidžiančiu 
Dievą, darant prakalbas 
arba leidžiant raštus prie
šingus Dievui. Kad nusidėti 
burnojimu nėra reikalo tie
siog kalbėti prieš Dievą; už
tenka jei kas kalba priešai 
Švenč. Panelę ar Šventuo-

ir nešdami augštai iškeltus 
ženklus su parašu, kad 
straiką laimėjo. Žmonės žiu
rėjo, džiaugėsi ir plojo 
rankomis, linkėdami strai- 
kininkams kovoti ir toliau.

Jau septynios savaitės, 
kaip per šalčius vaikščio
jame aplink dirbtuves pike
tuodami. Visuomenė mus 
ligišiol šelpė, tikimės, kad 
šelps ir toliau.

Straikas šiuo laiku eina 
tvirtai. Tikimės atsiląikyt 
prieš darbdavius.

Presos Komitetas:
Jos. Lapinskas,
J. Čižius,
W. Wichert,
V. Sabunauskas.

101-103 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

J®
Į IZZET PASHAĮ

sokis paleistuvis, arba pasi- sįus> arba priešai Šventuo
lėidėlis, arba godulingas, 
kas yra tarnavimas sta
bams, neturi tėvonijos Kris
taus ir Dievo karalijoje. 
Tegul niekas jūsų nesuva- 
Hžioja niekingais žodžiais, 
nes dėl tu daiktų ateina 
Dievo rūstybė aut tikėjimo 
sunu. Todėl nenorėkite sto
ties aną draugais. Nes bu
vote kitą kartą tamsybė, 
bet dabar šviesybė Viešpa
tyje. Vaikščiokite, kaipo 
šviesybės sūnūs, nes švie
sybės vaisius yra visokioje 
gėrybėje, ir teisybėje ir 
tiesoje.

V

Evangelija. — Luk. XI, 
14—28. — Anuomet išvari
nėjo Jėzus velnią, o tas bu
vo nebylys ir stebėjosi mi- 

-uios. O nekurie iš anų sakė: 
per Beelzebubą, velniu vy- 
rįausįjį, išvaro velnius. O 
kiti, gundydami jį, reikala
vo nuo jo ženklo iš dangaus. 
O jisai, kad išvydo jų min
tis, tarė jiems: Kiekviena 
karalija savyje nesutinkan
ti, bus išnaikinta ir namai 
ant namų sugrius. O jei ir 
šėtonas yra su savim nesu
tinkąs, kaip-gi stovės jo ka
ralija? nes sakote, jog aš

sius daiktus, pavyzdžiui: 
priešai Jėzaus Kristaus 
Bažnyčią, jos Sakramentus, 
jos tarnus, ar ko norints 
prigulinčio prie jos švento 
tikėjimo, nes įžeidimas, pa
darytas Sventiemsiems, al
kam norints kas yra švento, 
yra įžeidimu padarytu pa
čiam Dievui, kuris yra kiek
vienos šventenybės šaltinis.

Yra įvairios rųšies bur
nojimų: užsikeikimai ir pri- 
siegaviniai paprastoje kai 
boję, arba. ištisa bumojanti 
prakalba, arba savytarpi- 
niame pasikalbėjime švel
niais žodžiais išreiškimas 
nuomonės, tikėjimo jaus
mus įžeidžiančios; lupų 
burnojimai ir yašto burno
jimai; burnojimas keikimo 
ir burnojimas pajuokimo 
ar šventvagiškos pašaipos. 
'Prie keikimo burnojimų 
reik priskirti tuos nedorus 
keiksmus, kuriuose kas 
šaukiasi Dievo keršto ant 
savęs ar kitų.

Kas galėtų tikėti ar su
prasti, jei ištikro taip neat
sitiktų, kad galima žmogui 
pasiekti taip pašėlusios ne
dorybės, kurioje jis burno
jimais vemia į savo Sutver
to ją?

Melskime Dievo už taip

Izzet Paša yra turkų karė3 ministeris naujame kabi
nete. Jis kitados buvo sultano Abdul Hamido dešinioji 
ranka ir buvo įvedęs šnipavimą turkų kariumenėje. Ta- 
laat Bey yra vidaus dalykų ministeris. Kuomet jauna- 
turkiai vėl paėmė viršų, jisai pasakė: “Mes išgelbėsime 
tautos garbę arba žūsime. Mes nenorime tęsti karės, 
bet esame pasiryžę pasilaikyti Adrianopolį: n

kupins skiriamas lenkas ingauniai, suomiai ir uk- 
kun. Pocevičius, dabartinis
Kauno
torius.

seminarijos inspek-

Lietuviški pamokslai

rainiečiai. Lietuviai pasiro
dė treti iš eilės. Programa 
buvo gana plati ir gana į- 
vairi. Lietuvių skyriaus tai
sytoju buvo A. Moravskis.

vedė

čia teismu Philadelphijos 
Antvyskupis, Apaštališkas 
Delegatas Washingtone ar 
Šventasis Tėvas Ryme. 
Svietiškasis Teisinas Baž
nyčios dalykuose neturi 
spjrendžiamojo balso, nes 
tie dalykai peraugština jo 
jurisdikciją.

Jei bet kartais matome, 
kad apskričių teisėjai ir be- 
sibylinėjančiųjų apmokami 
tai dalvku stovio ir neuž-v •
baigia, bet jieško kriukių, 
advokatai neišaiškina griež
tai, bet . daugiau dar 
painioja ir trukdo, tai dėl
to, kad traukia pelną iš no 
susiprantančių žmonių, 
kaip galima aiškiai matyt 
iš Scrantono lietuvių tuščių 
kivirčių. Tečiau bergždžias 
Scrantono lietuvių besika- 
mavimas nieko, matyt, ne- 
pamokino ShenandorieČių. 
Jie nori į tuščią, pilną nuo
stolių bylą įvelti netik save, 
bet ir neišmanančius dalykų 

O gal She- 
nandorio komitetas drums- 
tame vandenyje nori žuvių 
gaudyti, vadinasi, bylai pi
nigus rinkti ir sau į kiše
nius pilti, kaip buvo Scran-

cai. Ginčams vesti reikia 
mokslo abiem pusėm, kito
niškai nors ir aiškiausiai 
viena pusė išdėstys, išaiš
kins, kita pusė neklausys, 
niekins ir savo giesmelę 

ypač partiviški

BOSTON, MASS.
Bostone prasidėjo siuvė

jų straikas. Susirinkimai ir 
prakalbos dabar pas mus 
kasdieną. Cicilikams rugia- stovio žinones. 
piutė. Žmonių vargą jie iš
naudoja savo partiviškiems 
tikslams, būtent griovimui 
Bažnyčios autoriteto, o sau 
gaudymui naujų pasekėjų.
Darbininko klausinius nu
stumtas ant paskutinės vie-

giedos, 
žmonės.
- Keisti ir partiviški buvo 
duoti klausimai daktarui ' 
Graičiunui. Daktaras aiš
kino ir ragino amatų išmok
ti, pagerinti savo būvį, o 
klausimą davė: “Kas bus 
prastais darbininkais, jeigu 
visi liks amatninkais?” 
Prakalbų klausytojams bu
vo aišku, jog “darbininkų 
užtarytojas” nori, kad lie
tuviai pasiliktų nuskurė- 
liais prastais darbininkais, 
o apie pagerinimą savo gy
venimo, kaip daktaras ra
gino, nesvajotų. Greit visi 
įsitikįs, jog vadinamieji 
‘ ‘ darbiu inkų ūžta ryti»jai ” 
nenori, nesirūpina, kaip 
kad tikri žmonijos mylėto
jai daro, idant nebūtą mi- 
skurėlių ir nebūtų milioni- 
ninkų. Girtuokliai nesu
spėjo duot klausimų dakta
rui, o gal jie neišmetę por- 
cijitės neturėjo drąsos ir iš
kalbos — kas juos sužinos,tone? Argi ten, taip dide

lėje parapijoje, neatsirasdėl ko taip atsitiko, bet ant 
tos. Nuėjęs į jų prakalbas, ! pakaktinai išmintingų žmo-[rytojaus pasismaginę “špi- 
vien apie kunigus visokias i mą ir gerų katalikų, kad is-|kizėse kad davė, tai davė. 
pasakas išgirsi. Nedyvai, kelti aikštėn klaidingą iri Trokštantiems savo tautie-

abai parapijai skriaudingą Į čia ms ‘šviesenės ateities 

Be abejo- įlietas ir labai metas butų
jog vienas žmogelis, 'nebe
tekęs kantrybės per prakal-| komiteto žygį ?

Varšuvos lietu- Muzikos skyrių vedė artis- 
dvasiškos vy- tė Sonki. Pagiedojo Č. Sos-

Varšuvoje.
;viai meldė
riausybės, kad vienoje Var- nauskio: “Skubėk prie kry 
šuvos bažnyčioje butų sa-Tžiaus” E. Brugerietnė; Išėjo 
komi jiems lietuviški pa-Į silpnai. Po to Brugerienė ir 
mokslai. Vyskupas Rtiške- stud. Kutkauškas atgiedo- 
vičius prižadėjo prašymą iš- jo Sosnauskio’: “Tu mano 
pildyti, jei tik susirašysią motinėlė”. Kutkausko bal- 
bent 200 lietuvių. Tečiau sas stelbė Brugerienės. 
susirašė 400. Todėl netru- Šokių skyriuje artistas J. 
kus Kūdikėlio Jėzaus ligo-, Čekriginas statė baletą iš

bas 9 vasario, Maynard sa
lėje, garsiai p. Michelsonui 
sušuko: “Kalbėk apie strai
ką, o ne apie kunigus”

nės, vietos kįebonas, apie 
tai sužinojęs, jau žmones 
perspėjo.

Mat parapijoje nėra mo-

(Žiur. “Laisvė”, No. 12). kyklos, vaikai auga be auk- 
Ar ne išmintinga pastaba Įėjimo, be tikėjimo, kaip 
nemokyto žmogaus fanati-ilaukiniai. Tėvams tai ne-žmogaus
kui - šviesuoliui?

Juk straikas tai kova uz
rupi. Jie šimtus ir tūkstan
čius dolerių praleis, - po

paliauti draugauti su gir

tuokliais, ypač nelaikyti įų 

savo namuose dėl meilės 

vaikų. Išskyrus girtuoklius 

ir “darbininką užtaryto

jus”, kiti buvo užganėdinti 

daktaro Graičiuno pamoky- 

raais. Užbaigoje trumpai 

prakalbėjo kun. Petravi-

ninės bažnyčioje bus sako
mi lietuviški pamokslai

į ’

“suktinio” ir “noriu mie
go”. Buvo padailinamieji 
pridėčkai, ką patėmijo ir , 
svetimtaučiai. Po to A. Bu-i e?U 

šilo vedamas mėgėjų cho
ras padainavo dvi daineli:

ir Šim- 
saulelė”.

Choras pasirodė silpnokai.

“Vai putė, putė” 
kaus: “Tekėjo

duonos kąsnį, čia, rodos, tu- teismus išmėtys, į advoka-Jdus, paaiškindamas, kad 
retų išnykti visi partiviš-|tų kišenius sukimš, nei sa-f žmogus pats turi kelties, 
kuinai, o žmoniškumas vi-|vo, nei savo vaikų naudai., nes kitas nepakels, pats turi 
£ur pirmą turėtų užimti vie- O gal tai reikalinga tėvų rupinties, dirbti už savo tei
tą. Kitaip pas socialistus, pasimokinimui, kad teismo'sės, nes dykai niekas nieko
Pas juos šmeižimai ir klikos Į mokyklą išėję ir brangiai!neduoda. Gailius,
reikalai vietoje, nž mokslą apsimokėję, pas

kui ir apie savo vaikus atsi
mintų? Kad bent atsimin-

pirmoje
pražūva susivieniji

mai, ką šelpia darbininkų 
našlaičius; tegul pražūva į tų! Bet, rasi... kol besiby-i 
tėvynė, tauta; tegul pražu- linėjančiujų vaikams sau-, 
va brangiausia dvasios tur-jlė užtekės, jųjų tėvams ra-',

per Beelzebubą išmetu vel 
nius. O jei aš per Beelzebu-, giliai nupuolusius burnoji- 
bą išmetu velnius, jūsų su-1 nuris žmones ir prašykime, 
nųs per ką išmeta? Todėl kad Jis mus apsaugotų 
anie bus jūsų teisėjais. Bet i nuo tos biaurios nuo- 
jei Dievo pirštu išmetu vel- dėmės.
nius, ištiesų atėjo pas jus 
Dievo karalija. Kad stiprus 
viršininkas sergsti savo na
mus, ramybėje yra tat, ką 
turi. Bet jei stipresnis už 
jį atėjęs pergalės jį, atims 
visus jo šarvus, kurihose 
viltį turėjo, ir jo naudą iš
dalys. Kas nėra su manim, 
prieš mane yra; o kas ne-: 
renka su manim, barsto. O 
kad nečysta dvasia išeis iš 
žmogaus, vaikščioja , po 
sausas vietas, jieškodama 
atilsio, o neradusi sako: su 
grįšiu į savo -namus, iš kur 
išėjau. O atėjusi randa a 
nuos iššluotus ir iššveistus.
Tada eina ir jiaima su sa
vim septynias kitas dvasias, 
nedoresnes už save, o įėju
sios gyvena tenai, ir stojasi 
paskučiausieji ana žmogaus 
daiktai piktesni už pirmuo
sius. Ir stojosi, kad taip 
kalbėjo, pakėlusi balsą no 
kuri moteriškė iš ’ minios, 
tarė jam: palaimintas žyva 
tas, kurs tave nešiojo, ir

Lietuvių cemento fabriką.
Trakų paviete, ties Pamer- 
kio kaimu jau pastatyta 
prof. inžin. P. Juodelės 
portland-cemento dirbtu
vė, tik dar mašinos nesuvež
tos. Cemento dirbimą ma
noma pradėti kovo mėne
syje.

Naujas laikraštis. Kaune 
nuo naujų metų pradėjo ei
ti naujas laikraštis vardu: 
“Lietuvos Apžvalga”. Re
daktorium yra kun. Juoza
pas Dobužinskis.

Šliubai užsieniuose. “Liet.

tai (religija, dora), bile tik sa seniai 
gyvuotų socialistų partija.
Tikri viduramžiniai apja- 
keliai - fanatikai, darantie
ji gėdą 20-tam amžiui.

Bastenis.

akis išės...
Vargo Vaikas.

DORRISVILLE, ILL.

D-ro Graičiuno paskaita. 
Ginčai, kuriuos baigia

LEDFORD, ILL.

D ro Graičiuno paskaita 
žmonėms labai patiko.

< Žinia apie prakalbas vos 
■diena pirmiaus pagarsinta 
5-tai dienai vasario sutrau
kė apie 130 žmonių. Kun. 
Petravičius pasakė, kas tai 
yra prakalba, kaip naudo
ties iš prakalbos ir prista
tė kalbėtoją d-rą Graičiu-kun. Petravičius.

4 d. vasario atsilankė pašiną, kuris nuo daugel metų 
mus su prakalba daktaras darbuojasi tarp

Žinios rašo, jog Rusijos

____________

)Katalikižko?2ini<

Į Ameriką. Girdėjome, 
jog Vilnjaus “Vilties” re
daktorius kun. Kemėšis ke
tina važiuoti į Ameriką. Jo 
vietą Vilniuje paimsiąs 
kun. J. Dobužinskis, kursai 
redegavo kauniškę “Lietu
vos Apžvalgą”.

Vilniaus miesto lietuvių
sąrašas. Daromas iš diece
zijos valdytojo J. M. Mi
chalkevičiaus paliepimo są
rašas Vilniaus lietuvių eina 
pamaži. Jį veda taip, kad 
lietuvių pasirodytų kuo- 
mažiausiai. Lenkai kunigai 
bando net atkalbėti uuo lie- 
vvstės susipratusius lietu
vius amatninkus; kitus vi
sai aplenkia.

vyriausybė paskelbusi, kad 
Rusijos pavaldinių šliubai, 
imti užsieniuose bažnyčio
se, bet nepatvirtinti vietos 
valdžios, neturėsią Rusijoje 
svarbos.

KORESPONDENCIJOS.

%
Gauti dovana tautos rei 

kalama. Šėtos (Kauno gub.) 
klebonas kun. Jonas Šiur- 
na, susilaukęs 25 metų ku
nigystės, nekėlė iškilmės, 
bet padovanojo- 600 rub. į- 
vairiems tautos reikalams. 
Gražus tai pavvzdis ir la
bai sektinas.

Žemaičių pavyskupis. Po
Peterburgą pasklydo gan-

Naujas laikraštis. Tilžėje 
pradėjo eiti naujas vokiška? 
dienraštis vardu: “Tage- 
blatt fuer Litauen”.

Amerikos
Graičiunas

SHENANDOAH, PA.
Neišmintingas komiteto

žingsnis. I valandą vakare Litvinavi- aiškiai visiems suprantama
Vasario 6 d. Šv. Jurgio čiaus svetainėje' susirinko'kalba papaskojo, dėlko ap-

BROOKLVN, N. Y.
Iš siuvėjų straiko. Viena 
firma pasidavė unijai. Strai- 

ktnlnkai laikosi tvirtai.
Šiomis dienomis viena di

džiausių firmų — Levinson 
[Bros. Co. — pripažino visus

Lietuviams nekaip nusi- i unijos darbininkų reikala- 
sekė etnografiškame vaka- i vimus. Buvo ir lietuvių, ku-

„Graičiunas iš Chicagos. 7-tą lietuvių. D-ras

parapijos komitetas padarė į nemažas būrelis žmonių 
aplikaciją pas teisėjai (apie 150). Daktaras, pri- 
Bruinm, kad parapijos glo-i statytas vietinio klebono, 
bėjo vardas (trustee) butų gražiai papasakojo, ką per 
atimtas nuo Philadelphijos 23 metus pastebėjo negeis- 
Antvyskupio ir atiduotas
pasauliniam žmogui.

re. Peterburge 27 d. gruo
džio 1912 m. (senojo sti
liaus) buvo Sporting Pala- 
ce v etnografiškasis vaka
ras, surengtas “Viestnik 
Znanija” leidėjo Bitnerio. 
Vakare dalyvavo: didžia

Neminint, kad panašus 
tojo komiteto žygis katali
kams labai nepritinka, pik

me dirbo tos firmos darbą. 
Užveizdas Juškauskas 
sutiko su darbininkais ir 
priėmė visas unijos sąlygas.

-Vasario 10 d. iš 54 —58 
skyriaus grįžo darban 200 
darbininkų. Kiti darbinin-

tino lietuvių gyvenime ir 
nurodė, kaip pasitaisyti iš 
blogiausiųjų ydų. Sveikai 
protaujančiai daugumai 
daktaro kalba patiko, nes

tina žmones, bet da ir labai i teisybę pasakė, nors ir kar-

rnsiai, baltarusiai, žydai, kai unionistai palydėjo juos
das, kad į Žemaičių pavys-į Armėnai, baškirai, totoriai, su muzika, marguodami

neišmintingas. Bažnyčios į- 
statymai, palieciantieji pa
rapijos reikalus, nėra prie
šingi Valsitjos įstatams: 
Valstija leidžia kiekvienam 
tikėjimui liuesai veikti, val
dyties ir gyventi. Varžyti 
Katalikų Bažnyčios veiki
mą ir laisvę parapijos vedi- 
jne ir tvarkyme, butų tai 
.prasižengti ar laužyti Su
vienytųjų Valstijų Konsti
tuciją. Jei tad atsiranda ka
talikiškoje parapijoje ko
kie ergeliai, painios, tai ka
talikų parapijonių dalykas 
jieškoti tinkamo tų dalykų 
išrišimui teismo. Tinkamu

cią. Musų miestuke randasi 
ir girtuoklių ir, anot anos 
pasakos “darbininkų už
tarytojų”. Tiems tai nejia- 
tiko daktaro kalba, ir vie
nas paklausė, ar daktaras 
galėsiąs į klausimus atsa
kyti. Daktaras atsakė: jei
gu klausimai bus rimti, ko
dėl ne? Ir pasipylė klausi
mai, kaip iš rankovės. Dak
taras atsakinėjo Į kokius 
tris klausimus. Matant, 
kad klausimuose užmetama 
kalbėtojui tas, ko nebuvo 
sakyta, vietinis klebonas 
atsistojęs paaiškino, kad 
čia yra prakalbos, o ne gin-

I

leidome numylėtą tėvų ša
lelę, kaip “laisvės šalis” vi
sus lygiai priėmė. Kvarbiau- 
sia ir naudingiausia prakal
bos dalis buvo nurodymas 
klaidų, kurias dauguma iš 
musų tautiečių, atvažiavę 
Amerikon, daro. Lietuviai 
atvažiavę pas prietelius ar 
.gimines vietoj būti nuprau
stais, gauti poilsį, esti gir
domi svaiginančiais gėri
mais, ir atsitinka, kad gri- 

. norius išpat pinuos dienos r 
sudrimba pastalei! prigulti 
šalia savo nekultūringo nu- 
sišnapsavusio šeimininko. 
Nekartą toks grinorius pir
mą sykį išeina į darbą gir
tas ir pagrįžta iš darbo be 
rankos, ar.be kojos arba vi
sai nepagrįžta. Ragino vi
sus, kurie žada apsigvvcnt 
Amerikoje, dalyvauti poli
tikoje, nurodydamas nau
dą iš dalyvavimo, 
kilti augštyn, tobulintus i 
tobulinties nepaviršutiniš
kai. Nurodė privalumus 
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mergaitės, norinčios ište- vargonininkui J. Mikuta-
kėti, nurodė apsileidimų tų 
tėvų, kurie priima į savo 
namus burdingierius, nežiū
rėdami, kad kitas duoda di
džiausiu papiktinimą vai
kučiams, druskai — anot 
daktaro žodžių, — nes bur- 
dingierio burna esti kaika- 
da, lyg daržinės durįs, at
vira pliauškimams. Prakal
ba, pagražinta juokais, di
džiai patiko Ledfordiečiams 
ir ilgai pasiliks jų atmintyj, 
Jie visada bus dėkingi už 
naudingus pamokymus. 
Duok Dieve, kad ši prakal
ba nebūtų paskutinė.

Gailius.

vičiui. Po koncertu buvo 
balius ir šokiai. Gryno pel
no buvę $162.

Palaidasparnis.

ST. BEDE COLLEGE,

PERU, ILL.
Lietuvių pažanga moksle.

Gražiai praleidome pir
mų j į mokslo metų pusmetį 
musų kolegijoje. Veik iki 
pat Kalėdų oras buvo ste
bėtinai puikus. Ketvergo ir 
subatos popiečiuose links
niai žaisdavome kolegijos 
lankoj. Mes lietuviai neiš- 
siskirdavome iš kitų. Daly
vaudavome žaismėse. O du 
iš musų tai net atsižymėjo 
tame. Atėjus pusmetiniems 
egzaminams, mes lietuviai, 
su vienu išėmimu, gavome 
labai gerus ženklelius. To
dėl džiaugsmingai važiuosi
me vakaeijosna.

Praleidus vakacijas lais
vai, buvo sunkoku įsinerti 
į kolegijos regulas. Dabar, 
užstojus šaltesniam orui, 
daugiau laiko praleidžiame 
[viduj. Uoliai atsiduodame 
.vidujiniam mankštinimuisi. 
tVaugesniuosius perdėtiniai 
ragina ir verčia mankštin- 
įties. Keturi iš musų turi 
gerus balsus ir priguli prie 
kolegijos choro. Vienu žo
džiu, nesame kaipo kokia
nuošalė, skyrium nuo kitų pieno, mėsos. Vargoninin- 
gyvenanti kuopelė. Tik tru- kas per visas dienas ant pi- 
putį išsiduodame lietuvių jano gražiai paskambino į-

BALTIMORE, MD.

Turime labai daug tarp 
savęs negerų žmonių, kurie 
stengiasi visokiais budais 
kenkti tikėjimui, bažnyčiai 
ir ardyti musų vienybę. Bet 
ačiū Dievui netrūksta ir ge
rų žmonių, tikrai mylinčių 
savo brangų tikėjimų, baž 
nyčių ir musų tautos gerų 
vardų.

Tokių randasi netik taip 
savųjų; įdomu, kad lietu 
viais rūpinasi ir svetimtau 
čiai. Taip, p-lė Keller’iutė 
netik rūpinasi gerai mokyti 
vietinės lietuvių mokyklos 
vaikus, bet ir pačios para 
pijos medžiagine gerove.

Prieš užgavėnias per tris 
dienas tęsėsi fair’ai po baž
nyčia salėje bažnyčios pa 
didinimui ir skiroms mo 
kyklos įrengimui, nes da 
bar mokykla yra po baž
nyčia.

Fair’ų rengimu, kaip gir
dėjau, daugiausia darbavo 
si mokytoja, klebonas ir 
musų sesutės lietuvaitės, 
merginos ir moterėlės. Kų 
galėjo, pačios sunešė, suau
kojo, kų iš svetimtaučių ga
vo ir t.t.

Nesimatė brangių daiktų, 
bet viskas buvo labai gra
žiai, rūpestingai sudėta, su
tvarkyta, išpuošta. Didelis 
stalas buvo užtęstas balta, 
kaip sniegas staldengte, kui 
matėsi visokių darbščių mo
terėlių pačių suaukotų ir 
pagamintų valgių. Svečiai 
valgė — gėrėjos. Daug 
daiktų sumetė lietuviai biz 
nieriai, kaip tai: duonos,

kalbos mokinimusi. Bet per- vairių muzikališkų kųsne-
dėtiniai tam musų darbui jlių. Jam akompanavo p. 
yra labai prielankus. PoUietuvnikas ant smuiko ir 
Kalėdų abatas teiravosi, ar p. Noreiko ant klerneto. 
turėsime ir toliau lietuvių Žmonių buvo nemažai per 
kalbos klasų. Išgirdęs, kad visas dienas. Pelno busiu 
taip, pasidžiaugė, pagyrė netoli 5 šimtų dolerių, 
už uolumų ir paragino to Ramutis,
mokslo neužmiršti.

Kaip ir prieš Kalėdas be- 
simokinime lietuvių kalbos 
prigelbsti mums Pr. Gudas.
Tai daro mums už dykų.

Manantieji stoti šion ko- 
legijon išsirašykit jos 
kataliogu. A. M.

P. S. P. Gudas dirba jau 
prie “Kataliko”, taigi ne
begali jau davinėti lietuvių 
kalbos lekcijų. .Red.“

ATHOL’IO PIRMEIVIAI.
(Polemika su “Laisvės” 

korespondentu).

Pasaulis platus, daug 
jame vietos, bet žmogeliui 
vis neužtenka: triūsia jis 
rūpinasi, kovoja. Amžiai 
slenka palengva, tyla, o gy
venimo bangos šniokščia, 
putoja, daužosi į akmenis- 
uolas, subįra į tūkstančius 
smulkiausių krislelių, ir vė 
sueina į krūvų, ir vėl kova 
— kova be ramumo, be pa-

MINERSVILLE, PA 

Koncertas.
Ketverge 30 d. sausio nsį0> 

giedotojai parengė pasi-. Kovoja žmonės iš pasku- 
linksminimo vakarą. Vyrai tinil} jicgŲj kad pagerinus 
padainavo: ‘ Mes sveikinam aav0 būvį, kad paveržus 
kiekvienų čionai ateinan
tį”; mišras choras: “Sukti
nį”. Deklemavo K. Arba- 
čauskiutė apie Tėvynės 
meilę.

Toliau dainuota: “Kada 
noriu verkiu”, ir “Vilijų”

sau pasaulį — valdytojų 
pavertus pavaldiniu. Sun
ki kova! Daug kantrybės, 
daug darbo, daug pajiegų, 
daug yos tik pražydusių gy
venimų dingsta toje kovoje. 

Bet žmogus nenuleidžia
(Izabela Vatkevičiutė ir Pr. rankų _  kovoja.
Vasiliauskiutė). Ona Mar-į ir toje tai kovoje, tose 
čaieiutė deklamavo apie sa- imtynėse žmogaus su savo 
vo kalbos paniekinimų. Po į valdytoju užgimsta kita ko
to choras padainavo “Kar- Va; kova žmonių tarp savęs.

Daugelis nebesupranta tos 
kovos tikslo ir pradeda ko
voti ne-be prieš valdytojų— 
milžinų, bet prieš savo 
draugų žmogų. Vienybė įra,

velėli”, o keturios mergai
tės “Šaltyšių”. Po EI. Ma- 
liukevičiutės deklamacijos 

r choras padainavo “Paauko- 
kim savo jiegas” ir “Kur 
banguoja Nemunėlis”.

savo tikslų, veda jie į gyve
nimų biaurių neapykantą, 
melų, žvėriškumų.

Kiekvienas pasielgimas 
skaitoma geru, by tik pa 
veržus savo priešų žmogų. 
Nutilsta gerieji jausmai, o 
^išplaukia aikštėn pilkos" 
mintįs dar pilkesniame gy
venime.

Tokių kovų veda ir mu
sų tautiečiai. Kur tik apsi
gyveno lietuvių dvi - trįs 
šeimynos, tai toji nuožmi 
kova ir išskečia savo spar
nus ir, lyg kokia baidyklė 
— šmėkla, kybo ant musų 
galvų.

Tokia tai kova verda ir 
taip Athol’io lietuvių. Ne 
daug čia musų tautiečių, 
vos tik. keli šimtai, bet jie 
kovoja tarp savęs, lyg ko
kie liutaf.

Ir tai kad kovotų už eko
nominio būvio pagerinimų, 
už gerovės suradimų! ' A- 
naiptol, jie kovoja už tikė 
j imu, už kunigiją.

Athol’io “pirmeiviai” ti
kėjimų niekina, kunigus 
šmeižia, katalikus kolioja

Katalikai, išpradžios su 
neužsitikėjimu, paskiau jau 
su nekantrybe pradeda rūs
tauti ant pirmeivių; ir kįla 
suirutė.

Bet tų visų-kų kelia pirm
eiviai — čia kalbu tiktai a 
ne atholiečius; yra ir kiti, 
socialistai, kurie kovoja su 
išsižadėjimu patįs savęs 
covoja už pagerinimų žmo 
gaus sunkaus būvio, bet ir. 
jie kovoja kitaip, kitaip ir 
kovų supranta. Yra ir pas 
juos blogų pusių, bet jie vis
gi žmonės! Neslankioja jie 
gatvėmis, prisikišę kišenius 
šlykščių dainų - dainelių, 
užgaunančių skonies pajau
timų paveikslėlių. Nedre
bia jie kairėn ir dešinėn 
“literatūriškų” žodelių. Jie 
kovoja smarkiai, bet tų sa
vo kovų paremia darbais. 
Tatai aiškiai galima buvo 
matyti 1905 - 06 metuose 
Rusijoje (Rusijos revoliu
cijoje anuomet dalyvavo vi
si žmonės. Socialistai dau
giau revoliucijai užkenkė, 
nekaip naudos atnešė 
Red.). Anoje revoliucijoje 
vieni kybojo kilpose, su su
šaudyta krutinę šildė savo 
krauju nuvargusių žemę 
barškindami geležiniais 
raktais, ėjo į tolimų Sibirą, 
— prakilniai, nekeikdami 
tikėjimo, o dar su pagarba 
minėdami Dievo vardų.

Kiti-gi, prisidengę lais
vės kankinių vardu, plėšda
vo naktimis iš pavargusių 
žmonelių paskutinius gra
šius, kankindavo žmones— 
ir vis vardu tos pačios lais
vės, teisybės! Negaliu pri
mesti tų biaurių pasielgimų 
Athol’io pirmeiviams, bet 
negaliu nepripažinti, kad 
viename daikte jie galėtų 
buti anų piktadarių tikrais 
bičiuliais, o tai niekinime ti
kėjimo, šmeižime kunigų.

Nedorai daro tie, kurie 
pirmeivybės vardu prisi
dengę, smeigia savo brolio 
krūtinėn peilį.

Nedorai daro Athol’io 
pirmeiviai, dergdami, iš
juokdami, išniekindami ti
kėjimų, kuris kitiems yra 
brangus, kuris taip-pat bu
vo apšlakstytas savo kan
kinių krauju.

Jeigu jau jus tikėjimo 
nustojote, tai kų jau darysi, 
bet leiskite ben£. kitiems lai
kyties to, kas jiems yra 
brangu, ųes kitaip virsite

darbais jų niekinate. Čia 
;ai aiškiai matoma, kokiu 
celių žengiate prie tei
sybės!. ..

Ir vėl: argi kovoje už 
šventų teisybę galima prie 
os artinties su vandalų dai

nele, su biauriu paveikslė- 
iu, su nešvariu žodžiu lu
bose, su piktybe širdyje! 
Man rodosi, kad tai butų 
larbariška, kad taip galėtų 
daryt tik žemo išsilavinimo 
žmonės, neturintieji jokio 
jajautiu.0 grožės, jokios 
skonies dailės. Delkogi At- 
įol’io pirmeiviai taip iš- 
nauroja Viešpatį Kristų, 
nusirinkdami visokių kny
gų, dainų, paveikslų!

Jeigu jau mes katalikai 
jums užstojam kelių, tai

išris, palieku tat jų geroms 
širdims.

Kada-gi aš p. J. K. kolio- 
jau per “Draugų”! Dova
nokite, neatsimenu; gal ka
da per sapnų, gulėdamas lo
voje, bet už tai negali atsa
kyti “Draugas”. Pertoli e- 
sairie viens nuo kito. Chi- 
cagon iš Athol’io diktokas 
plotas, sunku butų “Drau
gui” išgirsti Piano sapnų, 
o labiausia, kad mųsų butai 
nesuvienyti telefono vielo
mis. Palieku tuos pramany
tus kabojimus gerai paties 
autoriaus širdžiai.

Už patarimų vadinties 
kun. Jakaičio broliu, galiu 
tiktai nuoširdžiai padėkoti, 
nes kitaip vadinties lietu 
viams tarp savęs butų ne-

Įmusų Išganytojas stoja už Lietuvis turi buti
nuskriaustuosius, beturčius, 

pirmasis parodė kelių 
prie vargdienio bakūžėlės.
Argi Viešpats kaltas už tai, 
kad davė pradžių musų ti
kėjimui!

Jus šmeižiate kunigus, 
biaurojate juos visokiais 
budais, ar tiktai dėlto, kad 
jie yra katalikai! Jus neap- 
kenčiate katalikų, kurie pil
do savo tikėjimo prieder
mes, argi vis dėlto, kad jie 
katalikai!

Argi jums neatsiėjo ma
tyti iš katalikų ar tai ku-, 
nigo. ar tai svietiško žmo
gaus, kuris butų žmogumi 
visoje to žodžio prasmėje!

Manau, kad nei vienas 
žmogus negali būt taip ne
sąžiningas, kad tik šmeižti 
viskų, kas yra katalikiška!

O vienok yra tokių ir 
kaipo pavyzdį privesiu čio
nai musų susispyrimų su 
“Laisvės” korespondentu. 
Čia tai aiškiai matyti, ko
kia katalikybės neapykanta 
dega pirmeivių širdįs.

Parašė p. J. K. kelias ži
neles, kaip tai “Laisvėje”, 
“Keleivyje” apie kun. Ja
kaitį, visaip išbiaurodamas 
ir jį ir katalikų tikėjimų.

Atsakiau jam per “Drau-

broliu lietuviui, o ne prieši 
ninku. Taigi galiu pasilikti 
tuo pačiu laiku Lietuvos 
sunumi ir kun. Jakaičio 
broliu, nes mudu išliūliavo 
viena miela brangi Lietu
vėlė.

Ant pirmeivių ųžsipuo- 
liau ir visados užsipulsiu, 
kaip tik jie stengsis griau
ti tų, kų mes statome, o la
biausiai, kad Athol’io pirm
eiviai vieton sugriauto 
daikto neduoda nieko nau
jų, negut tiktai pundelį 
“dailios” literatūros....

Pirmeivių laikraščius nie
kinau ne už tai, kad jie 
šaukia į kovų žmones, bet 
ūž tai, kad jie niekina tikė
jimų. __Aš nekalbėjau apie 
kovų, bet apie šmeižimų 
kunigų per laikraščius.

Kiaušiniais nekovojau ir 
nemačiau tokios kovos bu
do; tas būdas galima tiktai 
papeikti. Bet kad p. J. K. 
prikiša šitokį kovos būdų 
man, grųžinu jam tuos kiau
šinius. Lai jisai daro su 
jais, kas jam patinka, ar 
suvalgo, ar kitiems atiduo
da, nes kas ne mano, nega
liu savinties.

Slapyvardės šioje gady
nėje yra vartojamos kaipo

gų”, išrodydamas jo žinių1 apsigynimo būdas nuo vie-

kįla nesutikimai, vaidai, o
Viskas buvo sudainuota galop baisi neapykanta tarp veidmainiais, kurie tiktai 

atsakomai, vadovaujant.pačių k Užmiršę -žodžiu Jinosvbe skelbiate, o

neteisingumų ir biaurumų, 
— išrodžiau rimtai,, be jo
kių nešvarumų, be jokių 
burnojimų.

Bet kurgi tau! “Laisvės” 
Lame numeryje randu tokį 
atsakymų, kokį gali parašy
ti tiktai vienpusiškai ma
nus, neišsilavinęs žmogus. 
Ir tai viskas pas tų ponų 
daroma vardu artimo mei
lės, vardu išsiliuosavimo 
žmonijos iš vergijos, vardu 
šventosios teisybės! Gal bu
ti, kad pas tuos ponus yra 
kokia tai kita teisybė, ku
ria jie laiko uždarę skrynio
je po devyniais raktais vien 
tik sau. Bet tos teisybės, 
kurios jieško žmonija, pas 
juos tai tikrai nėra; prie 
tos teisybės ne tuo keliu 
keliaujama."

Gražiai skambėjo p. J. K. 
^žinutės, aprašant kun. Ja
nkaitį; nepasigailėjo jis gro
žės ir man.

Svariais žodžiais dabina 
p. J. K. lietuvių literatūrų, 
vainikuoja, puikių vartoja 
terminologijų. Laiminga 
lietuvių rašliava! Kiekvienų 
dienų paberia po saujų žem
čiūgų nenuilstantis lietuvių 
veikėjas! 1

Užsipuolė ant manęs p. 
J. K., kad aš nežinąs, kokių 
vietų duoti jam žmonijoje. 
Ištikrųjų abejojau, o. dabar 
dar labiau: nes p-nui J. K. 
ant žemės perprasta, o dan
gus jam peraugšta. Na, ir 
kaipgi išrišti tas klausimas

šojo pirštais rodymo ir per
sekiojimo, — taigi ne kovon 
išėjau slapyvarde prisiden
gęs, bet kad išvengus kovos.

Argi p. J. K. jau taip į- 
domus žinoti, kokių žmogus 
turi pavardę, kuris drįso jį' 
truputį pakritikuoti.

Apie vienybę tarp Athol’- 
iečių visaip žmonės pasako
ja, sako, net vienas garsus 
veikėjas (tiktai neprisisa- 
vinkit sau p. J. K. ), žmo
nių vienytojas, suvienijo 
savo kišeniuje kelius šim
tus dolerių ir išdūmė kur 
pipirai auga.

Na, kad bedieviai turi 
geras širdis, suaukojo daug 
pinigų, tai labai puikus da
lykas, manau, kad katalikai 
neatsilieka nuo bedievių, šel
pia vargdienius, kų ir pats 
mačiau; taigi nėra ko di- 
džiuoties gerais darbais — 
jie ir be reklamos atras sau 
prideramų vietų.

Taip-pat nerūstaukit ant 
musų, kad ir mes pasiun
čiam kelius centus Chicagon 
ar kitur — jųsų kišenini iš 
to skriaudos nėra, iš jųsų 
nieks netraukia centų, va
dinasi, nereikėtų ir “gelbė
kit” rėkauti.

Piktinatės, kad kun. Ja
kaitis užuodžia centus ir iš
traukia, o dabar viešai pri
sipažįstate, kad iš ponų 
pirmeivių netraukia. Kas-gi 
čia galėtų buti! Ar ir jums 
tiktai neparūpo kun. Jakai
čio avelių “vilnos”, kitaip

Proto niekas negali atim
ti nei priduoti, jeigu patsai 
žmogus jo neišaikvoja.

Kad bažnyčios virsta tur
gaviete, žino tiktai Athol’io 
pirmeiviai, nes jie tiktai pa
pratę turgavoti visokiais 
popiergaliais, tai jiems bu
tų labai malonu įnešt savo 
“kontrabandų” ir į šven
tų vietų.

Savo broliui - mužikui 
neveliju blogo, o visa savo 
siela geidžiu, kad pasigerin
tų jo gyvenimas, kad jis 
nors šventų dienų turėtų 
kųsnelį baltos duonelės. Už 
jį stočiau kovon, nesigailė
damas savo jiegų. Iš muži
ko pastogės ir aš išeinu.

Kų manė p. J. K., rašy
damas apie mano šmeižimų 
“Lietuvos sūnų ir dukterų” 
draugijos, nebegaliu visai 
suprasti. Ar p. J. K. nemo
ka lietuviškai skaityti, ar 
nenorėjo suprasti, kad pa
rašė tokį nieknekį, iš kurio 
tiktai nusijuokti tegalima. 
Aš niekuomet tos draugijos 
nešmeižiau. Nežinau, iš km’ 
galėjo tai ištraukti p. J. 
K.! Ar tiktai su tulžimi ne 
blogai ! Apie pasilikus labai 
naivai, tiesiog vaikiškai ais
trino p. J. K.

Kiekvienas musų žodį 
“pasnikas” supranta, kai
po prisiturėjimų nuo mė
siškų ir pieniškų valgymų 
nekuriose dienose; tas žo
dis niekad nebuvo vartoja
mas išreiškimui naikinti 
save badu, nes čia išeitų di
delis keblumas, kinu neži-i
nau, ar teiksis išrišti 
ir p. J. K.

Žmonės nevalgo mėsos, 
pieno, tai yra katalikiškai 
pasnikauja, bet kaip tie 
pasnikauja, kurie suvalgo 
pieno, mėsos tiek, kad jų 
valgys neatstoja nei katali
kiško pasiliko, vadinasi ne- 
pasnikauja, bet irgi neval
go, kaipgi darys su tais 
draugija, ar duos pašalpos 
ar ne! Jeigu duos tiems, ku
rie valgydami mėsų ir pie
nų, suvalgo tiek, kad be 
abejonės sudarko sveikatų, 
o tiems, kurie katalikiškai 
pasnikauja, neduos, tada ir 
teisybė žus! Išriškit, ger
biamieji! Duok Dieve, kad 
išsipildytų p. J. K. žodžiai. 
Jeigu tik mano gyvenimas 
nors kiek butų pųnašus į 
musų Viešpaties gyvenimų, 
bučiau labai laimingas, o 
jeigu tat sulyg p. J. K. ne

gali vartoti ne inteligentas, 
ne apšviestas žmogus, bet 
dar žemos kultūros vy
rukas.

Lietuvos Sūnūs.

BLAIVYBĖS SKYRIUS.
CHICAGO, ILL.

svAnt Town of Lake 
Kryžiaus bažnytinėje sve
tainėje 9 d. vasario 21 kuo
pa pilnųjų blaivininkų lai
kė savo mėnesinį susirinki
mų. Susirinkimas tapo ati
darytas 7 vai. vakare. Kaip 
visada, taip ir šį sykį, pri
sirinko nepaprastai daug 
žmonių: sąnarių ir svečių, 
kurie atsilanko pasiklausy
ti prakalbos, kurių pirmsė
dis kiekviename susirinki
me sako sųnariams apie į- 
vairius dalykus, paliečian
čius blaivybę. Nors žmonių 
buvo daug ir net per ankša 
buvo, bet ramiai ir gražiai 
užsilaikė, už kų priguli 
jiems pagylamas.

Protokolų sekretorius p. 
Šaučuvėnas, perskaitė pro
tokolų praeito metinio su
sirinkimo, laikyto sausio 
mėnesyje, kuriame buvo 
renkama nauja kuopos val
dyba 1913 metams. Valdy- 
bon vienbalsiai tapo išrink
ti ir patvirtinti tie patįs, 
būtent: pirmsėdžiu ir dv.
vadovu kun. A. Briško; pro
tokolų raštininku p. M. 
Šaučuvėnas; finansų rašti
ninku p. A. Rumšaitė; kny- 
gium p. K. Krencius. Tapo 
nutarta padidinti knygynė
lį ir tam tikslui paskyrė 
$20.00. Knygas apsiėmė 
partraukti kuopos pirmsė
dis iš Lietuvos. Nutarta per 
šiuos 1913 m. parengti bent 
2 balius ir sulošti kelius sy
kius teatrėlius.

Išrinkta tam tikras ko-* 
mitetas iš 2 žmonių, būtent 
p. K. Krenciaus ir Paukšto, 
kurių užduotis paimti sve-* 
taines teatrų lošimui ir ba- 

' liams. Pirmas blaivininkui 
balius be jokių svaiginamų 
gėrimų bus gegužio mėne
syje, nes jau ir svetainė yra 
paimta. Daugumui tai dide
liai įdomu, jog jokių svaigi
namų gėralų nebus pardavi
nėjama, o dargi ir pusėtinai 
įsitraukusieji nebus leidžia
mi į svetainę. Sako, kad ne
padarys “biznio”, bet rei
kia atminti, jog blaivininkų 
draugija tai ne kokia “biz-

... v . menska ”, bet ios tikslas
gali įvykti dėl nesvarumo! , , , ..

v , v. ... . į yra parodyti, kad galimamano žodžių, tilpusių!*7 , . .. . .
„ i • t v * pasilinksminti ir be svai- 

.nisuiie , i ai ii. uz _ .v , v * •

...... . , . . . galų, įs ko bus sveikiau ir,sidcda akinius ir du-tris svk ...... . ,
... v, sielai ir kunui. Nes yra liud-

perskaito mano raštelį, — v. .... v .
r na žiūrėti į žmones, kūneužtikrinu, neras jame ne
švarumo. Nežinau, kų galė
tų man grąžinti p. J. K., 
nes' viskas buvo parašyta 
teisingai, tiktai nelabai ma
loniai pirmeiviams.

Labai abejoju, kad tie 
visi melagiai, fanatikai, 
žmonijos išsiliuosavimo 
priešai, kuriuos p. J. K. iš-

apsvaiginę savo galveles a- 
lum arba degtine, daro taip; 
vadinamų “biznį” baliuo
se su svaiginamais gėri
mais; dėl to kad, kaip jau 
pasigeria, tai ir ištikro iš
tuština savo kišenius, ne
žiūri ar jo vaikai sotus, ar 
jo moteris turi už kų duo
nos nusipirkti, by tik jam 
baliuje gerai šių valandų —reiškia paskutiniame savo 

sakinyje, neengrjS j jo pa-'į,. ir vigkas 
ties kišenių. I Kuopos nariai auga,

Dievažin! kaip dailiai ra
šo p. J. K.! Patarčiau dar 
apsilankyti tam ponui ant

O
taipgi ir turtas didinasi. 
Tuojau po prakalbos dar 
7 asmenįs prisirašė, būtent:

Parnaso kalno, ant šlubos |p. O, Bakšaitė, A. Karožas, 
kumelaitės, — tai be abejo- k. Paukštaitė, A. Ginčais-
nės ir eiles pradėtų rašyti. 

Matome visi, kad p. J. K.
dar nemoka vesti rinitų gin
čų, kad jisai temoka para
šyti “Kristaus babutė”, 
“Rymo agentas”, “Kris
taus įpėdinis” ir t. t. Nemo
ka atsakyti į mano klausi-

ka, F. Durša, J. Ruzgia, R. 
Bajoraitė. Štai musų jauni
mas jau pradeda karts nuo 
karto pažinti daugiaus ir 
daugiaus savoi priešų ir nai
kintojų “alkogolį”, meta j| 
ir stoja į pilnųjų blaivinin
kų eiles. Ir tie, kurie jau-

nnGn HkkT nknU.vtoial negalima juk ir st prasti 1

ka atsakyti i mano klausi- Lų eiles. Ir tie, kurie jau
nius rimta?, o vartoja tik- čiasi savyje tvirtų valių, 
tai tok-’- žodžius, kurine® v
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progos išklysti, ištekėjusias 
už vyro ir dabar gerbiamas 
savo kaimynų.

Dėlko gi su šitų šimtu pa
sidarė kitaip? Ar jų nupuo
limas išėjo iš pagedusios 
širdies?

nelaiminga gųšlumų auka, 
kad su tokiu vardu maiša
ties gerų žmonių tarpe. Ve
lija jinai laukti greitos mir
ties nupuolime.

dabar bruzdina buvusis zo- stulpo, šaukia didžiu balsu: 
kristijonas (Urbonas)... “Mano stulpas geriau- 
Žodžiu, daug, suvedžiojimų, siasl” Taip yra su žmonė- 
,daug klaidinimų, daug nu- mis šiame pasaulyje, jei 
kreipimo guviausios ener-[žiūrėsime į tai, kaip jie jieš- 

Šičia yra pajudintas svar- gijos blogojon pusėn. Kaip'ko tiesos ir laimės. Bėda ne 
bus reikalas. Jus, tėvai, ir [“nepriklausomasis” judėji- tame, kad yra tiek daug vi-

mas buvo neišmintingas ir šokių teorijų ir idealų, bet 
tame, kad žmonės už tas te
orijas ir idealus labai tarp

Visas korespondencijas, raštus, 
pinigus už prenumeratą, darbus ar 
apgarsinimus, visada reikia siųsti 
šiuo adresu:
DRAUGAS PUB. CO.

2634 W. 67TH ST , CHICAGO, ILL

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
lus 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
šties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

Skaitytojau, pirmneg jus 3aunos mergaitės, kū
pa smelksi, atsimink Amži- r^06 gyvenate vargingai,
nosios Išminties žodžius: (dirbate fabrikuose arba busimos gentkartės. Jos ap- 

“Kas vra be nuodėmės 'sankrovose už mažų užmo- svarstys jį šaltai, bešališkai savęs pykstasi. Žinoma, ne

net kvailas, pamatys tiktai

tegul pirmas meta į jų ak 
meniu!”

Tėvai kalti. Neprižiu-

kestį ir randates amžinuo- ir spiaudysis iš gėdos už
se pavojuose, apsvarstykite savo tėvus, kaip dabar 
šitų dalykų rimtai ir giliai, spiaudosi airiai, atsiminę 

rejo...3 Paaugusi mergaitė Galima išvengti pavojų, bet apie savo Hogan’ų ir kilu- 
jieško pasilinksminimųJai,reikia saugoties, daboties, sias dėl jo maišatis Phila- 
smagu ten, kur yra daug dairyties...- delphijos ir kitų miestų pa

kur rėžia muzika,

Merginos pasisaugokite!

sviesų
kur jaunimas šoka, žaidžia, 
juokiasi. .Veltu su patrau
kimu prie tokių daiktų ko
vot. Dukrelė prašosi tėvų, j
kad leistų į pasilinksmini-1 Katalikių Mergaičių Ap
mo vakarų, sako, kad vaka- sauSos Sųjunga paleido ši- 
ras bus padorus, kad jinai tokį pėrsergėjimų visoms 
busianti gerų žmonių drau
gijoje. Tėvai leidžia vienų - 
kitų kartų — ir mergaitė

merginoms prieš “baltosios 
vergijos” pavojų:

Federacijos Valdyba, šau
kiame AMERIKOS LIE 
TUVIŲ KATALIKŲ KON 
GRESĄ į Pittsburghą, bir
želio 25 ir 26 d. 1913 m.

Kaip ir pirmaisiais, sy
kiais, teisės dalyvauti šita
me Kongrese turės kunigai, 
po tris atstovus nuo parapi
jų ir po vienų atstovų nuo 
organizacijų ir šiaip jau į- 
staigų (laikraščių ir t.t.).

Kiekvienas delegatas pri
valo pristatyti paliudijimų 
nuo savo klebono.

Su tikra pagarba
A. L. R. K. Federacijos 

Valdyba:
Kun. Jos. Kaulajus, Prez.
B. V. Vaišnoras, Kasinin. 
Kun. A. Kaupas, Sekret.

nėšio numeris “Les Annales 
dės Nationalitės” bus pa
švęstas lietuviams. Bus ta
tai padaryta Lietuvių In
formacijos Biuro rūpesčiu.

Iš kito raštelio skaityto
jai pamatys, jog L.I.B. pa
judino lietuvių klausimu I- 
talijos spaudoje: dideli ir 
įtekmingi Rymo laikraščiai 
pakėlė ginčus už santykius 
taip lietuvių ir lenkų. Iš tų 
ginčų italai atsižinojo apie 
lietuvius, jų vargus, perse
kiojimus ir rūpesčius. Jei 
ne Liet. Inf. Biuras, to ne
būtų buvę.

Apskritai imant, L.I.B. 
yra daug nuveikęs pasta
rais dvejais metais: jis įtei
kė memorialų apie lietuvius 
^tautų kongresui Londone, 
jis atkreipė Pasaulinio Tai
kos Kongreso Genevoje ati
dų į lietuvių prispaudimus, 
jis išsirūpino paskaitas a- 
pie lietuvius Sorbonoje ir 
sociologijos mokykloje Pa
ryžiuje, jisai paskelbė lie
tuvių vardų prancūzų ir 
italų spaudoje, ir t.t.

yra šelpti 
‘Draugas”

yra atidaręs L.I.B. fondų. 
Ligišiol surinkta $33, iš ku
rių $26 išsiųsta į Paryžių, 
o likusieji bus išsiųsti trum
pu laiku. Kas padidins 
siuntinį?

Nesakome, kad' aukos 
Biurui privalo būtinai eiti 
per “Draugo” Redakcijų. 
Kas nori, gali siųsti aukas1 
tiesiog į Paryžių. Taip pa
darė pav. Baltimorės kuo
pa S.L.R.K.A., pasiųsdama 
5 dol. tiesiog p. J. Gabriui. 
Neina apie tai, kaip aukos 
yra pristatytos, bytik jų 
kuodaugiausiai suplauktų į 
Biuro kasų.

Šelpkime L. I. Biurų!
Antrašas aukoms siųsti 

yra šitoks:
J. Gabrys,

41 Boulevard dės
Batignolles, 

Paris, France.

visoe teorijos ir ne visi ide 
alai yra tikri ir teisingi. 
Protas mums sako, kad tė
ra tik viena tiesa ir vienas 
tobulas idealas. Bet šitas 
dalykas mums šiuo tarpu 
nėra svarbus. Svarbu įsidė
mėti, jog susirėmimuose 
klaidos su tiesa, blogo su 
geru, labai tankiai žmonių 
akyse klaida ir blogas ima 
viršų. Daugiausiai piktumų 
atsiranda tadų, kad tiesa ir 
geras nenori pasiduoti klai
dai ir blogui. Tokius bar
nius ir piktumus žmonės 
ipaprastai vadina kova už 
ideas. Bet ne apie tai dar 
norime kalbėti.

R<4osi, aišku kiekvie
nam, kad tiesa ir geras turi 
nuveikti melų ir nedorybę 
— tečiau atsitaiko priešin
gai. Dėlko?

Ar žinai skaitytojau, jog 
yra ištirta, kad jeigu paleisi 

tojas atsiminė, kad’ lietu viai kursan gerų ir blogų pinigų, 
vis turi savo bažnyčių) turi j tai blogas pinigas trumpu 

laiku išvarys iš kurso gerų-

rapijose.
Pasakėrye, kad šitame 

judėjime daug suvedžiojimų 
ir klaidinimų. Kaip ne? Ši
tų žodžių rašytojui pasitai
kė būti mitinge, kuriame 
buvo bandoma sutverti ne
priklausomųjų parapijų 
Chicagoje. Ir kas ten buvo 
girdėt? Ana, vienas vyras

Musų “mokslavyriai”

1. Niekados nešnekėk su įšaukė dideliu balsu:
greitai pamato, kaip pigu Į,nepažįstamais vyrais arba — Gal manote, kad lietu-
yra išsimeluoti, kaip lengva)m°termiis nuošaliuose arba viai čia turi savo bažnyčių?
yra apgauti tėvus. Iš geros pasilinksminimo vietose.

Septyni pavojai jau
noms merginoms.

draugijos papulti į pavojin
gų sėbrą vinių — tiktai vie
nas žingsnis. Tuo tarpu iš 
šitokių pasilinksminimų 
dukrelei nebūtų buvę jokio 
blogo, jeigu tėvai butų ge
riau jų pridaboję, jei butų 
pasirūpinę sužinoti tikrai,

2. Jei nežinai kelio, klau
siais valdininkų: poliemonu,

Ne, lietuviai neturi čia baž
nyčios!: ...

Klausytojai juokėsi, nes
geležinkelio tarnų ir t. t; lietuvių bažnyčia čia-pat, 
niekados nesiklausk nepa- po §onu get buvo ir tokių, 

kų plojo rankomis.
— Šita bažnyčia (kalbė-

žįstamų žmonių.
3. Nevaikštinėk be reika

lo viena gatvėmis. '
4. Nevažiuok su nepažįs-

kiu* ir kokioje draugijoje jų. tarnu žmogum automobiliu- daugiau skolų, nekaip ji
j e, karietoje arba kitame 
kokiame vežime

Taigi verta 
Biuijų pinigais.

Jievutė ar Magdutė pralei
džia vakarus. Reikia prida
boti — ne gint. Kas rūpina
si suglemžti tų jaunų dienų moterim, apsivilkusią ligo-'do ir tokių, piojo ran. 
smagumų jieškojimų, tas nių prižiūrėtojos rūbais j komis Tokiu budu pasiro-
gali susilaukti visai nesiti-j (hospital nurse), nes tai dė, jog klausytojų tarpe bu-

verta! — girdėjosi balsas. 
Iš publikos atsiliepė bal

5. Neik su nepažįstama;sas. “Meluoji!” —bet atsi-Nors lietuvaitės ne taip 
lengvai ištvirksta, kaip pav. 
prancūzės arba lenkės, bet 
vis dėlto musų jau
nos tautietės savo gy
venime susitinka su tiek
daug pavojų, kad ne|vo triPl dukterų niekur iš 
Viena nueina atvirai arba!nanuJ- Rezultate visos trįs 
slapta... žinomais keliais.
“Saulė”, kuri — spren
džiant iš “Tarądaikos”
(seniau), o dabar iš “Bal
truvienės” — gali būti pa
vadinta žinovė ištvirkimo 
tarp lietuvių, No. 80 per
nykščių metų išreiškia 
labai

kėtų vaisiu. Buvo toksai at-,slastai, 
sitikimas. Tėvai neleido sa-{ 6. Neimk nuo nepažįsta

mo žmogaus saldainių, val
gio, vandens, pieno, kvepa- 

mergaitės pakėlė maištų lų, nes tie daiktai dažnąi 
esti užnuodinti.

7. Jei siųs tave kur no
rints arba prašys nunešti 

, laiškų nepažįstamas žmo-
merginų suvylioja klaidin- gus, neapsiimk.

8. Neimk vietos iš pagar-

prieš savo žiaurius tėvus ir 
visos trįs... pabėgo. Jų pa
baiga buvo labai liūdna. 

Daugelį jaunų nekaltų

gi. paskelbimai. Skaito mer
gaitė paskelbimų laikrašty- 

žemų nuomo-.le> kad tokiuose ir tokiuose 
nę apie Sbenandorio: namuose reikalaujama mer- 
ir Mahanoyaus lietuvaičių | gaite. Eina jinai — nekal-

sinimų,
ištyrus.

pirmiau gerai ne

dorų. Negeriau turbut daly
kas stovi ir kitose vietose. 
Neretai galima išgirst, kad 
apie šitų arba anų merginų 
žmonės “šneka”. To užten
ka parodyti, kad ištvirkimo 
klausimas ir pas mus yra 
gan opus.

Taigi kas veda prie iš
tvirkimo? Kokios yra prie
žastįs doriško nupuolimo 
jaunų merginų?

Vienas Kansas City poli
cijos kapitonas, turėjęs 
daug patyrimo su nupuolu
siomis moterimis, suskaito 
septynias doriškojo ištvir
kimo priežastis:

Tėvų nepridabojimų. 
Suvedžiojančius

skelbimus.

ta, nepatyrusi —* ir randa 
sau prapultį.

Pasilinksminimų jieškoji- 
mas pas jaunimų yra nenu
malšinamas. Jaunai mergi
nai

Nepageidaujamas ju
dėjimas.

Praeitame numeryje mi- 
nusibosta kasdieninis [nėjome apie taip vadinamų 'kad

darbas ir vienodas gyveni- ^‘nepriklausomąjį” judėji
mas. Jos siela nori pažaisti, mų tarp Amerikos lietuvių

vo tokių, kurie norėjo, kad 
juos suvedžiotų, arba ku
riems patiko atviras ir aiš
kus melas. Panašias melais 
ir suvedžiojimais remiasi 
visas nepriklausomasis ju
dėjimas. Kaikurie klaidina
mieji šauksmai (pav., kad 
bažnyčios nėra parapijos, 
bet airių vyskupo) yra pla
čiai pasklydę po lietuvius ir 
esti tankiai kartojami laik
raščiuose, susirinkimuose ir 
šiaip jau pašnekose.

Tečiau svarba guli ne ta
me, kad melai ir suvedžioji
mai vra skelbiami, bet ta- 
me, kad randa tiek daug 

Į pritarėjų.
Kokia tat yra priežastis, 

žmonės, apskritai
imant, tiki daugiau melui, 
nekaip teisybei, klauso* ' I T “ X----- ~--- X , IClOjMCl, r

prasivėdinti. Kur gi jinaT Išreiškėme nuomonę, kad'greičiau suvedžiotojo,
jieškos pasilinksminimų, jei jis nėra labai pavojingas 
ne pigiose šokių salėse-? Bet musų ateičiai. Dabar reikia 
ten tai jų nekaltybės tykoja [ pažymėti, jog jeigu jis nėra 
nakties paukščiai, suvedžio-. labai pavojingas ateičiai, 
tojai, taip vadinamieji “ka- tai yra vis dėlto skaudus ir 
dėtai”. Po šokių vedasi jie[pragaištingas dabarčiai. O 
nekaltas mergaites į pigių pragaištingas ir skaudus jis 
restauracijų...- užsikąsti. Lyra dėlto, kad šitam tai 
Prie užkandžių atsiranda “nepriklausomui” judėji- 
gėrimas. Vienų - kitų sykį [mui reikią padėkoti už tai, 

ap.itaip atsitiko — o mergaitė kad Scranton’o ir Broek- 
jau ir be nitų vainikėlio. iton’o lietuvių bažnyčios yra

ne
kaip tiesos skelbėjo? 

Atsakymų į šitų klausimų
skaitytojas ras įdėtame že
miau raštelyje: “Žmonės 
nori, kad juos apgau
dinėtų”.

Žmonės nori, kad juos 
apgaudinėtų.

Pigias restauracijas Yra daugiau nupuolimo uždarytos, kad Hartford ’oj Žmonės, būdami Čia aut 
(cbop suey and spaghetti priežasčių (pav. “mergiš- vyskupas nenori priimti žemės, bepažįsta pilnos ir 
restaurants). kurnąs”: noras apsitaisyti savo globon Ansonios lietu-

Yiešasias šokių sales.[gražiai, apsikarstyti žibu-[vių bažnytėlės, kad shenan-

jį. Tai Gresham’o įstaty
mas. Taip yra su žmonėmis. 
Jei kokioje žmonių kuopoje 
sulygįsi blogus žmones su 
geraisiais, tai veikiai viskų 
valdys blogi žmonės. Taip 
yra ir visuose kituose daly
kuose. Jeigu paskelbsi, kad 
visi tikėjimai yra lygiai ge
ri, pamatysi, kad visi kibs 
prie tokio tikėjimo, kurs už
deda kuomažiausiai prie
dermių, vadinasi, kurs yra 
prasčiausias. Jei pasakysi, 
kad visos nuomonės yra ly
giai geros ir teisingos, tai 
klaidingiausioji išstums vi
sas kitas. Jei pasiseks tau 
įtikinti žmogų, kad klaida 
ir tiesa stovi ant lygaus 
laipsnio, tai klaida nuvers 
tiesų nuo augštybių ir pati 
•užims jos vietų.

Tai Gresham’o įstatyųias. 
Kaip norint aplenkti šitų 
įstatymų pinigų klausime, 
reikia neleisti kursuoti blo
giems pinigams, taip kovoje 
tarp tiesos su melu, reikia 
pastatyti išaugšto melų ir 
blogų žemiau už tiesų ir ge
rų. Vienam ir kitam negali 
lygių teisių būti. Kadangi 
tečiau daugelis žmonių rū
pinasi iš paskutiniųjų, kad 
sulyginti tarp savęs tuodu 
nesulyginamu daiktu, tai 
ir išeina apverktinas daly
kas: kas privalo būti viršu
je, esti žmonių minama po 
kojų, purvais blaškoma, o 
kas turėtų gulėti apačioje, 
yra žmonių keliama į viršų. 

Senovėje žmonės išreikš-
tyros tiesos, Jei pažintų, ne- davo šitų apgailėtinų apsi
vestų tarp savęs jokių gin- reiškimų šitokiais lengvai

Krutamus paveikslus, čiais) — bet svarbu žinoti dorieeiai vieton statyti jau čų. Žmonės taip-pat nėra atsimenamais žodžiais:
Masažo įstaigas. vienas liūdnas 'daiktas, bu-seniai reikalingų mokyklų čia laimingi ir, laimės bė-
Burtininkes. tent, kad mergina, sykį per-[velija parapijos pinigus jieškodami, nesutinka, ka-

Peraiai daugiau kaip žengusi padorumo ribas, mėtyti nereikalingai bylai me jų rasti. Todėl matome
šimtas jaunų nupuolusių [nebenori grįžti ant doros su antvvskupiu, kad maha- *’~1' J —-
mergaičių (nei viena dai kelio. Ji pradeda nešiot ant noviečiai pastatytų kun.

— Svietas nori, kad jį 
apgaudinėtų!

tiek daug tiesos pažinimo tfs—sss

Pautieinaiis rūpesčiu mo
kyklų nuomuoja miestui 
vieton mokyti joje savo vai-

neturėjo 19-kos metų) buvo [savęs lyg prakeikimo ženk- 
suimta ir atvesta pas aną la; jinai tatai jaučia ir ne
ką pitonų teisman. Visos .nori eiti į pataisos namus 
prisipažino, kad viena arba'arba kitokias įstaigas, pri-j k ličius, kad Providence’o
kita iš augščiau pminėtųjų,laikomas nupuolusiųjų mo- (R, T.) lietuviai nesusilau-
priežaseių išvedė jus iš do
ros kelio. Buvo jos kitados 
geros, doros mergaitės — 
neikiek jie blogesnės už sn-

terių pašalpai, nes... vis
tiek nebesugrįš jau jos se
nas geras vardas, nebesuža- 
liuos rūtų vainikėlis. Per

kia savojo kunigo, kad 
Worcester’vje gyvuoja 
“tautinė” parapijėlė, kad 
Chicagoje brazdino pirmiau

vo drauges, neturėjusias Į daug puikybės turi savyje { vienas buvusis kličrikas. o

teorijų, tiek daug laimės 
idealų. Žmonės klaidžioja 
lyginai kokiose tamsybėse 
ir, užkliuvę už vienos ar ki
tos teorijos, lyg už kokio 
stulpo, atkakliai josios lai
kosi. Įsivaizdinkime sau 'di
delį tamsų urvų, kuriame 
žmonės pasistatė sau 
Rtulpų ir kiekvienas 
laikydamasis už savojo

Remkime Liet Infor
macijos Biurą Paryžiuj

Atkreipiame skaitytojų 
domų į du, tilpusiu šiame 
“Draugo” numeryje, L.I.B. 
rašteliu. Iš jų skaitytojai 
patirs, jog Tautų Sųjunga 
savo organe netrukus duos 
vietos lietuvių tautos rei
kalams: visas balandžio mė-

Amerikos Lietuvi; Rymo Kate- 
talik; Kongresas

Įsteigtoji 1906 m. Ameri
kos Lietuvių Rymo Katali
kų Federacija nėra suirusi. 
Jinai tebegyvuoja ir tebetu
ri kasoje $466.15. Jei pasta
rais metais jinai nerodė gy
vybės ženklų, tai greičiau
siai dėlto, kad nebuvo kų 
veikt. Bet tuo tarpu atsira
do naujų reikalų, gimė nau
jų rūpesčių. Mokyklos, jau
nimo organizavimas, katali
kiškų pašalpinių draugijų 
suvienijimas, blaivybės pla
tinimas, santykiai su kito
mis partijomis. kova su 
taip vadinamu “nepriklau
somuoju” judėjimu, katali
kiškosios spaudos palaiky 
mas, pratinimas lietuvių 
prie visuomenės gyvenimo 
ir t.t. ir t.t. — vis tai reika 
lai, kuriuos tegalima aptar 
ti tiktai viename dideliame 
visų Amerikos Lietuvių Ry
mo Katalikų suvažiavime. 
Paskutniu laiku šitokio su 
važiavimo reikalauja Ame 
rikos lietuvių katalikų vi 
suomėnė vis garsiau ir gar
siau. Suvažiavimo vieta nu 
rodoma Pittsburghas.

Todėl, klausydami visuo 
menės balso ir susižinoję su 
pittsburghiečiais, mes, že 
miau pasirašiusi Amerikos 
Lietuvių Rymo Katalikų

Vienas filosofų pasakė} 
“Kada mažai pažinojau fi
losofijų, netikėjau į Dievų, 
bet kada daugiaus josios iš
tyriau —tikiu”.

Mokslininkas, kursai pra
leido visų savo gyvenimų di. 
džių pasaulio ir žmonijos 
paslapčių tyrinėjime, namų 
nuošalyje puola ant kelių 
prieš Augščiausiųjį ir sy
kiu, kaip mažutėlis atvirai 
garbina Viešpatį Dievų.

Pusiau - mokytas, kursai 
vos - ne - vos temoka sudėti 
raides iš knygos, priešinasi 
visiems ir sako, jog jisai 
viskų žino ir supranta, dėl
to “gerina” Jojo darbus, į- 
sakymus, kartais net užgi
na Sutvertojo vardų.

Matematikas vieton žinoti 
ir toliaus tyrinėti algebrų, 
geometrijų, triusiasi ir kri
tikuoja tikėjimų.

Gydytojas vieton tyrinėt 
ligų pradžią ir gydymo prie
mones, aklai užginčija sie
los buvimų, nes padidinamu 
stikleliu neužtėmija josios.

Tiesų žinovas vieton pa
švęsti laikų tiesų knygoms, 
pažinti kodeksų, aiškina ti
kėjimo paslaptis.

Deja! Šiandienų jau kur
pia, siuvėjas ir smuklinin
kas suteikia savo nuomones 
ir “gerina” tikėjimų.

Ar-gi tai nėra aklo nuo
monė apie spalvų? Katekiz
mo nemoka, bet taip atša
kai tvirtina, buk taip ii! 
taip turi būti, o ne kitaip.

Norint apie katalikų ti
kėjimų pasakyti arba para
šyti kų-nors tikro, reikia įsi
gilinti darban visų sava 
gyvenimų, kaip šv. Augus
tinas darė; tyrinėti tikėji
mų, kaip šv. Tomas Akvi- 
nietis; protauti, kaip L'eib- 
nitzas arba Pasehalis; gy
venti sulig šventų tėvų, d 
tuomet lik nuomonė arba 
pasakymas gali turėti Ko

kią vertę ar naudą.
Visiems viršuj minė

tiems, musų “galvočiams - 
mokslinčiams”, galima pri
taikyti žinoma pagonų pa
tarlę: “Ne sutor nltra cre- 
pidam”. A. M—tis.

“DRAUGAS”
geraiusias laikraštis

Užsirašyk Jį!
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PASTABOS
iš mano kelionės po Illinois.

i i.

pavojingiausią daiktą, nes 
mažas vaikas gali juo susi
žeisti visam amžiui. Taip j 
laisvė. Sunaudota blogojon 
pusėn, jinai išduoda bai
sius vaisius.

Pavyzdžių netrūksta. 
Atvykęs Amerikon lietu

vis priėmė tiktai civilizaci-
Užmiršti gyvieji reikalai.

Nemokame gyvent Ameri
koje. Nemokame naudoties jg viršaus: pradėjo skusti 
laisve. Alkoholizmas — mu- j usus> nešioti raudonus če- 
sų prakeikimas. Žydai kitaip verykus, baltą apykaklę ir 
pradeda gyvenimą Ameri- , toet protas tapo užmirš-
koje. tas. Proto jis nelavina ir ne-

Musu gyvenime yra labai tobulina- bet tai visomis 
keturiomis pasiduoda blodaug užmirštų ir visai ap

leistų gyvųjų reikalų.
Man sunku visus pilnai .. , . x,- • Ja ruo, kuo nenorėjo rapriišlieti ant popieros. Čia rei- v. , .v .. .... , , įvažiuodamas iš tėvynės Akalingas didei apdovanotas .. Ttv,. .. .. .. . . įmenkon. Uždirbo kiek cen-rastimnkas ir gilus numam- , . v. , . ., m v , tų — ir nežino, kaip juos su-taras. Tečiau drįstu nuro-! ,..... .. , naudoti savanai ir savosiosdyti ydų, kunąs galima bu-' . , . T.. , . v .. i seimvnos naudai. Jis rupi-tų lengvai prašalinti, susitel- , ., ,. .,* r ‘naši pataikauti savo gtudu-

Nes kaip pradeda

giems įpročiams. Atsiradęs 
. naujose aplinkybėse jis virs

ta tuo, kuo nenorėjo tapti,

kus krūvon dvasiškai ir
svietiškai inteligentijai. . . ,,

.. . . gnnonus naują gyvenimą
.V.ena svarbiausiu 11h- žioje laisvės jef

nois lietuvių ydų — tai ne-

liams.

DRATTft AS O \

žinojimas sveikatos dėsnių 
(hygienos ir sanitariškumo

O, tai mes gerai žinome 
Atvažiavo “grinorėlis”— 

priimame jį su alučiu ir
įstatymų). Tas nežinojimas d tlnėle ( irmiau> žinote 
stumia jaunuomenę ir suau- gtikle]ig .lTigkėg» 0 to 
gusius lietuvius prie prasi-;stiklas a]aus _ « laut>. 
žengimų prieš dorų ir ,sta-'vė, stiklelis jr vėl stiklas> į, 
tymus. Nėra tokio smarkaus . t} Ir išefaa tai kad 
žodžio lietuvių kalboje, ku-',naujai atvažiavęs iietuvis iš 
riuo galima butų išreikšti irmog dieno3 yra mirko. 
pasibiaurėjimų iš lietuvio 'mas alkoboliuje. Jauna5 
namų. Tai ne namai, tai gvejkag vyrukas>
šmėkla, lindynė, urvas, ku- dįen^ jau su užtemdytu pro- 
riame siaučia ligos, girtybė, tu cina j dil.btuvę arba ka. 
pliovonės, doros nupuoli- 8ykI, Be to nusineša jis su

Spaudos komiteto narys
Stanislov. Grubliauskas.

Adresas pašalpos komi
teto:

P. O. Box 43,
So. Boston, Mass. 

Danielius Šapalis, pįrm. 
Aleks. Lukoševičius, sekr. 
Pranas Rolis, kasinin. 
Kasininkas yra po $1000 

kaucijos. Siųsdami aukas 
padėkite augščiau parodytą 
antrašą.

'gija gyvavo seniau, nekaip 
buvo 27-sis seimas Bostone.

Taigi butų gerai, kad S. v0 
L. R. K. A. centro valdyba 
atšauktų savo nusprendimą 
ir išpildytų 27-ojo seimo 
nutarimą.

Su pagarba 
S. Jankauskas,

1350 Newark St., 
Hoboken, N. J.

mas. Lietuvio namai savim darban neteisingai į-
tai versmė visokių nelaimių kalbėtą nuomonę, kad, jei
ir pažeminimų. Lietuvis gy- negers alaus, tai negalės nei
vena tokiose sąlygose, kad (dįpj-^į Tokio pasielgimo
30 amžius esti sutrumpintas'su grįnoriais vaisiai yra 
mažų mažiausiai 25 metais.'šiandien jau bent kokiam 
Ir tas amžiaus sutrumpini- žmOgUį matomi, 
mas plaukia iš musų pačių! Tuo pačiu laiku atvyksta 
apsileidimo. Girdite: mes .Amer ikon žydelis. Kaip jį 
mes patįs mažiname savo prijma jo giminės: ar su alų 
dienų skaičių! Ar kas girdė-|^įu<g Apsaugok Viešpatie! 
30, kad kur norints žmonės >jįe pirmiausiai nusiveda jį 
taip darytų, patįs pas save į pirtį, išperia gerai, o pas- 
giltinę šauktų? Juk pusė k*di jau duoda valgyti. p0 to

liepia atsilsėti iš kelionės, o 
tik jam pasilsėjus pradeda 
aiškint, kas tai yra Ameri
ka ir kaip reikia joje 
gyventi.

Rezultatas šitoks: žydelis 
turi fabriką, o lietuvis pas 
jį vergauja. Žydelis pradeda 
šeimynišką gyvenimą, prie 
jo prisirengęs, o lietuvis — 
ne.

Dr. A. L. Graičuinas
(Bus daugiau).

Siuvėju Straikas.

Bostono siuvėjų atsiliepimas 
į visuomenę.

Brangus tautiečiai! Jau 
dvi savaiti, kaip straikuoja
me. Nors Įtai neilgas laikas, 
bet pabaigos dar nematyti. 
Musų kasa ir pirmiau buvo 
beveik tuščia, prasidėjus gi 
straikui, pasidaugino ir iš
laidžiai organizacijos reika
luose, o juk reikia pra
gyvent: užsimokėt už butą, 
maistą ir t.t. Žinote, bran
gus tautiečiai, kad darbi
ninkas gali gyvent tol, kol 
dirba, o kad išeina į straiką, 
tai lygiai kaip ir nebeturi 
kuo išgyventi. Todėl tiki
mės, kad visuomenė sušelps 
mus šitoje sunkioje musų 
kovoje. Musų viltis jumyse, 
įbrangųs tautiečiai, Ameri
kos lietuviai! Šelpkit mus 
šioje kovoje už duonos kąs
nį. Kada jus stosite į pana
šią kovą, mes jums atsilygį- 
sime. Musų laimėjimas bus 
ir jūsų laimėjimu!

lietuvių ateivių Amerikoje 
miršta, nesusilaukę nei 40 
metų amžiaus! Jie tampa 
sužeisti dirbtuvėse ir kasyk
lose arba tiesiog negyvai už
mušti. Kita ateivių pusė 
miršta 55 metų amžiuje, re
tas patęsia ilgiau, o ir tas bai 
gia savo dienas pavargėlių 
namuose (poorhousėje), nes 
nesusitaupė tiek pinigų, kad 
galėtų senatvėje romiai gy- 

• venti ir pypkelę rūkyti.
Tuo tarpu pažiūrėkime į 

tėvynę Lietuvą. Ten lietuvis 
gyvena paprastai 75 metus 
ir daugiau!

Noroms - nenoroms kįla 
klausimai: Dėlko taip yra? 
Kokia tam priežastis? Ar 
yra koks kelias išbristi iš 
tokio pražūtingo gyvenimo?
Į tuos klausimus atsaky

mas lengvas.
Atvykęs Amerikon lietu

mis nesuprato šios šalies gy
venimo ir nemokėjo pasi
naudoti šios šalies laisve ge
rojon pusėn.

Jis pasinaudojo rasta ja 
laisve prakeikimam

Kaltė už tai puola ne tik 
ant silpnesnio ir neapš žiesto 
brolio, bet daugiausiai ant 
inteligentų, ypač ant laik
raštininkų, garsiųjų kalbė
tojų, liaudies vadovų. Žmo
neliai kaip žmoneliai netu
rėjo progos išgirst rimto pa
aiškinimo apie aplinkybes, 
kokiose atsirado, atvažiavę 
Amerikon.,. .-

Peilis yra labai naudingas 
daiktas, be jo neapsieisi 
bet paduok jį kūdikiu', o 

1 pamatysi, kaip padrvei jam

New York’o siuvėjų strai
ko fondas.

“Draugo” Redakcija, $2.00. 
Juozas Apšega iš E. Ar-
lington, Vt.................... 1.00

Šitie pinigai pasiųsta J.
K. Matijošaičiui, 101 Grand
St., Brooklyn, N. Y.

;------- - „ j?» r

Imigrantų Šelpimo Rei
kalai.

L. I. Š. D. prezidento 

atsiliepimas.
“Draugo” No. 4-ame S.

L. R. K. A. centro valdyba 
praneša, kad nutarusi ne
mokėti 100 dol. imigrantų 
šelpimui, nes Lietuvių Imi
grantų Šelpimo Draugijos 
27-ojo seimo metu visai ne
buvę. Taigi paaiškinu, jog 
seimas, paskirdamas aną 
100 dol. imigrantų šelpimo 
reikalams, jokios klaidos ne
padarė. Lietuvių Imigrantų 
Šelpimo Draugija tapo su
tverta birželio mėn. 1911 m. 
New York’o, Brooklyn’o ir 
Maspeth’o lietuvių draugijų 
konf erenci j oje, atsilikusioj e

Lietuvio klausimas Italy 
spaudoje-

salėje, 103 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. Toje kon-',7],; 
ferencijoje tapo išrinkta 
centro valdyba, kurią pa
tvirtino antroji konferenci-

__________ . 'C'-’-
Juo Lietuvių ir Lenkų 

santykiai eina aštryn Lie
tuvoje, juo garsesniu aidu 
jie atsikartoja užsienyje 
Štai No. 11 “La Voce Tren 
tina” mes randam 'didelį p 
J. Gabrio straipsnį “Per 
tina patria ■> Giovane Litua- 
na”. Šitas visas straipsnis 
duodąs istorišką išaiškinimą 
Lietuvių - Lenkų santykių 
tėra tiktai įžanga, kaip laik
raštis pastebi, į eilę straip
snių, kuriuose tas pats au
torius žada išgvildenti da
bartinius Lietuvių - Lenkų 
santykius.

Kaip reikėjo tikėties, ši
tas straipsnis nepasiliko be 
atbalsio, į jį atsiliepė du di
deliu Rymo dienraščiu:
“L’Avenire d’Italia” ir 
“Corriere d’Italia”. Pir- 
mamjame tilpo didelis 
(dviejų skilčių) U. L. Mari- 
,chini straipsnis: Lituani
contra Polacchi”, kur auto 
rius priparodo, jog Lietuvių 
ir Lenkų tautos amžių bė
gyje sugyvenusios, susinė
jusios į vieną (?!) ir kad 
nesą reikalo jų dabar skir-

tauti “Amici inseparabili” 
(neperskiriami draugai) 
pastojo \yiena kitai “irredu- 

nemiei” (didžiausiaisja. Komisijon įėjo: pirmi-
ninku — S.\Jankauskas; jo' . v V "" v?,,___ _ * , pnesais). Visą kaltę uz šitąpadėjėju — J. ^aliaucKas; , . . . .i,. vA. . v -r -r dvieili tautu ftosuiryvenimafinansų raštininku — J. Ju
kelis; susinėsimų raštinin
ku — J. Kavaliauskas; ka
sininku — V. Daunoras. Be 
to išrinkta 5 nariai į kont
rolės komisiją.

jų tautų nesugyvenimą 
autorius meta vien ant Lie- 
vių. Jų, girdi, nesveikas 
nacionalizmas palaikomas 
Rusų valdžios rubliais (?) 
(sena nuobodžiuko pasaka)

Baigdamas savo straips
nį, p, Marichini pataria Ru
sų valdžiai vietoj kelti vai
dus tarp Lietuvių ir Len
kų atkieipti akį į Vokie
čius, kurie gręsia valstijai 
vis labiau smelkdamiesi į 
Vakarines Rusijos provin
cijas.

Į šitą straipsnį atsiliepė 
Dr. Bruno Nardi laikrašty
je: “Corriere d’Italia”, išro- 
dydamas, jog Morichini ’o 
visi viršminėti prirodinė j i- 
mai apie Lietuvius yra ne
teisingi, juokingi ir patįs 
sau prieštaraujantįs (“fal- 
sa, ridicola, contradittoria). 
Dr. Bruno Nardi prirodo, 
jog Lietuviai Rusų valdžios 
netik niekuomet nebuvo 
remiami kovoje su Lenkais, 
bet atbulai, pavyzdžiui Mu
ravjovo laikais, Lietuvių 
kalba ir raštas smarkiai bu- 

draudžiami, kuomet
Lenkų kalba ir raštas bu
vo toleruojami. Pagaliaus 
autorius pereina prie pri
rodymo, jog Morichini už 
vaidus, kilusius tarp dvie
jų tautų, privalo kaltinti ne 
Lietuvius, bet Lenkus, kaip 
tai aiškiai parodžiusi Joniš
kio byla.

Į šitą straipsnį tame pa
čiame numeryje “Corriere 
d’Italia” atsiliepė .vėl siek
sniniu straipsniu “A propo- 
sito du un processo” Mori
chini, kur jisai stengiasi iš
rėdyti, jog Lietuviai, nora 
senovėje turėję galingą val
stiją, tečiaus neįstengią su
tverti nuosavios kultūros ir 
po šiai dienai neturi nei 
savo dailės, nei pramonės ir 
pertai nesą stebėtina, jog 
jie pasisavinę visa tai nuo 
Lenkų.

Pagaliaus p. Morichini, 
pereidamas prie Joniškio 
bylos, stengiasi priparodyti, 
jog Zająčkovskio ir Co. nu
teisimas nesąs prirodymu 
Lenkų kaltės nesusiprati
muose tarp tų dviejų tau
tų, nesą Rusų teisinas pa
laikęs Lietuyių pusę; iš vi
so Morichinį teisina kaip į- 
manydanias Zająčkovskį ir 
Co. ir perstato juos dagi 
kankiniais, nuo Lietuvių 
(?) nukentėjusiais.

Ši polemika toli gražu 
dar neužbaigta, ji, kaip vir
šuj minėjome, djr tik pra
dėta, tikėkime, jog ji sykį 
pakelta skiltyse Italų laik
raščių, nesiliaus tol, kol 
Lietuvių - Lenkų santykiai 
nebus užtektinai išaiškinti.

Čia mes skaitome musų 
priederme išreikšti dėkin
gumą Dr. Bruno Nardi ir 
keliems kitiems įtekmin
giems publicistams, neno
rintiems skelbti savo vardų, 
kurie taip maloniai padeda 
mums ginti musų tautos 
garbę Europos akyvaizdoje. 
Liet. In. Biuras Paryžiuje.

klausimas yra aktualia. Ga
lingosios, išdidusios tautos 
maloniau dabar klauso 
skundų vargingųjųj jaunes
niųjų jų seserų. Tautų Są
junga, kuri turi savo tikslu 
kelti eikštėn prispaustųjų 
tautų klausimą, yra nu
sprendusi išgvildeiiimui 
kiekvienos tautos klausimui 
pašvęsti po vieną numerį 
jos organo “Annales dės 
Nationalites”, k. a. Kata- 
lonijos klausimui bus pa
švęstas numeris vasario mė
nesyje, Ukrainos kovo 
mėn., Lietuvos — balan
džio mėn. ir t.t.

Be faktiškąją žinių svar
bu turėti straipsnių apie 
politikos, ekonomijos kiek
vienos tautos stovį. .

Aš tvirtai tikiu, jog lietu
viai nepasiliks užpakalyje 
kitų tautų* ir padės man 
tinkamai suruošti balandžio 
mėli. numerį “Annales dės 
Nationalites” apie Lietuvą. 
Prašau straipsnius ir žinias 
siųsti žemiau paduotuoju 
adresu.

Kadangi Liet. Inform. 
Biuras yra prisidėjęs prie 
Tautų Sąjungos, tai visi tie,

valst. — 
J. Jaro-

Ne\v YorkA) valstijos — 
.1. Bartašius, K. Krušinskas.

Pennsylvanijos valst. — 
M. Toluba, J. Janulevičius, 
kuli. J. St niekus. ' „

Massachusetts 
J. Adomavičia, 
ševieia.

Illinois valst. — S. A. Pi- 
leekas, M. Kadzevskis.

Conneeticut v. — J. Rik
teraitis, M. Brazauskas.

Maryland valst. — Kun. 
J. Lietuvnikas, J. S. Vasi
liauskas.

Ohio valst. — Juozas 
Šalčius.

New Jersey valst. — A. 
Staknevičius, A. Radze
vičius.

Dėlei geresnių rezultatų 
komisijos darbavimosi Cen
tro Valdyba surado nau
dingu, kad kiekviena ko
misija kiekvienos valstijos 
tikrai žinotų apie. stovį da
bartinio čarterio, beko gali 
kartais atsitikti apsirikimas 
arba patirtos žinios be gerų 
pasekmių, — klaidingos; to
dėl savo susirinkime nutarė 
padaryti nuorašus (kopi
jas) iš dabartinio čarterio

, . , . T T e 1 ir pasiusti komisijoms įkurie vra aukoję L. Ini. B. , . , . , ...
, . , . „ , kiekvieną valstiją.

Kopijos likosi padarytos 
ir pasiųstos šiems žmonėms: 
K. Krušinskui, M. Tolubai, 
J. Jaroševičiui, S. A. Pile< -'

daugiau, kaip 3 rub. gaus 
“Les Annales dės Nationa- 
litės”, tik prašyčiau L. Inf. 
B. narių prisiųsti savo
adresus.

J. Gabrys, ^lllL J- Lietuvnikui, J.
Paryžius,•/ f

41, Bd. dės Batignoles.

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

KUOPŲ DOMAI.

Šiomis dienomis išsiun
tinėjome ekspresu kuopomš 
konstitucijas Susiv. L.R.K. 
A. Jei kas negavo arba ga
vo neužtektinai, meldžiame 
duoti mums žinią tuojau.

1 (Draugo ’ ’ Administracij a.

Į KOMISIJOS NARIUS.
Ištyrimui sąlygų registra
vimui S.LR.KA. Čarte 
rio įvairiose Valstijose.

kelia vaidus, idant susilp- 
Pabaigoje 1911 m. buvoininti Lenkus. Jo nuomone, 

tilpęs laikraščiuose atsi- tai Peterburgas palaiko 
šaukimas į visuomenę su kpvą Lietuvių bažnyčiose 
meldimu šelpti Lietuvių I- prieš Lenkus, idant atplėšti 
migracijos Šelpimo Draugi- Lietuvių tautą nuo Lenkų.

Lietuvii) klausimas Tauty Sy. 
jungos organe “Annales 

das Ratirnalitas".

ją. Atsišaukimas nepras- 
karabėjo veltui. Draugijos 
sumetė aukų 300 dol. suvir
šum. Net atsilikusiame Bal
timorėje pašalpinių draugijų 
seime buvo skaitytas atsi
šaukimas, ir delegatai sume
tė tuomet 8 dol. su centais. 
Tš to pasirodo, jog ši drau-

Pagaliaus autorius, kal
bėdamas apie Lietuvių ku
nigų mJbmorialą, įteiktą 
Šventamjam Tėvui, pastebi, 
jog tas dokumentas rodąs, 
kad Lietuvių klausimas, 
1101*3 ir nenatūralia (?), per
einąs dabar skaudžią ir pa
vojingą fazą....

Balkanų tautos iškėlė 
eikštėn Tautų klausimą. O- 
fieialė Europa, kuri ligi šiol 
niekino mažas tautas, nepai 
gydama jų šauksmo, jų tei 
sės reikalavimo, priversta 
yra šiandien skaityties su 
tomis tautomis ir nusileist 
prieš jų reikalavimus.

Dabar nevien Balkanų
tautų, bet ir visų Europos
mažųjų prispaustųjų tautu 1

Šalčiui, A. Staknevičiui. 
Taigi gerbiamieji! imki

tės už darbo ir savo sužino
jimus prisiųskite man, taip 
kad jusi; žinias pagal 27-to 
Seimo nutarimą galėčiau 
pagarsinti organe savame 
laike.

Susiv. L. R. K. A. Centro 
Sekretorius, -M

J. S. Vasiliauskas?^

Keliuose iš eilės Seimuose 
buvo pakeltas klausimas a- 
pie pagerinimą Susiv. čar
terio, bet dėlei trukumo tik
rų žinių tame reikale tas 
klausimas vis pasilikdavo 
atidėtas toliaus. Taigi pra
eitame Seime atsilikusiame 
Bostone, idant nuodugniau 
ištyrus tą dalyką ir veikiau 
priėjus prie klausinio išri
šimo, likosi išrinkta tam 
tikra komisija, kuriai pa
vesta sužinoti apie visa-tat 
ir prisiųsti raportus Centro 
Sekretoriui, kuris, surinkęs 
sutvarkys ir pagarsįs orga
ne. Tas klausimas bus galu 
tinai svarstomas ateinančia 
me Seime.

Taip - kaip dabar užėjo 
laikai įskundimo lietuviškų 
organizacijų valdžiai, nors 
yra abejotina, ar tie skun
dai išduos kokias blogas pa
sekmes, vertėtą minėtai ko 
misijai imties už reikalo, 
atlikti savo pareigas, kuriąs 
yra apsiėmę — nevilkinant, 
nes iki Seimui lieka neką 
ilgiau, kaip trįs mėnesiai, o 
da nei 11110 vieno iš komisi
jos narių negavau tam tikro 
pranešimo.

Gal nekurie visai užmiršo, 
jog likosi išrinkti šiton ko
misijon, todėl čion primin
siu, kas likosi išrinktais:

PRANEŠIMAS.

Kun. Ignatius Kershe- 
vicli atsilankys klausyt iš
pažinties St. Patrick’o bjfz- 
nyčioje, Pana, IIL, vasario*. 
24-tą dieną po pietų ir 25-t4< 
iš ryto. Po mišių išvažiuos į 
Witt, 111., kur taip-pat klau
sys išpažinties 25-tą ir 26-tą 
d. šio mėnesio. Taigi visi 
lietuviai iš tų apylinkių yra 
kviečiami pasinaudoti šia 
proga ir atlikti velykinę iš
pažintį ir susivienyti pora 
sykį metuose su savo Atpir
kėju. Taipgi niekas neturi 
jąs nubaidyti nuo atlikina 
privalumo, kadangi nebus 
jokią kliūčių padėta prisi
artinimui prie išpažinties ir 
Komunijos. Visi yra nuošir
džiai kviečiami! —-—

Kun. I. Kerslievich.

SUSIV. L.R.K.A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress *ve.,
Waterbury, Conn.

VICEPREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 AVyomiag Avė.,
Eieter Bose, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vaailiaeskas,

112 N. Greene st,
Baltimore, Md.

KASININKAS Praeas Burba,
456—458 Main st., Edwardsvlll^

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st,

Walpole, Mass.
Kazys J. Krušinskas,

457 — 17th st., f 
Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struekaa, 
P. 0. Wananaie, Pa.

DVASIA. VAD Knn J Dambas 
P. O. Minersville, Pa.
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MARK TWAIN.

HUCKLEBERRY FINNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

Tuojau supratau, kad kas svarbesnio čia turi būti: 
juk mergina nedarytų tiek paslapčių su savo šventraš
čiu. Taigi, paėmęs knygų, pradėjau vartyti lapus ir 
tuoj iškrito sklypelis popieros su parašytais paišeeliu 
žodžiais: “pusiau trečių”. Perverčiau visų išnaujo, bet 
nieko daugiau neradau- Nieko iš to rašto negalėjau įspė
ti, taigi įdėjau jį knygon atgal ir parbėgęs namon nu
nešiau p. Sophiai. Ji laukė manęs tarp durių ir nusivedus 
į vidų, uždarė duris ir pavarčius knygų, rado tų po
piergalį. Matyt labai nudžiugo, nes pamylavus mane 
pasakė, kad aš geriausias vaikas visame pasaulyj. Dar 
sykį liepė man niekam apie tai nepasakyti. Paskui la
bai užkaito, kad net jos akis prašvito ir išrodė baisiai 
graži. Aš labai nustebau ir, atgavęs kvapų, užklausiau, 
kas ten buvo parašyta. Jinai užklausė manęs, ar moku 
skaityti. Atsakiau, kad moku, bet tik labai dideles 
raides. Ji paaiškino, kad ten nieko nėra ypatingo, tik 
popiergalis vietai užsiženklinti. Paskui dar sykį man 
padėkojo ir pasakė, kad galiu dabar eit žaist

gus, bet pastebėjau, kad visur buvo tyku, kaip aguo
nas sėjant. Apsidairiau ir pamačiau, kad ir Buckas kas- 
žinkur dingo. Čia kas nors turėjo atsitikti. Atsikėliau, 
nuėjau žemyn — nieko nėra.- Išėjau laukan' — visur ty
ku. Kų tatai reiškia? Pamatęs ant kiemo savo nigerį, 
užklausiau:

— Kas čia atsitiko?
— Tai tamsta nieko nežinai? — tarė jis.
— Ne, — atsakiau. — Kas pasidarė?
— Ugi pana Sophia pabėgo! — Tikrai. Ji išbėgo

nakčia, — nieks nežino, kur, bet visi spėja, kad su tuo 
Harney’u Shepberdson’u. Mat nori už jo ištekėti. Jos 
pasigedo kokia pusė valandos atgal — ir, sakau tams
tai, jie ilgai negaišavo! Niekados dar nemačiau taip 
skubiai balnojant žirgus ir griebiant šaudykles! Moters 
išsiskubino pranešt giminėms, o vyrai pasiėmė muškie
tas ir greit išjojo, kad nedavus jauniemsiems persikelt 
per upę. Jeigu pagaus jaunikį su pana Sophia, tai tik
rai užmuš. Ten bus karšta.

— Ir Buckas manęs neprikėlė!
— Žinoma, kad ne. Nenorėjo svetimo žmogaus pai

nioti į naminį reikalų. Ponaitis Buckas taisydamas šau
dyklę prisiegavo, kad truks - laikys, bet negriš namo 
nenusomijęs vieno arba dviejų Shepherdsonų. Bus ten 
jų užtektinai ir tikiuosi, kad bent vienų padės, jeigu 
tik pasiseks. .

Kuogreičiausiai nubėgau į paupį, ton vieton, kur

( Tąsa nuo 3 pusi. )

jog galės išlaikyti visiškai 
neragaudami svaigalų, via 
kviečiami prisirašyti prie 
kuopos ir darbuoties sykiu 
su tais, kurie jau seniai pri
guli ir jaučiasi užganėdin
tais. A. B.

sttaaaaoaataaas------

Nuėjau į paupį, vis apie tai svarstydamas, ir pama- turėjo Shepherdsonas kelties per upę. Ištolo jau išgir- 
čiau, kad mano nigeris paskui mane seka. Vos atsi-dau šaudant. Paskubinau žingsnius ir, pamatęs malkų, 
tolinom nuo namų, jisai apsidairė ir, pribėgęs artyn, krūvų, įsilipau į medį, augantį pačiam paupyj. Iš ten 
tarė; wwnr«<s. • Į buvo viskas matyt, kaip ant delno. Čia jau ties mano

— Ponaiti Jacksonai, meldžiamas, eikš su maSum medžiu buvo sukrautos lentos, kokių keturių pėdų augš- 
į šitas pelkes, parodysiu tau pulkų laukinių ančių. | čio. Norėjau išsyk už jų pasislėpti. Mano laimė, kad

Keista man tai atrodė ir supratau, kad nigeris vi-į to nepadariau, 
sai kų kitų nori man parodyti. Juk laukinės antįs nėra' Ant mažos lygumos keturi ar penki raiti vyrai 
jau tokiu stebuklu, kad reiktų eit į pelkes jų pamatyti, i norėjo pagauti du vaiku, pasislėpusiu už malkų. Šu- 
Ko jis čia nuo manęs nori? Taigi atsiliepiau: į kaudami ir keikdami sukinosi aplinkui, bet nieko nega-

,  Gerai, paro’dyk, kur jos yra. (tėjo nuveikti. Vos tik katras prisiartino, tuoj vaikai į
Ėjau paskui jį kokių pusę mylios. Priėjova pelkę ir j ji šaudė, o paskui vėl slėpėsi už malkų krūvos. Kiek 

bridova vandeniu kitų pusę mylios. Paskui išėjova ant Palaukę, raiteliai visi sykiu užpuolė ant savo priešų, 
sausumos ir atsiradova tankumyne. Medeliai, krūmai > Tada vienas vaikas, išlindęs iš po malki), šovė ir vien, 
ir apyniai taip buvo susipynę, kad išrodė, kaip koks sėt- radelį numetė nuo balno. Raiteliai, visi nušokę nuo ark- 
ras, įo pastoge. Nigeris atsiliepė: i1“*- Pagriebė sužeistąjį ir nusinešė j krumus. Abu vai-

— Pasuk, ponaiti, po dešinei ir ten krūmuose jas'^u- pasinaudoję proga, leidosi, bėgti į paupį- Buvo tai

“DRAUGO” SPAUSTUVSJB GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. F&blolė arba Batnyila katakombose. 
Parašė Kardinolas Wieeman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iš 
pirmutinių krikiėionybės amžių.
Kaina |1.00

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

3 Kodėl neini išpažinties? Parašė kun. 
Aloyzius J. Warol, J. D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintį. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviai. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa 
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c.

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ligų lšsl 
plėtojimo budai ir kova su jomis. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina ĮSo.

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

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

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

9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų pa 
minkėlia. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks- j 
lų. Šita knygutė labai reikalinga | 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty

riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (Iligh Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paisy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

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

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chieago, III.
EMoaMMtinmn

atrasi. Yra tikrai, aš pats jas vakar mačiau. Buckas ir kitas vaikinas, vos kokios devyniolikos metų.
Tai pasakęs, nigeris grįžo atgal ir tuoj dingo kru- į Raitieji juos pastebėję šoko vyties, bet vaikai jau to

muose. Pasukau į tų vietų ir pastebėjau susipynusių iš J* ^uv0 nubėgę ir spėjo nuo jų ištrukti. Pasislėpę už 
šaką mažą budelę, kurioje miegojo kasžinkoks žmo- lelltl)' sukrautu ties tuo medžiu, kur aš buvau įsilipęs,
gus. Prisiartinau ir žiuriu — ugi mano senis Džimas! vaikai jautėsi visiškai saugus. Nieko nepešę, raiteliai

Pabudinau jį kuogreičiausiai, tikėdamasis, kad bai- pasisukino aplnkui ir nujojo, šalin.
šiai nustebs mane pamatęs, bet ne. Beveik apsiverkė 
iš džiaugsmo, vienok visai nenustebo, nes žinojo, kad 
aš čionai. Papasakojo man, kad tų naktį, kad susidau- 
žėva su troptu, jis plaukė paskui mane ir girdėjo mane 
šaukiant, bet neatsiliepė, nes bijojo, kad jo žmonės ne
suimtų ir vėl neparduotų vergijon.

Vos tik jie išnyko, tuoj pranešiau apie tai Buckui. 
Išsyk jis negalėjo suprasti, iš kur išeina mano balsas 
ir labai nustebo, pamatęs mare tupint ant medžio. Mal
davo, kad duočiau jam žinių, kada priešai vėl pasirodys, 
nes buvo tikras, kad jie sugrįš ir tai neužilgo Norė
jau nulipt nuo medžio, bet Buckas taip prašė, kad ten

pa_ pasilikčiau, jog negalėjau jam atsakyti. Vargšas net— Truputi užsigavau puldamas nuo tropto, ™ v , -
šakojo Džimas, - ir negalėjau taip greitai plaukti, 
kaip tu, taigi atsilikau gana toli. Kad išlipai ant kranto, broliu Juozu atkeršys už šios "dienos nelaimę. Papasa-

BONA MORS 
soDALir;

SMUKS HIHCDRAL 

mohtreal.cam

R. H. Morgan
Išdirbėtas Kepu- 

rių, Kokardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
tarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. Uogo..

R. H. MORGAN
13 N. Main ST.,

SHENANDOAH, PENN’A

(tai tikėjausi tave pavyti, bet pamatęs ištolo tuos namus ^5*.’ Shepheidsonai užtaisė jiems spąstus ir užmu pįrsį National Bank 
se tėvų ir abu broliu, bet ir patįs dvejatų vyrų prarado. '•in išgirdęs šunų lojimų, nedrįsau eiti artyn. Buvau per- 

** toli ir negirdėjau, kų jie tau sakė. Bijojau šunų. Bet 
kad įsitikinau, kad tave priėmė namuose, tai nurimau
ir
ryto pamačiau nigerius einant į darbų. Jie parodė man 
šitų vietų pasislėpti. Čia šunes negali suuosti, nes ap
linkui vanduo. Nigeriai kasdien man atnešdavo valgyt 
ir papasakodavo, kaip ten einasi.

— Dėlko pirmiau nepasakei mano tarnui, kad čia 
mane atvestų?. j ( 4 H < 11 !

— Nebuvo reikalo tau pasakoti, kol nieko nebuvo 
prirengta, — bet dabar viskas gatava. Prisipirkau puo
dų, indų ir katilaičių,‘pataisiau troptų ir —•

>— Kokį tropų, Džimai .? >• .
— Ugi musų senųjį troptų: — '

•— Ar tai jis nesusidaužė į trupinius ?
— Ne. Vienas kraštas tiktai nuskilo, bet šiaip ne- 

^.--daug kas sugedo. Tiktai visi musų daiktai dingo. Jeigu 
nebutumime taip giliai panėrę, jei nebūtų buvę taip 
tamsu ir nebūtume taip išsigandę kaip kokie avigalviai, 
tai troptas butų buvęs išgelbėtas. Bet ir dabar gali sa
kyt, tapo išgelbėtas, nes jį pataisiau ir išrodo, kaip nau
jas, ir turim visokių daiktų vieton tų, kurie pražuvo.

— Negalių suprasti, kaip tu jį vėl sugavai, tų troptų?“j
— Kaip aš jį sugausiu, sėdėdamas girioje. Ne aš su

gavau, tik nigeriai jį rado pakraštyje ir paslėpę čia tarp 
gluosnių pradėjo ginčyties, kam priklauso tasai troptas. 
Išgirdęs, kų jie šneka, stačiai jiems pasakiau, kad ta
sai troptas priklauso man ir Huckui ir kad jie blogai 
padarys, jeigu prisisavįs baltojo ponaičio turtų. Paskui 
daviau jiems po dešimts centų kiekvienam, iš ko labai 
buvo pakakinti ir sakė, kad norėtų kasdienų rasti tokį 
troptų, tai greit pralobtų. Labai geri man čionykščiai ni- 
geriai. Ko tik paprašau, tuoj viskų padaro. Ir taviškis 
Jonukas ^puikus nigeris ir labai gudrus.

— Taip, jis gudrus, Jis man nei nesakė, kad tu čionai 
esi, sakė tik parodysiųs laukinių ančių. Jeigu kas ir atsi
tiktų, tai jisai nebus įpainiotas. Gali pasakyti, kad nie- 
dos nematė mudviejų drauge ir tas teisybė

Nenoriu daug pasakoti, kas atsitiko ant rytojaus. 
Verčiau išdėstysiu tai kuotrumpiausiai. Pabudau gan 
anksti ir norėjų apsiversti ant kito šono, kad vėl užmi-

Bucko nuomone, tėvui ir broliams reikėjo palaukti, kol
jų gentįs ateis pagelbou, nes užpuolę ant didesnio skai-
čiaus priešų, būtinai turėjo, pražūti. Paklausiau jo, kas pasislėpiau pagiryje palaukti iki prašvis. Anksti is ., . - L , ' , ,'pasidarė su pana Sophia ir Harney’u Shepherdsonų.

•— Persikėlė per upę ir išliko sveiki.
Labai iš to nudžiugau ir net nustebau, kad patsai 

Buckas buvo jiem gan_ ^prielankus. Nesitikėjau to.
Bet štai staiga išgirdomi pikšt! pokšt! paukšt! 

išsyk iš kelių šaudyklių. Mat, anie nusėdę nuo ark
lių pėkšti iš kito šono prisitaikė! Vaikai, abudu sužeisti, 
šoko į upę ir, jiem beplaukiant pavandeniu, Shepherd- 
sonai bėgo krantais, šaudė ir šukavo: ‘‘mušk! už
mušk!”.... Vos nenukritau nuo medžio, į tai žiūrėda
mas. .. Net šiandie man sunku pasakoti apie tų atsiti
kimų. Net širdis alpsta, viskų atsiminus. Velyk bučiau 
nėjęs ant to prakeikto kranto ir nematęs to ,visko... 
Vargšas Buckas!

Tupėjau ant medžio iki sutemų, nes bijojau nu
lipti. Kartas iš karto buvo girdėt girioje šaudymai. Bai
siai nusiminęs, prisižadėjau niekados negrįžti į tuos 
nelaimingus. namus, ypač kad nujaučiau, jog tai per 
mano priežastį viskas pasidarė. Dabar numaniau, kų 
reiškė tas popierglis. Turbut “pusė trečios” tai buvo 
sutarties valanda tarp panos Sophios ir Harney’o She- 
pherdsono. Argi nereikėjo pasakyt tėvui apie tų popier
galį ir keistų merginos pasielgimų? Kasžin? Jeigu 
tėvas jų butų užrakinęs, gal ir toji nelaimė nebūtų 
atsitikusi. 1 ' i

Nulipęs nuo medžio, nubėgau į tų vietų, kur upė 
riestai užsisuka. Ten paprastai vanduo išmeta ant kran
tų visokius daiktus. Tenai ir radau abiejų vaikų -kunus, 
užkliuvusius už krūmų. Ištraukęs lavonus ant kranto ir 
uždengęs jų veidus, atsitolinau iš ten kuogreičiausiai. 
Uždengdamas Bucko veidų, net apsiverkiau, nes labai 
Buckas man buvo geras. ' r,

Tuomysk jau visai sutemo. Laikydamasis nuo na
mų kuotoliausiai ir eidamas giria, prisiiriau iki pelkių, 
bet Džirrfo ten neradau. Sugrįžau pas upę, prie to už
kaborio, kur Džimas turėjo užslėpęs troptų. Skubinausi 
taip, kad, rodos, kas mane vijosi, kad greičiau atsito
linus nuo tos nelaimingos vietos. Bet Žiuriu, ugi nėra 

(Toliaus bus). 1 -c.

PUBLJC Square
Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis jr nepa
dalyta. nauda 490,000.00

Už sudėtim pinigu moka 3-čių 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, Preildent, 
FRANCIS DOUGtAS, Caahier

FABIOLE,
gaiši

Kaina $1.00.
įmautiems zampliorių, ■imtis. dldatte

312
▼. M. T.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15
Adresas: ,

Rev. S. Pantienias, Shenandoah, Pa.

Padaryti Kaip 
Turkijoj

CIGARETEI

10
Gaunami visur

su muštukais

uz

MENS IN CORPORE SANO

Geriausi
visam

pasaulyje

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos ir 
gyvasties tai yra geras kraujas ir 

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga savo 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERĮS.

TfiMYKITI Jeigu Tavo kraujas ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusilpnėjimų, tai gresia pa
vojus netik visam knnni bei sveikatai, bet ir protui: dėl to pirmiau iki baisus pavojus užpuls 
reikia išsigydyti. Tik sveikam kūne yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto, tai 
aržiau kaip numirt.

KAD apaigiatnuo panašių nelaimių, apsigint nito ligos ir būti sveiku bei laimingu, tai sau 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelphios M. 
Kliniko, kuris visada gali suteikti tikra rodų, išgelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojaus, teipat 
pataisyt krauju ir išgydyt nervus trumpam laike; už tai

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI,
tai kitos visokio# ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatą, protę ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO
pasekmingai ir trumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, liet ir nžsiseuf jusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

Užisisakykite kitiems metams 
pigų, dailų, lengvai skaitomų, vi
sur Lietuvoje išsiplatinusį ir ge
rai žinomų laikraštį:

“AUŠRĄ”
Einantį kas dvi sųvaiti.

“Aušra” atseina: metams tik 
1 rb. 50 k., pusei metų — 75k. 
3 mėn. — 40 k. “Aušra” veda
ma lietuvių-katalikų dvasioje. Jo
je skaitytojai ras daug gerų pa
tarimų ir nurodymų, kaip tėvynę 
mylėti, kaip dorai gyventi, kaip 
žemę dirbti ir savo būvį pagerin
ti. “Aušroje” tilps daug gražių 
apsakymėlių iš žmonių varguolių 
gyvenimo, daug visokių gerų ir 
naudingų žinių ir pasiskaitymų. 
Plačiai joje bus aprašomi Durnos 
darbai ir visokie atsitikimai Lie
tuvoje, Rusijoje ir visame sviete- 
Plači&i bu rašoma apie karu 
(valnaa). Nė vienam laikraštyje 
skaitytojas neras tiek žinių iš 
Vilniau gubernijos lietuvių gy
venimo, kaip “AUŠROJE”.

• “Aušra” rašo labai supranta
mai, kad visi lietuviai ir mažai 
rašto mokėdami gerai jų supras
tų. “Aušrų” puošia gažųs pa
veikslėliai.-

Siunčiant pinigus ir rašant 
“Aušrai” reikia padėti toks adre
sas: Vilnių, “ Aušros ” redak
cijai prie Šv. Mikalojau baš- 
nyčloa.

PASARGA: Jeign vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėjl- 
mas-gėllmas ranknae. kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nubogintus nno saužagystės, arba turi paslaptinga užsikrėtusių ligų, nuo peršalimo 
teipat kosėji ir skrepiiooji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, knd būsite išgydyti, jeigu tik atsišauksite 
lietuviškoj kalboje asabiškai arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli gyvenat 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj—apturėsite tikrų pagelbų, tik visada reikia įsitėmyt adresų arba

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CL1NIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. 

VALANDOS: Nje 10 Iki po 4 plel. Nedėl. nuo 10 iki 3,Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.
SKAITYK knygų "DAKTARAS"ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 

Jau daug tūkstantių egzemp’torių. kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygų "DAKTA
RAS" kiokvienas gali aptarei, kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir kelias Štampas 
už prisiuntimų Pfe|la4aipMoa M. Klinlkul, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiųdien dovanai.

IViUįes-Barre 
Depostt & Savings

BANK,
n

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

KapitolM
Perviršis
Depozitai

Bunka atdm kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popiete. atitartomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki &

Galima aaaikalbsti lenkiškai ir 
ietuviškat

Naudingiauaiaa asanesinis, rūpi
nantysis vien tik jaunuomenės 

reikalais laikraštis

[\PA VASARIS
Kaina jo sekantiems metams 
Lietuvoj tik 1 rnb.. o pusmečiui 
50 kap.; ušaieayj metams 1 rub. 
50 kap., o puonečiui — 75 kap. 

Bedaknįoa antrašas: 
Komo, Scteina ja 24

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jure*. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja j prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal i Amerikų, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor- 
tea pas:

Jonų Nemeth’ų
O kodėl 1 Nes turi gerų prišht* 

rėjimų, parankių kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos be
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pl
ūgų greičiausias ir pigiausias pa- 
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BAUBE, PA.

First National 
BANK,

PLYMOUTH. PA. 
uždėta iat«.

KAPITOLAS $100.000.01 
PKBVIB&ZB $20O.OOMf

DhdMauala ir sangiavute

M«ka 8 Boritimttua 
au449ą joje ptulfų.



Vasario (Febr.) 20, 1913

Redakcijos Atsakymai atlikti kitu ceremonijų. Ku
nigas paprastai išnaujo pi- 

P. K. Paliokaičiui, Seely- |a van(jeijį jr krikštija su 
viile, Iud. Koręspondeucijų sąlyga (sub conditione), 
gavome. Ačiū. Meldžiame Į<a(] prašalinti visokius ne
daugiau.

Lapynui, Montreal. Rašte-bą 
IĮ Įdėsime netrukus. Ačiū.

P. A. Martinkui, St. Bede 
College, III. Bus kitame nu- į 
įnoryje.

P. V. Kareivai, Philadel- 
phia, Pa. Įdėsime ateinan- g 
čiafne numeryje. e

Moksleivių Draugui. Tam
stos atsakymą p. Scenos My
lėtojui Įdėsime, atsiradus 
vietos.

Girios Dukterei. Tamstos | 
raštelis musų Redakcijos & 
nepasiekė. Todėl negalėjome & 
duoti ir jokio atsakymo.
Meldžiamoji, nesirustink. &

P. Kunvidui. Mariampolė- 
je. Įdėsime kitame numery
je. Labai ačiū. Laukiame 
daugiau.

P. A. M—čiui. Gavome.
Įdėsime. Ačiū.

P. M. Titiškiui, Chicago.
Atsakymą įdėsime kitame 
numeryje.

Kun. J. Misiui, Donorą, |
Pa. Prakalbą įdėsime vietai 
atsiradus. Ačiū.

Arjogalos Raiteliui. Ačiū. 
įdėsime.

tikrumus apie krikšto svar-
- . «. -r-

*

S

S

Severos

Skilviais
Bitteris

BRAU G A S

ATS KAITA IR STOVIS

CENTRAL MANUFACTURING DISTICT BANK
Priduota revizoriui Vasario 5, 1913 

1112 W. 35thSt., Chicago, UI.
TURTAS:

Paskolos ir nuotraukos ........................ $739,795.38
Perviršius ........ ................«............................ .. 1.30

S Si ’«i
5

sJE

Bondsai ........................i........ ............ * 56,100.0C
Kitos ver8mės.................... ........................ 2,404.95
Nuo kitų Bankų..........„........................._ 92,609.65

Viso..................... ..r.,............ ............... $860,911.34
r.t .-.SKOLOS:

Nejudinamasisi turtas ............................ $250,000.00
Perviršius ir pelnas . ..................................  14,427.19
Nuotraukos ...............     7,349.01

(Severa’s Stomach Bitters) |l Nuošimčiai ir taksai
nesulyginamas vaistas k Depozitaiyra

772.20
532,262.94

nuo vidurių silpnumo ir nuo 
grumuliavimo betvarkes.

įį Priduoda sveiką apetitą.
| Išsaukia išplaukimą šokų.
: Prašalina negrumuliavimą. 
5 Grąžina normališias jėgas.

K

Jį

&
Puikus sustiprinantis vai- =«= 
stas nusilpnfijusioms ypa- 
toms. Prekė $1 už butelį. e I

Skolinti Bondsai ............. .. ...................... . .. 56,100.00

Viso........... '.................  $860,911.34
Depozitai Lapkičrio 27, 1912................$365,893.44

” Vasario 5, 1913 ................  532,262.94
Atsilankykit pas .mus į Banką.

| Prano Burbos HofeZzsj

i =:?

s

Severos 
Balsatna 
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

P. Lapeliui, Norwood,
MaSs. Gavome. Įdėsime ki- & išlaikė ilgametinį bandymą.
tame numervje. i$ tojiaus negu trečdalį šimt-

... „ . i % mečio. Imkit jį, kada tik
Pipirui, Norwood, Mass. reikalaujat vaistų nuo

Bus kitame numeryje.

I
i
i

1

• :o:

Kosulio, Peršalimo, 
Užkimimo,
Falšyvo krupo, 
arba Gerklės kataro.

Edvarsoileje, Pa.

456 - 458 Mala St. Abu Telefonai

Pranešu garbingiems 
savo tautiečiams, kad 
užlaikau puikiausi Lie
tuvišką Hotelį visoje 
aplinkinėje Viskas yra 
įtaisyta kuopuikiausiai- 
elektrikos šviesos, šil 
tas vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur 
draugijos gali rengt 
Balius, Teatrus ir 1.1, 
nes scena labai gerai 
įtaisyta: taip-gi turiu 
įtaisęs pulruimį, kur 

galima graijiti boles. Prie to, užlaikau ir graborystę ir 
atlieku visus reikalus kuogeriausiai. Kviečiu lietuvius apsi
lankyti pas mane, o aš visame Jums patarnausiu kuoširdin- 
giausiai ir duosiu visokią rodą uždyką.

Su pagarba Pranas Burba, Savininkas.

Aptiekose. Reikalaukit
gu aptieko- e

rius jų neturėtų, reikalau- e 
kit stačiai nuo musų. Rei- e * 
kalaudami gydytojo, ver- e 
to užsitikėjimo patarimo, 
rašykit pas:

Prekė 25 ir 50 centų.

Severos. Jeigu aptieko- į j t DR. S. BROWSTEIN
J L

>•/ *
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.

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

W. F. Severą Co.
CEDAR rapids. iowa

Paj ieškojimai.

& 
& 

1 it

:o:

THE FIRST NATIONAL BANK
VVFSTVILLE, ILL.

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

A. L. S0MERS, Kasininkas. S

Forest City, Pa.
Kiekvienas myli koinfor- ^aina Simanavicienė, g . . 1

tų, tai yra liuoeybė nuo PaJle^hau say° vyr°, Pet- uBl ZUlOilHlli
skausmų ir nesmagumų. Fi- J°. Simanavičiaus, ( ižiunų.
ziškaą komfortas gali būti aimo’ Augštadvario val- 
pasiektas, atkreipus ypatin- scl^8’ Trak’> Pav‘> Vilniaus 
gą atidų į kiekvienų, indis- PraSau atsišaukti ad-
pozieija ir nereguliariškuma iesu:

Raina Simanavicienė,
307 So. Locust St.

Mt. Carmel, Pa.

KOMFORTAS.

musų kūno veikime. Papras
tai, geras vaistas, toks kaip 
Tr i nerio Amerikoniškas
Kartaus .Vyno Eliksiras, su
teiks greitą palengvinimą, 
nes jis išvalo organus ir su- LIETUVIAI IR VtL NAUJIENA 
teikia jiems stiprumą. Jis 
sušildo kūną, sutveria svei
ką apetitą, stimuliuoja virš
kinimo organus prie darbo 
ir yra gera pagelba pilvo ir 
vidurių ligose. Jis privalo 
būt vartojamas nustojus a- 
petito, gavus nerviškumą, 
išbėrimą, skaulius pilve ar 
viduriuose, konstipaeijoje, 
galvos skaudėjime ir abelna- 
me sunegalėjime. Aptiekose.
Nuilsę muskulai ir suštyve
jos. Triner, 1333-39 So 
Ashlond Avė., Chicago, III. Aš užlaikau Columbijos Grama-
. . . . ...... fonus su Lietuviškoms dainoms,ję sunarnu privalo būt įtri- kurias išgieda labai garsiai ir aiš-
nami Trinerio Liminentu. 

(smuigpyfsnj)
kiai. Ant abejų pusių rekordo 
yra po kitokią dainelę, rekordai 

__ _ yra padaryti gana drūčiai, gali lai
kyt per kelis metus. Kožnas re- 

VARGONININKAS. kordas prekioja tik 75 centai.
Ką tik atvažiavęs iš Lietuvos, i Jeigu neturi namo katalogo, tai 

26 metų, nevedęs; jieško vietos, prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o 
gali vesti chorą ir gerai žinąs sa- apturėsi didelį puikų katalogą, 
vo užsiėmimą. Pažįsta kalbas: kuriaihe rasi visokių geriausių ar- 
lietuvių, lenkų ir silpniau kiek monikų, Skripkų, Triubų ir dau-
vokišką ir latvių. Adresuokite. 

Jonas Norkus,
132 So. Orange avė. 

Newark, N. J.

koks yra skirtumas tarp c 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados ijntum
Bordeno pieną

BORDEN'S milk

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

Pirk dabar, nes lotų 
kainos greitai pakils.

Pioneer Real Estate Co.
3137 W. 63nl St., Cor. Troy St. 

CHICAGO, ILL.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbę jas

••.aiį'-A* žite*

Žemaičiui, Kenosha, Wis. g 
Korespondenciją įdėsime ki- g 
tame numeryje.

P. M. Cibulskiui, Balti- į
more, Md. Peržiūrėsime. Į- 
dėsime vėliau.

Jurgio Švogeriui, Chicago 5
Apie Urboną buvo “Drau- 8 
go” praeitame numeryje e 
Tamstos raštelį pasilaikome.
Gal sunaudosime.

P. K. A., Norwood, Mass.
Apie Miehelsono paskaitą į- 
dėtume, bet kad korespon-1 
dencijoje per daug pamoks
lų — net sunku sugraibalio- 
ti, ką tenai bostoųiškis sve
čias ištiesų ir pasakojo. Mel
džiame rašyt, kas ir kaip
buvo, be jokių protavimų h Pajieškau savo brolio 
išvedžiojimų. Tuomet tik i Vinco Vaiuorio, paeinančio 
korespondencija bus gera.jiš Kauno gub., Šiaulių pav.,1 
Sunaikinome. j L žvenčio parapijos, Kuršo

P. Vincui Turkui, Scran- sodžiaus- Metai at8al gyveH 
įon pa ino Chieagoje, dabar neži-j

1. Rašydami atsakymą p.!’lau' F™8 ar lni,ręa; ‘“P"!
m.,.., ' f prie jo svarbų reikalą. Mol-įTitiškiui, turėjome omenyje, ,v. , 1vien Suv. Valstijas. Čia ka-fe1U a^,l,eI>t, •’.< Pat»< M 
tulilo, tiktai 15 mil. iš 93!^, kns ap,e 3, te-

.. , . c -rr 1 x praneša man, o labai busiuimi. gyventojų. Suv. Valst.,. . dėkingas!yra žinomos kaipo protes-1 
tautų šalis. Ateiviai katali
kai išsižada daugelio senų 
papročių. Jei Tamstos mies
te katalikai sveikinasi žo
džiais: “Tegul bus pagar
bintas”, tai gerai daro. Bet 
iš didesnės dalies Amerikoj 
lietuviai to nebedaro.

2. Katalikai tiki, kad tas 
pats kūnas, kurį nešiojame 
gyvi Imdami, paskutinėje 
dienoje prisikels iš numiru
sių. Todėl jie ir nenori de
ginti kūno. Bet iš to dar ne
išeina, kad sudegintas ku
lias (pav., kankinių) nesi
keis iš numirusių. Mes tiki
me. kad visų žmonių kun.nl 
— nežiūrint į tai, kokiu ke
liu pavirs pelenais — kelsis 
iš numirusių.

3. Krikštyt galima tiktai 
vieną sykį. • Jei šiaip jau 
žmogus apkrikštija kūdikį, 
tai kūdikis yra nešamas į 
bažnyčią, kad papildyti 
krikštų: patepti aliejais ir

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

WE8TVILLE, ILLINOIS.

T. LUCAS

COALTON
Randolph Co., W. Va.

Geriausias anglių ir 
koksų miestas Ameri
koje. Geriausios al
gos pikeriams ir ant 
mašinų kasimo. Drū
tos lubos, geras kli
matas, šešios pėdos 
anglių. Nėra dulkių, 
nėra gazų. Mainieriai 
lieka turtingais. Elek- 
trikos šviesos, miesto 

vanduo, bažnyčios, 
mokyklos ir svetainės 

kuogeriausios

Davis Colliery Company

COALTON
Randolph Co., W. Ta.

gybę kitokių Muzikališkų instru
mentų. Istoriškų knygų ir Mal
daknygių. kokių tik randasi Lie
tuviškoje kalboje. Gražių popierų 
gromatoms rašymui su puikiau- 162 PROSPECT ST. 
siais apskaitymais ir dainomis, su 
drukuotais aplink konvertąis, tu
zinas 25c., penki tuzinai už $1.00.

Štorninkains, agentams ir ped- 
lioriams parduodu visokius tavo- 
rus labai pigiai. Reikalaukite vis
ką pas tikrą Lietuvį, o gausite tei
singus tavorus.

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: Skardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
LAWRENCE MASS.

Plymouth National 
BANK.

W. Waidelis, 
112 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.

Kapitolas su perviršiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytijją Valstiją val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtą pinigų. Galima
susišnekėti lietuviškai.*

G. N. Postlethw&ite, 
iždininkas. - 

Mandagus patarnavimai.

FRIZIERIUS.
Pranešu, visoms Lietuviškoms 

Draugijoms, kurios rengia ko
kius nors perstatymus-teatrus,
kad reikalaudamos tinkamų ar-! •] 
tistams papuošalų ir jų aptaisy- 
mui kreiptumites pas mane. Aš 
visą tą atlieku atsakančiausiai, l 
greitai ir pigiai. Nejieskokiti 
svetimtaučių. Sąvas, pas sąvą, o 
patarnavimas knogeriausias.

A. Saldukas,
4617 So. Hermitage avė. 

Chicago, III.

DR. A, YUŠKA
Lietuvis Gydytojas

1749 So. Halsted St.
Ant kampo 18-o< gatv.

Chicago, 111. 
Telefoną*: Canal 2118

St. Semaškoj
30 Alphonse St., 
Rochcsteer, N. Y.

Pajieškau dėdės Anta
no Bagočiaus, paeina iš 
Kauno gnb., Telšių pav., 
Jonapilės parapijos, Pasod
iną sodžiaus. Jis yra 48 me
ilu amžiaus, 12-ka iPetų 
kaip Aineerikoje. Pasta
ruoju laiku gyveno Alle- 
gheny, Pa. Jis pats ar kas 
kitas teiksis atsišaukti šiuo 
antrašu:

Jonas Bagdonas,
800 Chartiers St.N.S. 

Pittsburgh, Pa.

A. — Kokią čia knygą 
skaitai?

B. — Tai labai žingeidingą 
knygą — pasako, ką kynie- 
čiai daro su namais, kada 
esti tušti.

A. — Ką-gi jie daro?
B. — Išduoda nuomon!

NICK G00DWIN
Išdirbėjas Unijos Cigarų 

Birute 10 c. Lon# Havana filler 
Organized Labor 10 c.
C. and E. I. 10 c. Spanish long
Miners Best 5 c.
arti C. & S. Stot,, Westville, III.

OTTO E. NEWMAN
101

Drapanų Kratų ve 
B. Main St., Danville, III.

Musų lietuvišk ipardavėjai vi-Į 
sada maloniai patarnaus ir viską 
paaišin Jums uždyką.

Ateik ir pasipaunk su jais.

Kitaip.
— Ir tavo vyras mokėjo 

$50,000 už tą seną knygą?
— Teip, — atsakė Jonas. 
— Pasirodyt, kaip labai

jis literatūrą myli?
— Ne parodyt, kiek jis

paiso $50,(XX).

Jisai — Tanwta taip glo
stai tą šunytį, kad net aš jam 
pavydžiu.

Ji — Jąs visi tokie. Ir šu
nytis tamstai pavydi. i

ISZGYDYTAS RUPTUROS
John J. Evans, ii Wapwallopen, sunkiai dirbantis 

kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris 
visus užinterešuos.

Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukia u pas 
Daktarą O’Malley į Wilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos 
Rupturos, padėjimas mano buvo pavojingas, o su didele ne
begale galėjau baigti savo darbą. Gydytojai, kurie mane prieš 
tai gydė: jog tai didelė kvailystė mislinti, jog Ruptura duosis 
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operaci
joms). Po perskaitymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa., 
ant rodos, kur man Dr. O’Malley pasakė, jog išgydys mane iš 
kentėjimų, bet nenorėjau į tai įtikėt.

O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog 
esmių dabar suvis sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių 
metų nenešioju jokį diržą, norint gana sunkiai dirbu, o už ką 
pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui O’Malley.

Dirželiai niekados neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, mo
terį ar kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir periškados per mano Kemišką-Elektro Methodą. Aš 
esmi vienatinis Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgy
dysiu iš Rupturos. Mano spasabas gydymo Ruptnros užtikri
na kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką 
turi pilną tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gapsi kny
gutę su abrozėliais aprašant mano būdą gydymo Rupturos. 
Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, tai duosiu ant iš- 
mokesčio. Prekė užganėdinanti.

Prisiųsk pačtinę markę už 2«., o apturėsi daktarišką kny
gutę su abrozėliais už dyką.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 So. VYashington St., Wilkes-Barre, Pa.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

’■ aa I *
. y* j __
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KAS NORI GAUTI $25.00 

IŠ $100.00?
Anais metais, kad Urbo

nas sukinėjosi apie Harris- 
burg, 111., žmonės visaip 
spėliojo apie jį. Kiti prikai
šiojo jam net “Rymo-Kata
likiško kunigo” varda, nuo

ry— 

»
ka*asvas>awaHI

t ...iiai- ; ii i. J ė...

J Sergančioms Moterims! I kaip pagerinti būvį?

ko jis
b

visomis keturiomis

Worcester, Mass. Sausio 
21 d. 1913in. buvo veštuvės 
panos A. Manasiutės su p. 
M. Grinevičium.

Tokios vestuvės vertos
purtėsi, aiškiai pažymėda-1 pagyrimo, nes jos visai sky- 
mas, jog esąs “Old Roman- rėsi nuo kitą vestuvių: ne

buvo nei birbynių nei trep-Catholic”. Tečiau žmonės 
savo tvirtino, buk Urbonas 
esąs toks pat kunigas, kaip 
Lietuvoje kad matėme/ ir 
mišias taip-pat laikąs, kaip 
ir kiti Rvmo-Katalikai ku
nigai. Kad tam galą pada
rius ir išaiškinus, jog tai ne
tiesa, atspaudinau anuomet 
lapelius, kuriuose žadėjau 
$100.00 tam, kurs atsives 
Urboną pas mane tose die
nose, kuriose busiu Harris- 
burge arba Ledforde, ir jei
gu Urbonas netikt atlaikys, 
bet vien užženklįs mišias 
tokiai dienai, kokiai aš pa
reikalausiu. Tie lapeliai bu
vo išdalinti žmonėms. Atvy
kus man i Uarrisburg, 111., 
žmonės vienas už kito, gal
vas laužydami ir rankas trin 
darni, suskato apie mane 
sukinėties. Mat kiekvienam 
rodėsi miela butų tą $100.00 
laimėti. Paskirtoje dienoje 
ir valandoje visi susirinko
me į vieną vietą, Rev. Anth- 
ony Kuhls su tulu lenku at
nešė miš(dą, o aš $100.00, 
kuriuos turėjo gauti tas, 
kurs atsives Urboną. Urbo
nas vietoje kibti už nuro
dyto darbo ir dėstyti ženk
lelius mišole prisikabino 
prie kun. A. Kuhls už nenu

JUOZAS ČEPANONIS I
lietuvis agentas.

Parduodu Laivukortenjt siunčiu Pinigus į Visas Dalis 8vislu 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo »e 
nies. V ėda visokias pravaa ir iidirba visokius dokumentai 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj lr Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savs tautietį, o busit* 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

Broli Darbininke: -
Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 

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

Wards Peak Mining and Miiling Co.
140 Nassau Str. NEVY YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
(esi nevaisinga, tu
ri skadsmingus 
periodus, reuma- 

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

markę atsakymui.

MRS. A. S. HON
Box 2, SOUTH BENO, IND.

r-- f a- ųsėjimo, kaip paprastai pas 
lietuvius atsitaiko.

Grinevičių vestuvesna J 
buvo susirinkę, rodos, vie-! 
uos motinos sūnus — nie-' 
kas niekam blogo žodžio! 
nepasakė.

. . I
Lai Viešpats laimina 

jiems laimingai sutikime ir į 
meilėje gyventi!

Vertėtų musų broliams 
visiems pratinties prie pa-i 
našių vestuvių; bet kur 
tau! Didesnė pusė lietuvių 
kelia tikrai žvėriškas ves? 
tuves. Prisiperka, kelias de
šimtis bertainių alaus, deg
tinės, paskui prisiprašo vi
sokių svečių — pažįstamų 
ar ne — na, ir linksminasi! 
Besilinksmindami ima

1staugti nei žvėris, o svetim
taučiai žiuri, kaip į kokius 
dar niekad nematytus su
tvėrimus.

Jonelis.

Aukos New York’o siuvė
jams straikininkams iš 

Norwood, Mas.

Šv. Jurgio K. draugija iš 
siėmimą kepurės ir pradėjo |Norwood, Mass. susirinki- 
saukti, rėkauti ir draskyties! mc
tartum iš proto išėjęs. Ką
jis tokiu savo pasielgimu 
norėjo atsiekti, negaliu spė
ti, tiktai sakau, kad jo kum
štis buvo sugniaužtos ir laks
tė ore, kaip tikro boksie- 
riaus, bet kun. A. Kuhls 
mušt negavo. Gana to, kad 
mano šimtinės niekas nelai
mėjo. Dabar aš tą pačią 
šimtinę ($100.00) padalinu 
į keturias dalis. Gaus iš ma
nęs po $25 tie keturi žmo
nės, kurie prirody s, jog Ur
bonas kur norints sakėsi 
esąs Rymo - Katalikišku ku
nigu ir kame nors priimdi
nėjo aukas kokiai nors Ry
mo - Katalikiškai Bažnyčiai 
ar parapijai; prirodymus 
galite sudėti Elijošiaus ban
koje ant kampo Wood ir 
46th St., Chicagoje. Tiktai 
tą savo liudijimą turite pa
tvirtinti 2 arba 3 liudinin
kais, kurie savo ausimis hu
tų girdėję arba savo akimis 
matę. Kurie keturi bus pir
mesni, tie gaus po $25.00.

Kun. Jonas Gadeikis,

65 Mihvaukee Avė., 
Kenosha, W.is.

Vasario 15, 1913 m.

P. S. Jeigu gerbiamos 01- 
szevskio ir Tanancvičiaus 
bankos sutiktą augščiaus 
minėtus prirodymus (nffi- 
davitus) priimti, tai aš apsi
imu ir joms atmokėti minėtą 
$100.00, tiktai formaliuose 
dokumentuose turi bū
ti . paminėta, be die
nos dar ir valanda su minu
ta, kuomet prirodymas ta
po pristatytas ir notarijau? 
p;ii \ irtintas, kad tokiu bū
du butą galima susekti, kas 
bm '» tu i iiiesnis. K. J. G.

50.000 KNYGŲ
Pasakys Kokiu Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.

Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vienį iš tų Stebuklingų, dykai gautų 
Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligų.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidaine tą knygą. Jeigu sergate nuo l’ilva ligų, Negruuniiiluviuia, Užsibalina 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūsles Ilgų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpneiinų, Lžnuudijluių Krauju arba 
Brantų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavima arba Triperį,Užkrečiamų ligų arba 
Naujai Įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškus, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kencate nuo Jaunų Pražangų, Keumatizma arba kokių ligų 

’ gauta Knyga, pasakis jums kokių buduir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Uykai

Dykai
dėl

Viru

EDMUNDO STEPONAIČIO RAŠTAI
Pilnas posmertinis eilių ir prozos rinkinys, jau atspaustas.

Kaina tik^Sl.00

Tuos, mus jaunučio poetos, poezijos žiedus, galima gauti pas:
AL. STEPONAITIS,

745 Olenmore avė., Brooklyn, N. Y.

sava uaniie. Knyga ta 
p galete buti sveiku. Knyga

yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ari 
biednas', nevedęs ar vedęs, sergantį ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, ital-l 
pintas tuo Byliai gauto! Knygoį yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugranzinti jums sveikatą,1 
spėkas ir tvirtumą, neiliudinketęs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukiete tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivala jus į jokio skol^ ir užmokiesni. Męs nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti I 

nešlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama su užmokiit| pačt| prastam ir užpsčstytam konvartė taip, jog ne vienas negale žinoti ka is | 
talpina.
DR. JOS. LISTER & C0.. L. 801. 208 N. Fifth Avė.. Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygę, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir p avar dė ...... ...............—.....

Adreaas................. .............. ........................................................................ ....................................Steitas..................... ....................................................................................................

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1067 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joseph J. Elias, Savininkas.
4600- 4602 So. Wood St. Chicago, III

Priimame pinigus į Banka užččdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigus 1 vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų i 
krajųiriš k rajau s, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiškai 
>r per laiškus. Tik kreipkitės virsminėtu antrašu.

2 d. sausio paskyrė iš 
kasos $10 siuvėjams straiki
ninkams. Be to du draugu: 
K. Akstiną ir V. Kamila 
per mitingą sukalektavo 
$6.35

Norwood’o aukotojų var
dai: po $1.00: P. Gudaitis, 
V. P. Rapšis, Po 50 centų: 
K. Žurinckas, K. Viesulą, 
J. Červokas, J. Sabaitis, K. 
Lukšinas, V. Kudirko, P 
Kuras. Po 25 centus: J. Pė- 
ža, A. Survila, K. Klimavi
čius, J. Kašėta, J. Vitkaus
kas, K. kamila, J. Jasionis, 
J. Puškonis, J. Medvedžius, 
A. Hedas, S. Bartulis, J. 
Pešlėka, M. J. Didžbalienė, 
J. Janušaitis, V. Uždavinis, 
J. Puzinas, J. Stupakas, J. 
Keršis, R. Ječius, F. Butvi- 
nas, A. Grigalius, J. Kun-: 
drotas, O. Davolta, S. Alu- 
konis, G. Jurgelevičius.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausį badą įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dą issimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

H

». M. GRAHAM, pres. J 
D. F. GUINAN, Sekr.

Trumpiausias, prieinamiau
sias ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Parašė Kun. J. D.
Gaunama *‘Šaltinio’’ Seinuose ir kituose 

Knygynuose

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

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

—~

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didiieueia Fotografijų Oalarija ant Town of Lako.
1645 W. 47-th St., Chicago

50.000 Kataliogu DYKAI!
Prieiųak už 3c štampą, o apturėsi didžiūnėj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽrEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Dniktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis Apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukit, tuojau*.

J
 P Tiiinik 822 AVashington St.
• i . 1 uiuila, H<MrroPų, MAHS.

Sveikatos

K BRANG1AUSIS ŽM0GA(/s

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Nevv York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kraujo Valytojas.........................$1.00 Nuo galvos skaudėjimo U0c. ir .25
Gyvasties Balsamas............................ <5
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dėl Vidurių.. .50c, ir 100
Kraujo Stiprintojas............................. 50
Nuo kosulio.......................25c. ir .50
Nuo gerklėj skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės profkos...........10c. ir 1.00
Pigulkos dėl kepenų......................... 25
Blakių naikintojas............................ 10
Del išvarymo soliterio............. 3.00
Anatarinas plovimui.......... .  .25
Nuo kęjų ‘prakaitavimo...................25
Gydanti mostis........................................50
Antiseptiškas muilas t........................ 25

Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir
Nuo dantų gėlimo........................
Nuo peršalimo.............................
riaukų stiprintojas... .25c. ir 
Linimentas arba Expelleris... 
Nuo plaukų žilimo.
Nuo Reumatizmo...
Nuo lytiškų ligų..

du:

.50 

.25

.50
50c. ir 1.90
50c. ir 1.00

Nuo dusulio............................................50
Nuo kirmėlių............................................25
Antiseptiška mostis...............................25
Nuo viduriavimo....................... .. 25
Kastorija dėl vaikų.... 10c. ir .25
Vrošlcos dėl dantų...............................25
Karpų naikintojas......................10Gumbo lašai......................50c. ir 1.00

Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devynieros 25c.
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir t/ t, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

19*Reikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais "'6S8
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jafgu juras brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j Lietuznikę Aptiekę.

VINCAS J. DAUNORA, Aptiekorius,
229 Bedford Avenue Kampas North 4 tos gatvės Brooklyn, N. Y.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDELI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Aecuratus” laikrodėlių tiktai uz 
25.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cea- 
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis doudasi dykai sų laikrodžiu. Adresas:

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

GERIAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSIŠALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GEILKTeflS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
STYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
PANKŲ IR 
KOJŲ.

I

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras Užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Taipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinės*. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 54 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad mnaų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

AS noriu iftgydyt kiekvieną vyrą nno Varlcocelėr, Strikturo., Užkrečiamų kraujo nuodų. Ner
viško, nevalė., Hydroeelė. .r ypatingų vyrų ligų. Ta. pa.iulinima. atvira, vi.iem. kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokioa naudo.; noriu kitų gydytiems žmonėm* 
parodyti, kad ai vartoju vienintelį būda. kuriuom tikrai ir ant vi.ados ižirydau. Ateik ) ma
no ofisą ir pa.lteir.uk .u manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Oauai geriausią patari
mą ir pasinaudosi iž mano IR metų patyrimo gydyme. Až tau parodysiu, kaip buti išgydomu. 

Tikrai iegydau Skilvio, Staučių, Koponų ir Inkstų Nesveikumu*. 
Nemokėk ut neitgydymą. Neiigydo — nemokėk!

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.d "
Tikras Lietuvis Daktaras Ir Chirurgas Philadelphijoj.

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišką 
mokslą Indianos Universitete, buvo mieatavu dak
taru, kur praktikavojos po dispensares mieste In- 
dianapolie, Ind. Paskui speeijališkai mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojinga* ligas 
didžioje mokykloje The New York Post 
GraduateMedlcal School nnti IIoHpltnl. 
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus j- 
rengė savo locną namą mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo Ir darymo o- 
peraelju. Visi, kurie turėjo operacijas ir gydės, 
likos užganėdinti lr dėkingi. Jeigu kns peikia dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojae ar
ba koksai valkata tarnaujantis paa kokius apga- J 
viu gus daktarus.

DanjęybCs padekavonlų. Kelios čionai talplnasl.
,, Malonu, daktare Tg. Stankus, jq.i| gvrtiio’.. Atraše man illdžl.ii.lą nuodą, nž kiyl-tn 

rln širdingą ačiū ir platln.iu iuau vaidą tarpe tavo pažystamų tr giminių. Juozapas Vol. 
kavlčla, SSi Antilope et, Kt. Lo ' *"l Antelope et., SU Louis, Mo.

„ Iš Canadoe rašo taip: Ąš, Motiejus Bružas, .Irdlng.l dėkavoju daktarui Jg. Stankui 
už išgydymą manų. nuo vyriškoj ligoa. Prie ft dakt.rų kreipiausi Canadoj lr daug pinigų 
paleidau, bet negalėjo manus išgydyti, O kaip. at- Įšaukiau p»a daktarą ig Stankų fr Jis 
mane išgydė nuo pirmo prlsl'-ntlmo gidnollų, irtarin aėių Ir Itnnėlo savo paveik.]* (fo 
tografijąj vietojo padėkavones nž išgydymą. P. O. bar net, B. C. Cbnsda

A, J. Au.kaltis, 511 Railroad ava , Brooklyn, N. V. Išreiškiu savo širdinga padėka- 
voną Dr. Ig. Htanknl už išgydymą nno .kaunėjiino pečių, skaudėjimo po krutinę Ir snn- 
kaua kvėravlmo. Da tudu kotui), bet Ir taa daug karių mažesnis n ogu pirma.

~Toa vlaos psdėkavonOs yra Įdėtos su davslyjimu pačių pacientų

PASARGA.
Pamlelyktte gerai, joigo < 

mis .nšnekėt*, tai geriant gali i
pranta. Neapsigaukite, nėra tenai ________ __ __________________ ___
rie garsinasi po laikraščiu.. O jeigu kokli berniuke l.tlumočl. tenai Jų*ų lietuvišką kal-

Kraujo
Užnuodymas

ir uieoe odos lisros kaip 8 p uogai, 
Piktoji Dkiervin^, šunvotes. Pa
tinusios ryslos. Naikinanti na- 
hftfimai, InslsenAjusios ligos.

Motoru Ligos
Vidurių lign., Skausmai strėno
se, Raltocin. tekėjimas lr kitos 
Ilgo. lėgydomn. rl.lžk.1, 2ar- 
noe, in.isenSJuaios Ir nervižkos 
moterų Ilgo. Mgydotno..

Ištyrimas dykai

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudyta* Vyrižkuma.. Ugo.
Kepenų ir Ink.tų, Nervižka ne
galė, Silpnumą.. Pražudyt, pa- 
jiega. Nuovargi.. Ktaujo už- 
nuodinlma., žlapum«> itėgima..

Plaučiai
rimuly r. Bronchit.i a 
mo iAffydomoa v 
no valiausia metodą.

Rodą Dovanai!
Kalbu Llatuvlškal.

Vieičke itgydymo vi.i gaidžio. Tave tžgydy.hi vlnai jei p.ve.1 man Mtve gydyti. Mano 
inkanti, lengvos IMygos. Ateik Aiądieu Ir pasiliuoeuok r

Kv/'pav; 
iAcydomoe viai Akai ma-

Iigydyta. • irg«i

SpecialintAR 
Vyrų Ir Moterų Ligų

i daktaras pate gali prr-kalt.yt.l jųsų laišką Ir pats gali sn Jn- 
II Išgydyti negu tie d iktaral. kūne jųsų kalbos vlsl.snl ns.u- 
tenal lletnvlsko daktaro ;uo*e InMHut.oee ir Klinikose, kn- 
O jeigu kokis berniuk, ištlumočls tenai jų*ų llotnvtška'kal- 

bą'kokiam daktarpalaikinl, tai enpraskllo, kad tok. irnai yra Ir gydymas. Tuos Institutui lr I 
Klinikos sžlalkn sueidąją bernapalaikiai tr pas Juo. teina gers. dtkt.raa tarnantl. Manoj 

--------. . llet,irl«kadakUrą.Ul paimk kok| žmogų,kuri.slrdl
tnšne

ngas patarimą. Jeigu nenori gėdyti, pa 
ek gerai angliškai. Ir nueik rn Jnoml į_ . . p.s gerą daktarą tėvo miestelyj, o aptarė.) tonai

tikrą pagelbą O jei norite galite atalsaaktl Ir paa mane Ae (elpgl padaoalo Tamstai tei
singą daktarišką pagelbą. Katsl-anktt tr pas mane Aš (elpgl paduosiu ' 

nūn ufc prytlau dovanu!

preke žema ir vissm. tinkanti, l.ngvoa išlygos. Ateik žtądieu Ir pasiliurMuok nuo kančių.

Dr.ZINS, 183 It.“ CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto Iki vakaro. Nedėliom. nuo 8 ryke ki popietu.

Nepamirškite ofiso lr resldencijoa adreso. Visuomet kreipkitės ypatiškai arba tn 
laišku šiuo adresu.

Dr. lynatius Stankus
1210 SO. BROAD ST., PHILADELPHIA^ PA.
Oflao * ( Ii *7^° 0,10 0 r*° plėtu nuo 2 iki 4 lr vakarai* nuo 7 1<1R
Valandom į Medėllomls nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

pa.lteir.uk
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