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Madero ir Suarez nužudyti
t

Huerta Meksikos Prezidentu
GUSTAVO MADERO NUŠAUTAS. PORFIRIO DIAZ 
GRĮŠ? SUV. VALSTIJOS SIUNČIA KAREIVIUS Į 
MEKSIKOS PASIENIUS. VALSTIJOS NEPRIPAŽĮ

STA NAUJOS VALDŽIOS.

Sufragistės suardė dinamitu Lloyd Georg'e na
mus. Kitokios eibės

Riaušes Japonijoje
Kare persikelia Į Mažesniąją Aziją. Turkai šaukia

si Anglijos pagelbos. Cernogorai negali il
giau kariauti.

M P? i
norėjęs nušauti koks tai 
kareivis, antrą sykį buvę 
jam paduota užnuodinto 
vyno.

Nužudymas Gustave- 
Madero.

Madero ir Suarez užmušti.

[Vasario 23 d. vėlai vaka
re tapo užmušti buvusis 
•Meksikos prezidentas Fran
cisco I Madero ir vice - pre
zidentas Jose Pino Suarez.
Spėjama, kad taip tapo pa-1
dan ta iš naujojo preziden- Į Labiausiai nekenčiamu 
to Huertos paliepimo. Vy- žmogumi Meksikoje buvęs 
riausybė sako, kad užmu-(nužudytojo prez. Maderos 
Šimas atsitaikęs išnetyčių. brolis Gustavo. Kad Made- 
Madero ir Suarez, esą, buvo 
vežami iš rūmų 
automobiliuose,
lyje penki nepažįstami vy
rai ėmę šaudyti į šoferius.
Kiek toliau pavažiavus, ant 
sargybos užpuolusi krūva 
žmoniiy ir ėmusi šaudyti. 
Sargybiniai išleidę Madero 
ir Suarez iš automobilių ir 
liepę jiems eiti pėstiems; 
patįs gi ėmę šaudyti į už
puolikus. Tuojau Madero 
ir • Suarez norėję pabėgti, 
bet tapę užmušti. Madero 
gavo vieną kulką į pakaušį, 
Suarez’o gi kūnas tapo vi
sas sušaudytas.

Tečiau šitai istorijai 
žmonės nenori tikėti. Me
nama, kad abidvi aukos

tapo suimtas, nelaisvėn 
1 kalėjimą . pa|ek0 p r jo brolis Gustavo. 
Pusiauke- gį nuvefĮė į citadalę ir liepė 

jam bėgt: jei pabėgsiąs, tai 
gerai; jei ne — nk, tai mir
tis. Gustavo bėgo, o karei
viai į jį šaudė. Jis tapo už
muštas vietoje.

ro .4 PREZIDENTAS WILS0N’AS IR VICE-PREZIDENTAS MARSHALL.

Ateinantį antradienį, ko vo 4 d., su 'didele iškilme abudu užims savo augštas

Porfirio Diaz grįš?
Felix Diaz pripažino 

naują vyriausybę ir padė
jo ginklus. Pasklydo gan
das, kad jo dėdė, senis Por
firio Diaz, sugrįšiąs netru
kus iš Francijos ir busiąs 
vyriausiu naujosios vyriau
sybės patarėju. Porfirio 
Diaz buvo išvarytas iš Mek
sikos Francisco Maderos 
1911 m.

vietas.

kia buvo prie jo dėdės Por
firio Diaz’o.

Suv. Valstijos siunčia 15,000 
kareivių Meksikos 

pasienin.

Gen. Wood liepė 15,000 
kareivių su artilerija, sig
nalų korpusu ir t.f., trauk
ti į Galveston, Texas. Tenai 

,siunčiami keturi transpor
tai kareiviams vežti į Me
ksikos porins.

buvo išstatytos taip vadi- i --------
namam “pabėgėlių įstatv- i Huerta nemylimas, 
mui”, kuomet sargai kali- Naujo prezidento Hūer- 
niams liepia bėgt, o paskui tos nenori klausyt maišti- 
sušaudo mirtin. Tokia mir- įlinkai: Orozco, Gomez ir 
tini numirė Maderos brolis Za pata. Kaikurie guberna- 
Gustavo. Visvien, Huerta toriai irgi atsisako pripa- 
turėjo apie viską iškalno žint naują valdžią. Kaiku- 
žinoti ir tokiu budu sukėlė rios provincijos nori apsiJ*
prieš save viso civilizuoto 
pasaulio neapykantą. Kiti 
pavadino jį Juda - Iska- 
riotu.

skelbt naujomis, nepri
klausomomis respubliko
mis.

Gen. Huerta prezidentu.

Diaz sako, kad maištai bus 
numalšinti. ___

Keturiolika valstijų ne
nori pripažint naujos vy- 

Prez. Huerta iš-

Vasario 19 d. vėlai vaka
re gen. Vietoriano TTuerta 
lapo Meksikos parliamento 1 riausybės, 
apšauktas laikinu preziden- siuntė paliepimus visiems 
tu vieton Pedro Laseu-Į maištininkams, kad padėtų 
rain’o, kurs buvo paėmęs! ginklus tuojau, kitaip jie 
prezidentūrą po Maderai. , busią išnaikinti. Felix Diaz

Huerta pasiskundė, kad pasakė, kad naujos vvriau- 
Madero norėjo jį du kariu .svbės tikslas bus sugrąžint

Turkai šaukiasi Anglijos 
pagelbos. J U’ll

Iš Londono ateina žinia, 
kad Hakkik Pasha, kurs 
šioje valandoje yra Londo
ne, gavo paliepimą iš Kon
stantinopolio, kad prašytų 
Anglijos vyriausybės, kad 
įsimaišytų į Balkanų karę 
ir butų tarpininkė taip tur
kų ir talkininkų. Turkai 
prižada atiduoti talkinin
kams viską, ką Anglija 
pripažins reikalingu ati- 
duti.

Lakūnas suimtas
Rusijos armijos lakūnas 

Nikolas, kuris yra bulgarų 
tarnyboje, pateko į nelaisvę 
pas turkus. Lekiojo jis ant 
Adi ianopolio, kuomet gra
natos skeveldra pataikė į 
jo lakstytuvą. Jis nupuolė 
žemyn į turkų taipą ir tapo 
paimtas nelaisvėn.

Turkai bijosi graikų.
Londono “Daily Mail” 

rašo, kad turkai atvežė 
12,000 kareivių iš Gallipo- 
li’o į Besiką įlanką. Jie ti
kisi, kad graikai išsodįs 
tenai savo kareivių.

nužudyti. Vieną kartą jį Meksiko tokią tvarką, ko-

Černogorai nebegali dau
giau kariauti.

Turkai skelbia, kad čer- 
nogorai yra tokiame pade* 
jime, kad jie nebegali toliau 
kariauti. Jie vis dėlto rei
kalauja sau Skutari. Jų 
reikalavimus remia serbai.

Burnett’o įstatymas atmestas
RENGIASI PRIE WILSON’Ū INAUGURACIJOS.

Iš kongreso veikimo. Apgaudinėtojas suimtas, 
pinigų trustas, kurio galva yra Morgan.

Nėra gyventojų ant Marso.

Įstatymai apie ateivius 
neįvyko.

Prez. Taft’as už vetavo 
Burnett - Dillngham’o bil- 
l’ių, pasifeisindamas tuo, 
kad neįleidimas Amerikon 
nemokančiųjų skaityt nei 
rašyt butų neteisingas. Prie 
veto buvo pridėtas laiškas 
komercijos ir darbo minis- 
terio Nagel’io.

Tuojau senatas paėmė

Yra

Žymus apgaudinėtojas ; 
suimtas.

Chieagoje suėmė Hansą 
Bauderį, apie kurį sako
ma, kad iš vy lio jęs iš žmo
nių apie $1,000,000. Jis par
davinėjo aukso kasyklų ir 
įvairių dirbtuvių akcijas. 
Žinoma, akcijos neturėjo 
jokios vertybės. Jis apgavo 

' daug žmonių Šveicarijoje, 
Vokietijoje įr Amerikoje.

jo. Rūpesčiu ypatingai se
no ateivių priešo senato
riaus Lodge’o senatas pa
tvirtino Burnett - Dilling- 
bam’o bill’ių išnaujo didu
ma 72 balsų prieš 18. Te
čiau žemesniame buste tas 
bill’ius gavo už save 213 
balsų, o prieš save 114, 
vadinasi truko jam 5 bal
sų, kad butų galėjęs tapt 
įstatymu. Amerikoje, jei 
prezidentas už vetuoja kokį 
įstatymą, tai reikia, kad
įstatymas gautų už save
du trečdaliu senato ir at- 

j stovų busto balsų. Tokiu 
Ramente, bet parliamentas ^u(ju šiuo tarpu naujas
atmetė George’o bill’ių. 
Dėl to ir moterių kerštas.

Sufragisčių vadovė po
nia Pankhurst pripažino, 
kad tai buvęs sufrągisčių 
darbas, ir pasakė, kad po
licija gali ją areštuot ir 
vest kalėjiman, bet kad ka
lėjime jinai vistiek marin
sianti save badu.

Kitą dieną tapo sude
ginti namai botanikos sode. 
Buvęs tai ir-gi moterių dar
bas.

Tokiais tai keliais An
glijos moterįs nori išgauti 
sau lygių teisių su vyrais.

Anglijos sufragistės grie
biasi dinamito, padegi
mų ir kitokių ginklų. .

Anglijoje daug trukšmo 
padarė suardymas dinami
tu finansų ministerio Da- 
vid -Lloyd George’o namų 
Walton Heath’e, šalia Lon
dono. Namai buvo visai 
naujutėliai, ir niekas juose 
dar negyveno. Pats George 
tuo laiku buvo išvažiavęs į , 
Franciją, bet niekas apie 
tai nežinojo. Sprogimas bu- 

,'vo taip smarkus, kad su- 
lardė visus namus, o gulta
niame ministerio kamba
ryje sienos tapo įlenktos į 
vidų. Menama, kad dina
mitą padėjo moterįs. Mat 
George buvo joms priža-

bill’ių į savo rankas išnau- P iskas, ką jis galėjo paro-
dyti, buvo senos, apleistos 
ir nieko nevertos kasyklos 
Nevadoje. Suėmė Bauderį, 
pareikalavus Šveicarijos 
vyriausybei.

Nėra gyvybės ant Marso.

Prof. E. C. Pickering, 
vienas garsiausiųjų šių dic 
nų astronomų, paskelbė pa
šnekoje, kad nėra jokių 
prirodymų, kad Marsas bu
tų apgyventas gyvų sutvė
rimų. Nesą- net tikrų priro
dymų, kad ant planetos 
esąs vanduo, nors ir galima,
esą, spėti, kad ten yra daik- 

įstatymas apie ateivius ne- tų, kurie tirpsta, 
įvyko, vadinasi, ir toliau , -------- *
bus įleidžiami nemokantįs 
rašto ateiviai. Tečiau iš to 
dar neišeina, kad • ateivių 
klausimas nebus judinamas 
kongrese išnaujo. Kaip 
žiuri į šitą klausimą naujai 
išrinktas prez. Wilson’as 
— nežinia.

Ką veikia Kongresas.

Senatas pervarė Bumett- 
Dillingham’o įstatymą apie 
ateivius, bet atstovų bus-

Pinigų trustas. *}

Pirmininkas komisijos, 
kuri tyrinėjo pinigų trustą, 
Pujo ir advokatas Sam. 
Untermeyer išdavė raportą, 
kuriame pasakyta, jog ko
misija ištyrė, kad Ameriko
je yra pinigų trustas, kurį 
valdo iš didesnės dalies J. 
Pierpont Morgan.

Nušovė socialistą.
Koks tai Paul Kunschak 

nušovė mirtinai soeialistų 
partijos Vienos parliamen
to vadovą Franz’ą Schuh- 
meier’ą. Priežastis buvusi 

asmeniškas kerštas. 
Kunschak esąs krikščionis - 
socialistas.

tas jį atmetė, 
tymo nebuvo 
prez. Taft’as. 

Prinok ratai

Pirm to įst- 
patvirtinęs

įnešė, • kad

Mirė Kynų ciecorienė.
Vasario 22 d. mirė Peki

ne buvusi Kynų ciecorienė 
našlė Ye Ho Na La. Sirgo 
jinai trumpą laiką.

Delcasse Peterburgan.
Buvusis kitados Franei- 

jos užsienių reikalų minis— 
teris Deleassė tapo paskir
tas Francijos pasiuntiniu į 

dėjęs išsirūpinti balsą par- I Peterburgą. \

reikia pastatyt du šarvuot
laiviu vieton vieno. Laivy
nas šįmet gaus savo reika
lams $146,000,000.

Pujo komisija, kuri ty
rinėjo piniginį trustą, parei
kalavo pridengimui savo 
išlaidžių $60,000. Daugelis 
pasipriešino davimui tiek 
pinigų, ypač kad specialis
tui, kursai važinėjo ištirti 
W. Rockefeller’io gerklę, 
reikia užmokėti $2561 (500 
dol. už dieną ir kelionės iš
laidžius).

Atstovų bustas užgynė 
baltiemsiems vesti nigeres, 
kvnietes, japones ir rnala- 
jietes Kolumbijos Distrikte.

Emelina Pankhurst ap

kaltinta.
Anglijos sufragisčių va

dovė Emelina Pankhurst 
tapo patraukta tieson už 
dalyvavimą sąmoksle prie 
suardymo George’o namų 
dinamitu. Jinai pasakė, kad 
su -mielu noru eisianti ka
lėj iman, bet tenai marin
sianti save badu, kol jr>s 
vyriausybė nepaleis liuosą.

Anglija ginkluojasi.
Anglija stato šįmet 13 

didelių karės laivų ir daug 
paneriamųjų laivelių.

Žemės drebėjimas Pietų 
Amerikoje.

Vasario 24 d < liiayaųuil’- 
liuje, Lkvatorc. buvo že
mi - drebėjimą*. Žmonės 

labai išsigandę.

—
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Lekcija ir 

Evangelija

KETVIRTOJI GAVĖNIOS 

NEDĖLIA. -

Evangelija. — Jon. VI, 1- 
35. — Anuomet nuėjo Jėzus 
už Galilėjos marių, kurios 
yra Tiberijados. Ir ėjo pas
kui Jį didelė minia, jog re
gėjo stebuklus, kuriuos da
rė ant tų, kurie sirgo. Užėjo 
tada Jėzus ant kalno ir sė
dėjo tenai su savo moki
niais. O buvo arti Pascha, 
šventa žydų diena. Pakėlęs 
tad Jėzus akis ir išvydęs, 

.jog didelė minia ateina pas 
jį, tarė Pilypui: Iškur pir
ksime duonos, idant anie 
valgytų? O tai sakė, gun- 
idindamas anų, nes ji
sai žinojo, kų turėjo dary
ti. Atsakė jam Pilypai: Už 
du šimtu skatikų nebus ga
na jiems duonos, idant kiek
vienas maž-kų gautų. Tarė 
jam vienas jo mokinių, An
driejus, Simano Petro bro
lis: Yra čia vienas vaikelis, 
kuris turi penkias miežių 
duonas, ir dvi žuvi, bet taip 
daugiui kas tai yra? 
Tarė -tada Jėzus: Liep
kite žmonėms atsisėsti. 
įO buvo daug žolės ant vie
tos. Atsisėdo tada skaičius 
vyrų apie penkis tūkstan
čius. Paėmė tad Jėzus duo
nų, o padaręs dėkojimų, iš
dalijo sėdintiems: taipo-gi 

.ir iš žuvų, JneĘ norėjo. 0 
kad pavalgė, tarė savo mo
kiniams: Surinkite trupu
čius, kurie pasiliko, idant 
toepražutų. Surinko tadų ir 
pripildė dvyliką pintinių 
trupučių iš penkių duonos 
miežių, kūne užsiliko nuo 
tų, kurie valgė. Anie tadų 
žmonės, išvydę stebuklų, 
kurį Jėzus padarė, sakė: 
Jog tas tikrai yra prana
šas, kuris turėjo ateiti ant 
svieto. Jėzus tadų pažinęs, 
jog turėjo ateiti, idant jį 
pagautų ir padarytų kara
lium, nuėjo vėl ant kalno 
pats vienas.

• Lekcija. — Gal. IV, 22— 
31. — Broliai: parašyta yra: 
jog Abraomas turėjo du su
nu: vienų iš tarnaitės, o ki
tų iš Kuosos. Bet- kursai iš 
tarnaitės, pagal kūnų užgi- 
tnė, o kursai iš Kuosos, pa
gal pažadėjimų. Kas yra pa
sakyta pagal alegorijų. Nes 
tie yra du testamentu. 
Vienas ant Sina, gimdųs į 
belaisvę, kuris yra Agar. 
Nes kalnas Sina yra Arabi
joje, kursai yra prilygintas 
tam, kuris dabar yra Jeru- 
zalem, ir tarnauja su savo 
sūnumis. O ana, kuri aug- 
štai yra Jeruzalem, yra Kuo
sa, kuri yra musų motina. 
Nes parašyta yra: linksmin
kis nevaisinga, kuri negim
dai; šaukterėk ir šauk, kuri 
gimdydama nevargsti, nes 
daug vaikų yra apleistos, 
daugiau ne kaip tos, kuri 
turi vyrų. O męs, broliai, 
pagal Izaoko pažadėjimo 
esame sūnumis. Bet kaipo 
anuo metu tas, kuris pagal 
kūno buvo užgimęs, perse
kiojo tų, kursai pagal Dva
sios, taip ir dabar. Bet kų 
sako raštas? Išmesk tarnai
tę ir jos sūnų, nes nebus tė-

vainiu tarnaitės suims su 
liuoSosios sunumi. O taip, 
broliai, nesame tarnaitės sū
numis, bet liuososios, kuria 
liuosybe Kristus mus Kuo
sa is padarė.

JĖZAUS LAIDOTUVĖS.

Musų Išganytojas buvo 
palaidotas Didžiojoje Pėt- 
nyčioje, vakarop. Pas Žydus 
buvo įstatymas, idant kūnai 
tų, kurie nukentėjo pagal 
įstatymus didžiausių baus
mę ant Kalvarijos kalno, 
butų palaidoti prieš subatų, 
kuri prasidėdavo pėtnyčios 
vakarų, su saulėlydžiu. Ta
tai, jogei anuodu piktadariu, 
tarpe kurių kybojo ant Kry
žiaus, Jėzus buvo da gyvu, 
sulaužė jiems blauzdas, kad 
greičiau mirtų. Viešpačiui 
Jėzui to nereikėjo daryti, 
Jis jau buvo miręs; tečiaus 
kareivis ragotine atvėrė 
Jam šonų, iš kurio ištekėjo 
vanduo ir kraujas.

Kaip buvo pasielgta su 
mirusiuoju Išganytojaus 
kunu?

Dievo Apveizda paliko 
garbę dviem guodotiniem 
vyram priderami palaidoti 
tų kūnų, kuris turėjo iš nu
mirėlių atsikelti.

Juozapas iš Arimatejos ir 
Nikodemas, Piloto įgalioti, 
pasirūpinę viskuo, kas buvo 
reikalinga to švento darbo 
atlikimui, nuėmė šventųjį 
kimų nuo kryžiaus, įvyniojo 
į plonų drobulę ir įdėjo į 
naujų grabų uoloje iškaltų, 
ant jo durių didelį akmeiį 
užrisdami. Tų garbingąjį 
darbų ir šiandien galima ma. 
tyti Šv. Grabo Bažnyčioje 
Jeruzolimoje, taip kaip jis 
buvo tadų, kada ten Jėzaus 
kimų padėjo.

Kuomet Jėzaus laidotu
vės buvo atliekamos, jojo 

i priešai nesnaudė; jie padarė 
, nakčia saneigą ir prašė Pi
loto, kad stiprių sargybų pa
statytų prie grabo ir ant 
jo durių pridėtų Augštosios 
Žydų tarybos pečėtį (šv. 
Mat. XXVII).

Tokiais atsargumais ap
sisaugojo Žydai, kad neleisti 
Jėzaus mokiniams paimti jų 
Mokytojo kūnų iš grabo; 
bet, Dievo Apveizdai rė
dant, tie atsargumai tapo 
įrankiais, kad pačių Jėzaus 
priešų priparodymais pa
liudyti Išganytojo atsikėli
mo tikrumų-

Jėzaus palaidojimas bu
vo prirengimu prie Jo at
sikėlimo: Jis tapo palaidotas 
tik tam, kad atsikeltų. Taip 
bus ir su mumis, jei musų 
mirtis bus šventa, kaip ir 
Jo: nužengsim į grabų, kad 
neužilgio iš jo išeiti, nauju 
gyvenimu apdovanoti. S.

Ispanijos ambasadorius 
Vatikane. Ispanija neturėjo 
savo atstovo prie Vatikano 
nuo 1910 m. Tatai buvo pa
daręs premjeras Canalejas. 
Dabar Ispanijos valdžia pa
skyrė savo ambasadorium 
pas šv. Tėvų p. Calbeton y 
Planchon’ų. Iš to kilo dideli 
piktumai ispanų pimeivių— 
tenai juos vadina radikalais 
— eilėse.

Protestonai turi daugiau 
bažnyčių, nekaip katalikai.
Protestonų Suv. Valstijose

Meksikos Miesto katedra , kuri stovi šalia prezidento rūmų, iš kurių Madero 
vedė savo operacijas prieš maištininkus. Apačioje užsienių reikalų ministerijos

. *' ■ U'rūmai.

yra 23,382,000; jie turi 205,- 
686 bažnyčias, vadinasi, po. 
vienų bažnyčių kiekvie
niems 115 narių. Katalikų 
yra 15,015,569, ir jie turi 

j 13,939 bažnyčias, — po vie- 
i nų kiekvieniems 1150 narių.

Katalikų Tiesos Draugija 
Australijoje perniai išleido 
24 įdomias knygutes ir iš
dalino jų 181,500 egzemplio
rių. Draugija tapo įsteigta 
pirm 8 metų ir paleido po 
žmones daugiau, kaip 1,00- 
0,000 knygučių.

Aktorius — kunigu. Dien
raščiai pažymi, jog žinomas 
aktorius Michael Byrne bus 
ateinančių vasarų įšventin
ąs į kunigus. Jis yra 54 me
tų amžiaus ir turi du sunu: 
vienų daktarų, kitų aktorių, 
ir vienų dukterį, kuri yra 
ligonių dabotoja Chicagoje. 
Byrne pasiryžo pašvęs i ea
vo gyvenimų tarnavimui 
bažnyčiai nuo dienos, k.ala 
mirė jo pati. Jis mokinosi 
kunigu šv. Pranciškaus ko
legijoje Lorett’oje, Pa.

Augštoji gvardija. Šv. Tė
vas nusprendė, jog Augšto
sios (Nobile) Gvardijos na
riai tur tarnaut be užmokes
čio ir jog jon galės būt pri
imami iš kitų šalių jauni 
vyrai. Gvardijoje yra 85 
nariai.

Kunigai kariumenėn. Iš
Barcelonos ateina žinia, buk 
Ispanijos karalius išleidęs 
paliepimų, kad visi kunigai 
stotų kareivijon, kaip ir ki
ti vyrai. Žiniai sunku tikėti.

Holandijos Moterįs Kata 
Kkės. Holandijoje tveriasi 
didelė Katalikių Moterių 
Sąjunga. Jos tikslas bus la
vinti ligonių prižiūrėtojas, 
gelbėti nelaimėje, palaikyti 
katalikišką spaudą, prida
boti nepaklusnius vaikus, 
gelbėti darbininkams, pri
žiūrėti nepadorius kruta- 
mus paveikslus ir t. t.

Šv. KaroKaus Draugija.
Vokietijoje labai platinasi 
šv. KaroKaus Borromeo 
Draugija. Šioje valandoje 
jinai turi 223,403 narius ir 

'43,140 skyrių. - Draugijos 
[tikslas — spaudinti ir pla
tinti katalikiškų literatūrų.

Nauja bažnyčia Ukmer
gėje. Ukmergėje, Kauno 

Į gub., rengiama statyti nau
jų bažnyčių už 200,000 rab. 
Aukų surinkta jau nemaž i.

Čiurlionies paveikslas. A-

leksandro III muzejus Pe
terburge nupirko vienų dai
liausiųjų M. Čurlionies pa
veikslų “Prelude”.

Lietuvių Bankas Kaune
tapo įsteigtas 20 spal. 1911 
m. Pradžioje narių turėjo 
70, kurie sunešė kapitalo 
11,160 rub. Iki 1913 m. na
rių prisirinko 301, kurie pa
didino apyvartos kapitalų 
iki 34,765 rub. Viso 1 sausio 
šių metų turto bankas turė
jo 319,841 rub. Dividendos 
1912 m banko nariams bu
vo 10%

Gaidamavičiaus raštai.
Maskvos Ketuviai studentai 
susimanė išleisti visus Zig
mo Gaidamavičiaus raštus 
vienu pomirtiniu leidimu. 
Jie meldžia susiųsti tam 
tikrai komisijai visus a. a. 
Zigmo G. apsakymėlius, ei
les, dramos veikalėlius, laiš
kus, biografijos žinias ir 
t. t. Adresas: P. B. Klimas, 
B. Gruzinskaja, Moskva.

Laiškas la Llatuvoa.
I. »

Mariampolė,
1 vasario, 1913 m. 

Gamta. 26 dieną Sausio 
smarki vėtra ir pusnis at
nešė mums šalčius, kurių

Lietuvoje šių žiemų nebu
vome patyrę. Kaip ilgai šal
čiai laikys, nežinome, bet 
kad smarkiai šalti pradėjo, 
nes 31 sausio mieste buvo 
•38 laipsnių, lankuose apie 
22, tai žmones ir išgąsdino. 
Ūkininkams visų blogiausia, 
nes žieminiai užsėliai men
kai pridengti sniegu, o ir 
šiaip jau nejauku stverties 
darbo žmogui, kuomet kū
nas pastyręs, nagai nugru
bę, ir dantįs barška. Pirma 
dalis žiemos iki pusei sau
sio buvo lietinga. Šalčio ne
buvo, lijo gausiai; todėlei

I keliai taip prakiuro, kad 
sunku buvo kelias varsnas 
pervažiuoti, o su pilnu ve
žimu nei žingsnio. Kaip tu
rėjo šįmet įgristi ta mylimo
ji gamta! Gamta nenorėjo 
prisitaikyti prie žmonių no
rų — ir gana. Tuo žvilgiu 
gamta — kalbant bedievių 
šneka — pasirodė “tikra 
tamsuolė”.

Po rinkimų. Teko man 
kalbėti ne su vienu kataliku 
apie jausmų gimstančių iš 
rinkimų vaisių. Katalikai 
kuolabiausiai patenkinti. 
Kurį užkalbini, ilgais pos
mais išdėsto, kaip visi gra- 

! žiai savo priedermes išpildė, 
(ištisas legendas išpasakoja, 
kaip pirmeivius pasiutusiai 
pykdino, nepriimdami jų 
kandidatų: o kvietėsi, gir-I
di, o bruzdėjo, o su žydais 
visas pakampes ištrynė, — 
ir nieko jiems negelbėjo. 
Ką, girdi, tie “nepraustbur- 
niai” gali nuveikti savo 
visais pramanytais blizgu
čiais. Musų jiega pilna, mu
sų jie nenugalės niekad, 
kol mes savo priedermes 
pildysime ir turėsime kata- 

’likišką širdį kratinėje.
j Atstovas Mariampolėje.
. Pradžioje sausio turėjome 
laimę regėti Mariampolėje 
gerb. atstovą kun. Laukaitį. 
Viešėjo čion “klioštoriaus” 
rūmuose, o 5 sausio vakare 
buvo priimtas p. Uogintai-

tės rankų darbo ir ūkės mo
kykloje. Susirinko čion be
veik visi Mariampolės ku
nigai ir nekurie iš šalies. 
Gerb. atstovas daug apipa
sakojo apie IV-tos Dūmos 
pirmus žingsnius. Kalbėjo 
dikčiai, kaip partijos skir
stėsi, kad išėjo visai ne pa
gal valdžios laukimų. Deši
niųjų nominaliai buvo la- 
bai daug išpradžių. Prie 
rinkimų kairieji pasiduoda
vo save dešiniaisiais, kų pa
darė 'daugumas ir kadetų. 
Visi tie po to prisijungė prie 
atsakomų sau partijų, ir išė
jo IV-ta Dūma kairesnė už 
III-jų. Gerb. atstovas dik
čiai kalbėjo apie naujas par. 
tijas Durnoje. Atkreipė y- 
patingų domų į Valstiečių 
partijų. Ta partija galės bū
ti IV-je Dūmoje dideliai 
naudinga, o net vyriausybė 
į ją kreipia savo akį. Atsto
vas Yčas išmaningai prie 
tos partijos iškarto prisidė
jo ir turės joje didelę įtek
mę. Lig laikui gerb. atsto
vas kun. Laukaitis į jų ne- 
įstoja, bet tai tikt Kg 
laikui.... Pradžioje Durnos 
posėdžių, atstovai tapo pri
imti Žieminiuose Rūmuose 
Jo Didenybės Caro. Atsto
vus priėmė su visomis ce
remonijomis. Jau pereinant 
Žiem. Rumus buvo jaučia
ma, kuomet nuogi “bagne- 
tai” kareivių prie žėdim du
rių kvietė atstovus. Atėju
sius į ruimingų salę Durnos 
Prezidentas visus pagal 
gubernijų sustatė į eilę. 
Kuomet Caras su palydo-' 
vais pasirodė salėje, atsto
vai sušuko: “ura!” ir “il
gus metus!” Tuomet Caras, 
vedamas Prezidento, iŠ eilės 
apėjo visus atstovus. Var
dai ir pavardės buvo skai
tomi, su nekuriais Caras 
po kelius žodžius prabvlo. 
Priėjęs Vladykas “prikla- 
dyvalsia k rūkam Vladyk, 
—Vladyki k nikam Gosu- 
daria”. Priėjęs prie kuii 
Laukaičio, užklausė, kodėl 
iš Suvalkų gub. tik vienas 
atstovas čion; atstovas pa
aiškino, kad tik po tiek leis
ta nuo Privisliaus guberni
jų. Pagalios išklausinėjo at
stovo, kokias pirmiau “dol- 
žnastes” pildė, kų turėjo at
stovas ir išpasakoti. Ilgokas 
užtrukimas caro prie Suval
kų atstovo, atkreipė atidų 
kitų atstovų. Tatai padarė 
jam daug nesmagumų, kuo
met turėjo desėtkam karto- 

• ti kalbų su caru. Viešas per
žiūrėjimas atstovų pasibai
gė be jokių kalbų, su linkte
lėjimu galvų ir “dobrymi 
poželaniami”, po to atsto
vai tapo užkviesti užkandų. 
Durna Kg Kalėdų nieko ne
nuveikė. Tvirtino atstovų 
rinkimus, kas Durnos komi
sijom labai sunku, nes pasi
rodė, kad iš didesnės dalies 
[atstovai buvo renkami val
džiai spaudžiant, ypatingai 
vidurinėje Rusijoje. Turėjo 
atstovai daugumų pro pirš
tus praleisti ir tik nekuriuo. 
se atsitikimuose užklausimų 
valdžiai daryti. Antra, kų 
Dilina veikė, tai atsakinėjo į 
dekleracijų, įneštų Durnai 
ministeriu pirmininko. Čion 
visiems, kurie to geidė, bu
vo proga paaštrinti dantis, 
ir tai atstovai darė. Deklc- 
raeija, apskritai, niekam ne
patiko, net dešinieji kriti
kavo. Atsižymėjo kalbose 
seni veteranai, užkietėjusių 
kaulų, «o miklaus liežuvio: 
Maklakovas, Miliukovas

Czcheidze ir kiti, ir koncer- 
tantas Bulotas neblogai nu
kalbėjo. Bulotas-nečirškė, 
bet užtai rimtai prakalbėjo 
p. Yčas, kurio gabumai to- 
liaus gal atkreips Dūmos 
domų, lies be abejo jis ten 
bus vienas iš geresnių kal
bėtojų. Gerb. atstovas kun. 
Laukaitis įvedė Dūmon lie
tuviškus laikraščius, beveik 
visus Lietuvoje beišeinan
čius, — seiliaus buvo tik 
pora pirmeiviškų.

Blaivybės Namai. Naujai 
atvykstančiam į Mariampo- 
lę malonų įspūdį daro “blai
vybės namai”. Netoli nuo 
bažnyčios, prie Liudvinavo 
gatvės ištolo matosi augšti 
variai su iškaba, aukso rai
dėmis išpiešta, kur skelbia
ma lietuvių ir rusų kalba 
apie blaivybės namus. Ne- 
dėldieniais pro šituos var
tus daug vežimų pravažiuo
ja, daug taipgi jaunimo a- 
biejų lyčių pereina. Veži
mai turi puikų piečių susto
jimui, žmonės gauna valgių, 
užkandžių ir gėrimų. Nebė
ra čion degtinės ir alaus, bet 
mydaus, vyno ir arbatėlės 
norintįs apturi. Ir, matoma, 
žmonės atpranta nuo žydų 
smuklių. Tai labai puiku!. . 

j Ir tolimesnieji svečiai gal 
(čion apsistoti net ant il
giau, turėti švarų kambarį 
ir sveiką valgį. . . Tikra tai 
pažanga!. . . Prie Žiburio, 
Žagrės dar trečias Mariam
polės papuošimas — tai 
“Blaivyės Namai”.

Licitacija. Keliomis die
nomis prieš pereitas Kalė
das buvome licitacijoje 
“ Klioštoriaus” namuose. 
Valdiškai buvo pardavinė
jama turtas velionio kun. 
Jenerolo Vine. Senka usko, 
paskutinio Vienuolio - Ma
rijono. Nesmagus tai buvo 
reginys, kaip daug daiktų 
perėjo i žydų rankas, nekil
tiems net ašaras akysna iš
spaudė. ypatingai gimi
nėms. Bet tai smagu pri
minti ir pažymėti, kad ka
talikai kiek išgalint su jo 
daiktais pasielgė, kaip su 
kokiomis relikvijomis. Ne
vienas nors mažmožį norėjo 
sau Įgyti. Už daiktų vertės 
kokio auksino mokėjo po 
rublį ir daugiaus, vertės ke
lių rublių mokėjo po kelioli- 
kų. Žodžiu, viską išpirko 
dvigubomis ir trigubomis 
vertės kainomis. Tatai visai 
neįstabu! Atmintį gerbiamo 
senelio čion visi širdyje ne
šioja, o neviens graudžiomis 
ašaromis savo atminimą 
sustiprina. Lai ta šventa 
atmintis ilgai bebūva!... .

Kunvidas.

KORESPONDENCIJOS.

. CHICAGO, ILL.

“gv. Elzbieta” Mieldažio 

salėje. Publikos pasi
elgimas.

Nedėlioję 16 d. vasario, 
1913 m., “Aušros Vartų” 
parapijos choras vaidino 
XIII-ojo amžiaus dramų 
“Šv. Elzbieta”, Mieldažio 
svetainėje,

7:30 v. v. svetainė jau bu
vo pilna, o dar daug žmonių 
su jiems parduotais užtik
rintais (rezervuotais) bilie
tais, ėmė reikalauti sėdy
nių. Matomai buvo daugiau 
parduotų bilietų, negu prį. 
statytų sėdynių; iš tn kilc 
netvarka.
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8 v. v., laike triukšmin 
go rankų plojimo, svetainėje 
žiburius užgesino, tiktai ant 
pagrindų žibėjo...

Užlaida pakilo. Prasidė
jo labai įspūdingas lošimas.

Lošėjai buvo labai tinka
mai pririnkti į jiems tinka
mas vietas (roles).

Be abejonės Elzbieta 
(K. Gapšiutė) daugiausia 
sužadino prakilnaus jausmo. 
Visi jos judėjimai, malonus 
ir suvaldomas balsas, labai 
žymus visiems mandagu
mas ir jausmingas mandagu 
mas prie grapo Liudviko — 
josios vyro, ir mažo jųjų su 
nelio, tarytum auginte-augi- 
no prakilnumo jausmus.

Liudvikas, nors per ty
kiai ir per lėtai kalbėjo, vie
nok nuosekliai parodė did
vyriškų drąsų su augštai-do- 
rišku tikslu. Jojo malonus 
balsas, pasiiyžimų ir tvirtų 
būdų išreiškiantis, užsilai
kymai ir gestai, labdaringų 
darbų užtarimas ir savo mo
teriai Elžbietai visiškas už- 
užsitikėjimas ir su saiku 
prie Elzbietos meilingumas 
darė jį šito vakaro didvyriu.

Kitų lošėjų vietos (ro
les) neleido jiems sužadinti 
tiek prakilnių jausmų, kiek 
iššaukė Elzbieta su Liudvi
ku. Elzbietos užtikėtoji (T. 
Barauskaitė) su drąsiu pasi- 
rįžimu drauge su Elzbieta 
eiti ištrėmiman užsipelnė vi
sų užuojautų. Jos pasišven
timas už teisybę kentėti 
didžiausius vargus ir tikė
jimas į gerų darbų nuopel
nus, stiprino doriškus jaus
mus visuose, kurie jų su
prato. O mergelę T. Baraus
kaitę galėjo visi suprasti, 
nes josios kalba labai aiški, 
skardi, jausminga.

Iš eilės ketvirtų prakilnių 
jausmų auginimų vietų (ro
lę) užėmė jaunutis Elzbietos 
sūnelis (St. Norvaiša). Jisai 
tai atsiekė su savo maldo
mis ir visuotinu motinai pa
klusnumu. Jisai buvo šven
tu pavyzdžiu visiems ma
žiems lietuvių vaikučiams— 
kaip pridera motinų klau
syti.

Elgetos iššaukė skaudų, 
širdį spaudžiantį jausmų, o 
tai reiškė, kad jųjų vaidini
mas buvo atliktas kuoge
riausiai.

Tiek iš doriškosios da
lies. Dabar prisimena ant
roji vaidenimo pusė — ne
dorėliai. Henrikas Raspe 
(p. A. Lauraitis) ir Rober
tas (p. J. Charžauskas) vai
dino biauriųjų niekšų, ne
dorėlių vietas.

P-nas Lauraitis, perdėm, 
labai gerai nudavė siaura- 
regį savamylį. Nors puikiai 
išdabintas, visur kur tik pa
sirodė, iššaukė savęspi ne
apykantą. Rodosi, žiūrovo 
širdis kalba: na, kam Die
vas leidžia tokiems žmo
nėms ant svieto gyventi, 
kuomet jie visai nekaltus 
taip baisiai kankina.

P-nas J. Charžauskas, 
Roberto vietoje atlošė tik
rai artistiškai didžiausio 
niekšo rolę. Jojo malonus ir 
lipšnus balsas auklėjo juo
mi užsitikėjimą. Jisai nuda
vė galintį juoktiesi tose vie
tose ir valandose, kuomet 
kiekviena dora širdis turėtų 
iš gailesčio plyšti. Jisai vaiz
džiai priminė musų dienų 
politikus, verteivius, agen
tus ir visus nedorėlius, kurie 
už “dolerį” nekaltiems tan 
tieeiams amžinų prapulti 
gamina ir, taip darydami, 
sau rankas iš džiaugsmo 
trina. > ' u: •

Tarp daugelio labai atsi
žymėjusių, kas nors turi už
imti prastesnę vietų, kuri 

j savaime neleidžia atsižymė
ti. Tokių vietų užėmė p. P. 
Zalatorius, lošdamas kaipo 
Varila — Liudviko raitelis 
ir patarėjas. Tiesa, jojo vie
ta nesvarbi, bet, lyg tyčia, 
ji buvo atlikta be gyvumo 
ir labai vienodai (monoto
niškai).

Apskritai imant, visas lo
šimas padarė ilgėjimąsi lyg 
dvasiškų alkanumų. Rodosi, 
dvasiška puota nebuvo įpu
sėta, kaip pasibaigė lošimas.

Elzbietai mirštant, girdė
josi nematomo choro giedo
jimas ir ilgai buvo girdimas 
j po užlaidos nusileidimui, 
i Visi lošėjai buvo pasirėdę 
!XIII-ojo amžiaus rūbais ir 
I šarvais.

Pertraukose, kuomet už
laida Atskyrusi laikė lošė
jus nuo publikos akių, eilių 
“sekimai” papildė žmonių 
jausmuose prakilniausius, 
musų dienų siekimus.

Po pirmojo veiksmo, šia
pus užlaidos, pasirodė jau- 

i nutis Apolinaras Palionis 
ir jausmingai “sekė” eiles 
“Beraštis”. Jojo skambus 
ir labai malonus balsas, nors 
truputį silpnokas, bet taip 
kalbamas kad toli lengvai 
girdimas regimai patiko vi
siems.

Antram veiksmui pasi- 
baigius ir vėl pasirodė tas 
pats Apolinaras Palionis ir 
gyvu, vikriu balsu sekė 
eiles “Kur du Stos,”

Nėra abejonės, kad ši 
tas jaunikaitis, besimokin
damas gražiai /‘padekla 
muoti” nevien kituose, bet 
už-vis daugiausiai patsai 
savoje širdyje užaugins pra
kilnumo jausmus, ir bus kol 
gyvas Lietuvos mylėtojas.

Trečiam veiksmui pasi
baigus išėjo jaunas Lietu
vos Mylėtojas P.P. Cibuls
kis ir labai skardžiu, jaus
liu balsu sekė Maironio eiles 

i “Įžanga”. Antru atveju
iššauktas, tarytum, liete lie- > . . . jo Lietuvos meilės jausmus, 
“sekdamas” irgi Maironio 
eiles — “Jau slavai sukilo”. 
Rodosi visi išgamingieji. .. 
turėjo raudonuoti iš gė
dos. Nedaug yra “deklama
torių”, kurie gali išreikšti 
poeto-rašytojo mintis pil- 

i nais jausmo žodžiais. P. P. 
Cibulskis matomai atjautė 
kiekvienų poeto žodį ir, už 
degęs tuos žodžius karšta 
Lietuvos meilės ugnim, svai
dė juos tiesiai į klausytojų 
širdis.

Jau buvo 9.45 V.V. kaip 
kun. Ambrozaitis, nurami
nęs labai triukšmingai ran
komis plojančius svečius, 
sukvietė didžiųjų chorų (t. 
y. “Aušros Vartų”parapijos 
įchorų), o už kelių minutų, 
pakelta užlaida svečiams pa
rodė gausų būrį mergelių 
ir už jųjų pečių stovinčių 
nemažai jaunikaičių. .Šitas 
choras puikiai dainavo su
tartinais balsais J. Naujalio 
“Lietuva Brangi” ir St. 
Šimkaus ‘Močiute Širdele’.

Paskui Kun. Ambro
zaitis sukvietė “Aniuolų Sar 
gų” draugijos mergaičių 
chorų. Jos dainavo K. Kate
lės _ “Vai Tu Sakai”, J. 
Naujalio — “Kaip Grąžus” 
J. Charžausko — “Prašom 
Prašom” J. Charžausko — 
“Ačiū Dievui.”

Paskui, laike trumpu- 
, čiukės pertraukos, susitaisė 
maišytas choras ir ža ve
jančiai dainavo St. Šimkus 
“Žaliuok Rūtele” M. Pet-
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Morris Wood šoka su čiuženus per 11 statinių.
Morris Wood iš LongBranch, N.J., yra greičiau

siu čiužinėtoju. Neseniai jis peršoko per 11 statinių, 
kurios buvo užėmę 24 pėdas ploto. JisJtaip-pat yra nu
važiavęs pusę mylios per 1 minutų 45 sekundas.

guo’doti viskų, kas lietuviš
ka, jų vaikai senatvėje ne
apleis, nes jie žinos, kad 
viskas, kas brangu jųjų 
sielai, paėjo iš gimdytojų. 
Bet kada tėvai patįs išjuo
kia savo paėjimų, tai už kų 
juos vaikai gerbs f Ar už pa
piktinimų?!

Penkta pastaba. Žmonės 
labai nejausiąs ir nemanda
gus. Laiko lošimo, daugelis 
tarp savęs darė pastabas, o 
kiti, neva tildydami taip 
šlykščiai švykščia, o tas 
švykštimas, girdimas iš vi
sų pusių, darė labai nemalo
nų įspūdį. Rodosi grau
džiausias ar jausmingiau 
sias lošimo dalis žiūrėtojai 
švykštimu pasveikino.

Lietuviai, dildykime mu
sų ydas ir riškimėsi jaus
mais ir darbais su tėvyne 
Lietuva, o visi kartu dirb
dami musų kultūros dar
bus, pasirodysime vertais

vokiečių bažnyčia ir užtai 
nekurie dirbtuvių agentai 
pagarsino, kad esanti lietu
vių liuteronų bažnyčia.

Žemaitis.

ST. BEDE COLLEGE, 
PERU, ILL.

Vasario 1 dienų šioje ko
legijoje susitvėrė Susivien. 
L. R. K. A. kuopa, suside
danti iš septynių sąnarių. 
Minėtosios kuopos valdy 
bon išrinkti šie asmenįs: 
pinu. A. Martinkus, rašt. 
V. Stulpinas, ižd. A. Garuc- 
kas. Šitos kuopos pirmas 
tikslas yra: prisispausti
daugiausiai prie lietuviškos 
literatūros ir darbuoties 
drauge su kitoms kuopoms, 
pildant Susivienijimo kons
titucijų. Praėjusių metų 
pusmetį mokino mus lietu
viškos kalbos p. Pr. Gudas, 
kuris dabar yra pas “Ka-

tarptautiškos paguodonės. ta]iką„ 1.edaktoriumL gioj
Antanas Kazis Rutkauskas, mokykloj jau yra aštuoni 

lietuviai. Vis dauginasi.
Manantieji stoti šion ko- 

legijon išsirašykite jos ka-

rausko “Kur Namas Mus” 
ir V. Kudirkos “Lietuva 
Tėvynė Musų”. Dainavimas 
buvo tokis geras, kad mano 
žodžiais aprašymas butų tik
tai to giędojimo šešėlis. Dai
nos visus užganėdino lyg 
valiai. Nebuvo klaidų. Nuo
sekliai supinti ir atsikarto- 
jantįs balsai, lyg visokeriopi 
Lietuvos miškų atbalsiai, į 
vairiais virpėjimais, sūku
riais ir bangavimais drebino 
svetainės langus ir stogų, o 
viduje žmonės — tiesiok už 
žavėti klausėsi. Kad tai mu
sų žmonės galėtų palaikyti 
tų jausmų, kurį į juos įleido 
šitų dainų balsai, tikrai mu
sų Lietuva umu laiku susi
lauktų milionų jos užtarė
jų. Bet, kaip viskas yra pa
saulyje tiktai laikinas daly
kas, taip ir šitų dainų užža- 
vėjimas.... greitai pragaiš
ta • ■ a • *

Pabaigoje kun. Ambozai- 
tis pagiedojo jojo paties pa
rašytų dainų “Nemunas”, 
Jam giedant, vietinis vargo
nininkas p. J. Charžauskas, 
su vargonais pritarė ir pro
tarpiais padėjo giedoti.

Užbaigęs giedoti, kun. 
Ambrozaitis meldė svečių 
palūkėti svetainėje, kol keli 
ištikimi vyrai ir jis pats 
pereis ir parinks iš liuosos 
valios metamas aukas kun. 
Tumo Skarbui — Rytie
čiams šviesti. Beveik visi 
apsisuko į jį pečiais ir iš- 
marmėjo pro duris laukan. 
Tiek daug žmonių negalėjo 
viena minuta išeiti, tai keli 
noroms ne noroms, neva da
vė__  nežinau kiek. Gerų
norų nestokuojant, iš tiek 
šimtų žmonių, galima buvo 
surinkti kelis šimtus do
lerių.

Lietuviai labai doriškai 
išpaikinti. Jie kartu prage
ria kelis dolerius, bet Lietu
vos garbės apgynimo rei
kalams negana, kad patįs 
savainyliai neduoda, dar ir 
kitus nuo gen? darbų ati
traukia.

Stebėtinas yra musų jau
nimo patriotizmas! Klauso 
lietuviškų dainų, gėrisi Lie
tuvos meilę žadinančiomis 
eilėmis, ploja rankomis už 
pagyrimų ir gerbimų lietu
viškos kalbos, bet vos daina 
nutįla, vos kalbėtojas pra
sišalina, jie vėl tarp savęs 
varvaliuoja taja maišyta — 
neva angliška kalba. Ič

daugybės svetainėje paste
bėtų ydų tiktai kelias te 
priminiau. Tarp priešakinių 
sėdynių ir pagrindų, po de
šinei, stovėjo fortepijonas. 
Už to fortepijono tūnojo 
apie dešimtis bernaičių, ir 
vienval tarp savęs kalbėjosi 
angliškai. Kada “Aniuolų 
Sargų” mergaičių choras 
pabaigė savo daineles, ši
tie vaikai garsiai į jas šau
kė: “Some more! some 
more! some more! (dau
giau).

Kita pastaba. Dvi vie
naip pasirėdžiusios su rau
donomis apykaklėmis (per
petėmis), apie penkiolikos 
metų amžiaus mergaitės 
vienval tarp savęs ir su ki
tais kalbėjo angliškai. Be 
jokio gėdingumo jodvi lai
mino suaugusį (apie 25 me
tų) vyrų — garbintojų. Ta
sai vyras prieš jas atsitūpęs 
.tupėjo per visų laikų koliai 
,kun. Ambrozaitis su p. J. 
Charžausku “Nemunų” gie
dojo; jie trįs sukišę galvas 
turėjo savotiškų teatrų.... 
Tatai atsitiko ties pat vidu
riu ir pačiame priešakyje 
ties pagrindomis.

Dar viena pastaba. Ka- 
|da galingas choras užgiedo
jo “Lietuva Tėvynė Musų” 
viena riebi, drūta, didelė 
moteris jau su apižiliais, o 
paausiuose ir visai baltais 
plaukais, per visų giedoji
mų drybsojo sėdynėje ir lyg 
ipapaikusi šypsojosi su nuo
latine šypsą ant lupų. Bet 
kad žmonės ėmė skirstvties, 
jijė sėdėjo tarytum ilgėda
masi daugiau tikrai patrijo- 
tiškų balsų, kurie josios už
migusių širdį kuteno.

Matyt viskas jai patiko, 
jijė pati nenorėjo išreikšti 
Lietuvos paguodonės ir sa
vu pasielgimu papiktino ne 
vienų čia augusį lietuvį — 
mažulėlį! Oi tie tuščiavidu
riai seniai! Kokį jie duoda 
pavyzdį? Dievai juos apgai
lėk! Tai tokie yra lietuvių 
•vadovai Amerikoje! Musų 
jaunimas nekaltas! Musų 
jaunimas net ir per geras, 
prie šitokių papiktinimų 
per musų sųvamylius, tuš
čiavidurius senius. Tokių se
nių senatvėje vaikai ne
guodoja; ____

Tie tėvai, kurie iš mažens 
savus vaikus auklėja lietu
viškose mok} klose ir visur

duoda pavyzdį, kaip reikia

KENOSHA, WIS.

Stacijų pašventinimas. Gir- 
tybės auka. Lietuvių 

liuteronų nėra.
.Vakare 9 vasario buvo 

iškilmingas pašventinimas 
ir įvedimas stacijų į lietu
viškų šv. Petro bažnyčių. 
Prie tos progos kun. M. 
^Kruša iš IVaukegan’o, III., 
pasakė gan ilgokų ir grau
dingų pamokslų. Be minė- 
pamokslininko vietiniam 
klebonui kun. J. A. Gadei- 
kiui prigelbėjo kunigai 
(vokiečiai) A. J. Niekei ir 
Nieholas Mass. Žmonių ne
buvo pilna bažnyčia, nors 
vakaras buvo labai gražus. 
Mat aišku, kad kenošiškiai 
noriai lankosi karčiamose, 
kurių yra net 13, neva lie 
tuviškų, nors tame skait
liuje 5 žydų rankose. Jau 
kas - kas, o stacijų giesme
lių giedojimas nedovanoti
nai blogas — žemiau kri
tikos. Kų pamatę, “bifutie- 
čiai” suskato mokyties ir 
po trumpos praktikos 14 
vasario žmoniškai 4 balsais 
sugiedojo. O iki šiol giedo
davo žmonės be jokios 
praktikos stacijų giesmeles. 
Ir giedodavo blogai.

10 vasario po ilgos ligos 
krito girtybės auka Mari
jona Ramoškienė, 38 metų 
amžiaus, prieš 20 metų A- 
merikon atvykusi iš Kau
no gub., Raseinių apskri
čio, Girdiškės parapijos, o 
prieš 18 metų ištekėjusi. 
Jinai paliko vyrų Juozapų 
su Marijona 13 metų, Ta
mošiumi 8 ir Kazimieru 5. 
Prie draugijų nepriderėjo. 
G “gyvasties apdraudimo 
bendrovė”, žinoma, kad ne 
lietuviška, atsakė išmokė
ti mirtinę, matuodama tuo
mi, kad buvę sumeluota. 
\Čia ne pro šalį butų lietuvių 
domų atkreipti į tat, kad 
negalima yra metų mažinti 
į draugijas stojant arba 
“gyvastį” apdraudžiant, 
nes tai susekus, galima ne
gauti mirtinės.

Kenošoje darbų vyrams 
siuvėjams nėra. Merginos 
gali gauti užsiėmimų marš- 
kininėje, pančekinėje, lem
pinėje ir lovinėje. Bet lo
vinėje yra daugiaus poslin
ki darbai. Čia lietuviai su 
mažu išėmimu visi iš Kau
no gub., visi katalikai. Gan
das apie buvimų čia lietu
vių liuteronų bažnyčios yra 
neteisingas. Lietuviai kata-

A. Martinkus,

N0RW00D, MASS.
Pašelpa siuvėjams. Disku

sijos apie moterių teises. 
Michelsono nuobodi pa
skaita. Plūdimai. Klausi
mai ir atsakymai.
Vasario 2 dienų buvo šv. 

draugijos susirinkimas. 
Naujo nieko nenutarta. 
Naujų narių prisirašė dau
giau, kaip 10, nes nebuvo 
imama įstojimo mokesties. 
Į susirinkimų buvo atėjęs 
delegatas nuo vietos socia
listų kuopelės. Jis atnešė 
-laiškų, kuriame stovėjo pa
kvietimas į diskusijas. Per
skaičius laiškų, diduma bal
sų diskusijos tapo atmes
tos ir delegatas prašalintas 
iš svetainės. Po to draugija, 
pabaigusi savo reikalus, nu
tarė paaukoti 10 dol. New 
York’o siuvėjams straiki
ninkams. Be to salėje tuo
jau surinkta tam pačiam 
reikalui $6.35. Išrinkta du 
vyru pereiti per namus ir 
rinkti aukų straikininkams. 
Viso išsiųsta Brooklyn’an 
$23.75.

Vasario 9 dienų socialis
tų kuopelė parengė prakal
bas su diskusijomis. Pa
skaitų turėjo laikyti Mi
chelsonas,' bet jis pasivėli
no. Tuomet vakaro pirmi
ninkas pasakė, kad‘kol at
važiuosiąs Michelsonas, tai 
galima busią varyti disku
sijas. Tuojau vienas cicili
kas pakėlė klausimų, ar 
verta duoti moterims lygių 
teisių su vyrais. Kilo 
diskusijos. Vieni sakė, kad 
verta, kiti — kad ne. La
biausiai prieš moteris spy
rėsi vienas neseniai atsi
kraustęs į Nonvood’ų siu
vėjas. Jei duosime mote
rims balsų — karščiavosi 
jis — niekados neišlysime 
iš tikybinio jungo, o kai 
reikės rinkti viršininkus, 
tai moterįs rinksiančios ku
nigus. Taigi, esą, negeras 
daiktas butų prileisti mo
teris prie rinkimų. Pirmi
ninkas gi kalbėjo kitaip. Jis 
sakė, kad vistiek reiksią 
moteris sulyginti su vyrais, 
taigi velyk duoti joms bal
sų šiandien, nekaip vėliau. 
Pasibaigus diskusijoms, 
klausimas paleista pcr%al-

Pasibaigus tani reikalui, 
pasirodė su diktoku krūme
liu Michelsonas. Sis pradė
jo prakalbų nuo to, kad už
sipuolė ant šv. Jurgio dr- 
jos ir parapijos, kam savo 
prakalbose neleidžia kriti
kuoti savo kalbėtojų ir kam 
išvijo socialistų delegatų iš 
salės, nespėję perskaityti 
laiško, kviečiančio į disku
sijas. Po to pradėjo riesti 
sausa ir nuobodžia paskai
tų, kad ir patįs cicilikai ė- 
mė žiovauti. Pamatęs tai 
Michelsonas, padėjo paskai--^. 
tų ant stalo ir, atsidaręs 
k romelį, pradėjo vaikščiot 
po salę ir siūlyti žmonėms 
visokių knygpalaikių. Re
tas kas pirko. Po to užsilipo 
vėl už stalo ir kaip pradės 
plūst ant kunigų, bažny
čios, tikėjimo ir katalikiš
kų laikraščių. Daug visokių 
nesąmonių pripliovojo antr 
“Draugo” ir Tėvo Kazi
miero (pasigailėdami savo 
skaitytojų, tas nesąmones 
apleidžiame, Red.). Neiš
kentė klausytojai, pasipylė 
iš publikos visokia klausi
mai vienas po kito: jei Tė
vas Kazimieras vra negeras 
žmogus, tai kodėl važinėja 
su misijomis ir nereikalau
ja sau už savo darbų užmo
kesčio? dėlko “Keleivis”, 
kaip tik atsiduria teisman, 
visados užsimoka pabau
das? kas leidžia “Keleivį” 
— žydai ar lietuviai? Ar 
Bagočius yra pavojingas 
socialistų sąjungai? dėl ko 
katalikai yra priešingi so- 
ieialistams? Ar gali Rymo- 
Jvatalikas kunigas būt socia
listu? ir t.t. Michelsonas 
atsakinėjo į tuos klausimus, 
kaip mokėjo. Tėvą, Kazi
mierų pavadino bepročiu ir 
pasakė, kad dėlto, esą, jis 
duodąs misijas uždykų, kad 
neturįs proto. “Keleivis” 
užsimokąs teismuose pa
baudas, dėlto kad teisėjai 
airiai ir susižinų su kuni
gais. Kad “Keleivį” leidžia 
žydai, esąs Olševskio pra
simanymas. Bagočius so
cialistų Sąjungai neesąs 
pavojingas, o kad jis skun
dė S. L. A., tai, girdi, ki
taip negalėjęs rasti sau tei
sybės. Katalikai esą prie
šingi socialistams dėlto, kad 
esą tamsus, nieko nesup
rantą ir nieko nežiną apie 
socializmą. Rymo katalikų 
kunigai negalį būti socia
listais, o kitų tikėjimų ku- 
nigužiai — tai galį. Pabai
goje Michelsonas persergė
jo lietuvius prieš “beprotį 
kapucinų”, kurs, girdi, ke
tinąs atsilankyti Nor- 
\vood’e.

Taip plūdo ir “mokino” 
Michelsonas.

Lapelis.

| Iš Miesty ir Miesteliy. I
Ari

sus. Už moteris by^o 20 
likai pirko nuo protestonų balsų, prieš jus —

Lewiaton, Me. Sausio 18
d. -šv. Baltramiejaus Jau
nimo Ratelis statė scenoje 
trijų veiksmų dramą; 
/‘Katriutę” ir vieno veiks
mo komedijų: “Žydas ir 

, Dzūkas”. Nors vaidintojai 
pasirodė pirmų sykį sceno
je, tečiau atvaidino pusėti
nai, o iš komedijos publika 
turėjo juokų užtektinai. 
Žmonės taip-pat gėrėjosi iš 
šokių. Žmonių buvo pil
nutėlė salė. “Keleivio” 
korespoųdentas neteisingąjį 
aprašė vakarą. i
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kurstymai prieš bažnyčią, 
kunigus, tikybinių prieder
mių atlikiiiėjimą? Gal žniOr 
nes apšvietė, padarė dares
niais, “išvadavo” iš bent 
kokios vergijos?

Anaiptol!

mybę” ir kitokias •—bes. 
Reikia glausties ne prie to
kių judėjimų ir srovių, ku
rios veda prie ištvirkimo, 
paleistuvavimo, girtybės, 
pavydo, neapykantos, plio- 
vonių, šmeižimų — žodžiu,

Ana ne - klerikališkoji, ito visko, ką matome pas

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 
jnisių, da gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

da-gi mėgstanti pasigirti 
savo pirmeivvbe “Vienybė 
Lietuvninkų” nupiešė ne
seniai lietuvių - “bedievių” 
vaizdelį. Tuština “bedie
viai” bonkutės alaus ir 
degtinės ir... keikia kuni
gus, bažnyčių ir tikėjimų.

Tai laisvainanvbės vai
siai.

Taip pas “bedievius” ap
sireiškia ..išsivadavimas 
iš proto vergi j oi. 1

Tokius apsireiškimus ma
to ne tiktai “Vienybė Liet.” 
Juos mato visi, kas tik turi 
akis. Stebėties tiesiog rei
kia, dėlko retas tedrįsta iš
reikšti viešai savo pasibiau- 
rėjimų iš tokių laisvamany- 
foės vaisių!

Nešvarus žodžiai lupose, 
šlykštus paveikslėliai ir 
pilni pliovonių raštapalai- 
kiai rankoje, pavydas ir ne
apykanta širdyje, venerinės
Ji gos kūne — tai lietuvio

bedievius ir cicilikus, bet 
prie tokių, kurios saugoja 
nuo visų tų biaurumų, ku
rios veda prie to, kas yra 
dora, pakilu, nekalta, kas 
saugoja nuo ligos, nuo skur
do, nuo nelaimingos senat7 
vės ir kitokių nepageidau
jamų daiktų.

Jieškokime to, kas pada
rytų mus žmonėmis pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Mums rodosi, neapsirik
sime, pasakę, jog Amerikos 
lietuvių laikraštija ligišiol 
šitų tai musų gyvų - gy 
viausiuoju reikalu rūpinosi 
kuomažiausiai. Laikraščiai 
rūpinosi (ir deja! daugelis 
ligišiol tebesirūpina) pada
ryti savo skaitytojus lais
vamaniais, socialistais, “su- 
sipratėliais darbininkais”, 
perslgėrusiais kunigų ir 
bažnyčios neapykanta, . ir 
t. t. — bet užmiršo, jog lie
tuvis yra pirm visko žmo-

dingierius, kad kiekvienam 
mieste ir miestelyje moters 
vienytųsi išreikalavimui ge
resnių sąlygų, geresnio at
lyginimo už sunkų darbų ir 
žmoniškesnio apsiėjimo su 
mumis ir musų vaikais.

Kviečiame drauge su mu
mis vienyties ir tarties, 
kaip tai atsiekus.

P. S.—Susirašinėti dabar 
prašome šiuo adresu: 
Lietuvių Gaspadinių Unija,

2400 Fifth Ave., 
Pittsburgh, Pa.

Liėtuvių Moterių Šeimi
ninkių Sujungus tikslams 
reikia pritarti. Nei viena 
paderi lietuvė, kuri tik gali 
švariai pragyvent be laiky
mo svetimų vyrų, nepriima 
“burdingierių”. Perdaug 
nešvarumo su jais. Girtybė, 
pliovonės, ištvirkimas. Sve
timi vyrai išmokina mažus 
vaikus keikti, blevyzgoti, 
meluoti, vogti... net palei
stuvautu Neviena maža, dar 
proto neturinti mergaitė 
tampa pagadinta visam am
žiui burdingieriaus - gvvu-

laisvamanio - bedievio ty- Sus ir jog nori būti žmogum 
— jei ne augštesniu už kitų 
tautų žmones, tai bent

kais — lenkai raudonųjų 
spalvų pasiskolino nuo lie
tuvių.

Taip tatai, lietuviai pri
imdami svetimas spalvas: 
baltai - mėliną arba raudo
nai - baltai - žalių išsižada 
tikrai savosios raudonosios 
ir dovanoja jų lenkams.

“Patartumime ateityje 
vengti tokių didelių klaidų” 
— rašo “Litwa”.

Draugijos ir kitokios in
teresuotos įstaigos, neuž
mirškite šito dalvko!

r
Įstatymas apie atei

vius.

Kad perniai išnaujo buvo 
pajudintas Washingtou’o 
kongrese klausimas apie 
suvaržymų ateivybės Ame
rikon, vėl buvo aišku, kad 
bus kabinamasi prie nemo
kėjimo rašyt nei skaityt. 
Daugeliui amerikiečių ne
besinori leisti pas save nu
skurusių, nemokytų darbi
ninkų, dirbančių už žemų 

lio. Paprasti tai atsitikimai m(lkesti ir Ame-

Neseniai rašėme, kad 
kiekvienų nuomonę, teorijų 
ir darbą reikia vertinti vai
siais, kokius išduoda, o ne 
pažadėjimais, kokius iš jų 
girdime. Prof. Simon N. 
Patten neseniai išleistoje 
knygutėje: “Ekonomijos
teorijos pataisymas” (The 
Reeonstruction of the Eco- 
noinic Theory) rašo, jog 
pav. Markso mokslą reikia 
kainuoti ne pranašavimais, 

'-kokie buvo skelbiami 1848 
m.? bet faktais, kokių susi
laukėme 1913 m. ’ Gi tie 
faktai rodo, jog Markso 
pranašavimai neįvyko, kad 
žmonės susilaukė kitokių 
daiktų, ne kokius skelbė
Marksas ir jo pasekėjai.

Jeigu pasižiūrėsime į A- 
nierikos lietuvius, tai pa
matysime ir-gi ta-pat. Pav., 
visiems yra žinomas d-ro 
Jono Šliupo pranašavimas, 
padarytas badai dar 1885 
m., buk už aštuonerių metų 
nebusią nei vieno kunigo ir 
nei vienos bažnyčios — va
dinasi, visi žmonės virsią 
laisvamaniais - bedieviais. 
Praėjo daugiau, kaip tris 
sykius po aštuoneris metus 
— ir stebuklai! kunigai ir 
bažnyčios netik neišnyko,V tf 7
bet dar be galo pasidaugi
no: pačių lietuvių kunigų 
Amerikoje yra jau daugiau, 
kaip 80, apie 50 klierikų 
mokinasi kunigais, o baž
nyčių skaičius netrukus 
prieis prie 100.

Jeigu tat pranašavimai 
ir užtikrinėjimai išdavė vi
sai kitokius vaisius, ta ko 
verti pats pranašas ir jo 
ž< »džiai?

Bukime bešališki, pripa
žinkime 'd-rui Šliupui gerų 
norų, pasakykime, kad jis 
ištiesų matė laisvamanybė- 
je vadavimą Žmonių iš pro- 
to vergijos — kaip tai dau
gelį sykių jis yra pažymė
jęs — bet kokie to “vada
vimo” vaisiai? Kokių žmo
nių priperėjo laisvamanių 
raštai ir laikraščiai? kokių 
yaisin išdavė laisvamanių

pas.
Tr toks žmogus yra vai

sium ... švietimo, liuosavi- 
mo, vadavimo, atsiprašant, 
iš vergijos!

Ar ne liūdna?
Kita srovė, nešauti neap

sakomai daug pragaišties 
sveikai lietuvio sielai, tai 
soeializmas.

Rodosi kokie gražus ide
alai, kokie prakilnus obal- 
siai! Lygybė, kova su išnau
dojimu, pastatymas žmo
gaus darbininko tinkamoje 
jam augštvbėje, brolybė, 
laisvė — kaip tai dailu, 
kaip pakilu!

Bet ar vaisiai lygiai dai
lus ir pakilus?

Kur tau!
Visiems Amerikos lietu

viams yra gerai žinomas ci- 
ciliko typas.

Visiems šokinėjąs į akis 
gaidukas kertukas — tai 
cicilikas. Kas ardo gerus 
sumanymus? — Cicilikas. 
Kas priešingas lietuvių mo
kykloms? — Cicilikas. Kas 
knisasi po naudingomis or
ganizacijomis? — Cicilikas. 
Veltui jieškosi pas cieiliką 
linksmybės, draugiškumo.. 
žmogiškų jausmų. Kam pa
sitaikė susieit arčiaus su 
mūsiškiais socialistais, tas 
gerai tat žino.

Įdomu: prakilnus savo
šauksmuose socializmas 
virto atkariu ir pasibiaurė- 
tinu cicilikizmu!

Iš jų vaisių pažįsite juos!
Šitie tai praktingi lais- 

vamanybės ir socializmo vai 
šiai, kaip rodos, yra vaistais 
prieš tuos pačius nepagei
daujamus musų visuomenė
je judėjimus. Doresnės, 
prakilnesnės sielos, pasipa- 
žinusios arčiau su mūsiš
kiais laisvamaniais ir socia- 
listis, bėga šalin nuo bedie
vių ir cicilikų. Todėl tiek 
turime savo tarpe buvusiųjų 
Liet. Laisvamanių Susivie
nijimo ir Liet. Socialistų 
Sąjungos narių, tiek daug 
e*-ųl •

Sveikas protas nurodo 
kiekvienam žmogui, kad 
reikia mesti šalin kenks
mingus musų gyvenimui 
judėjimus: socializmų, lais- 
vamanybę Ir sujungtų su 
šia pastaraja “nepriklauso-

lygiu su jais.
‘ ‘ Draugui ’ ’ paskutiniu 

laiku labai parupo Ameri
kos lietuvio — jei taip pa
sakysime — ‘žmogiškumas’. 
Todėl ir susimanėme dau
giausiai savo energijos pa
švęsti gyviemsiems Ameri
kos lietuvių reikalams — 
tiems reikalams, kurių ap
rūpinimas padarytų iš lietu
vio, taip sakant, pilną žmo
gų, tikrąjį šios šalies pilietį.

Mums rodosi, kad ir kiti 
rimtesni laikraščiai galėtų 
pradėti tokį pat darbų.

Šeimininkių Sąjunga.

Gavome iš Pittsburgho 
šitokį atsišaukimą:

Lietuvių Moterų Atsi
šaukimas.

Rezoliucija, priimta vie
šame susirinkime Lietuvių 
Mokslo Draugystės salėje, 
Pittsburgh’e, vas. 13, 1913.

Mcfe, Pittsburgho ir ap
linkinės Lietuvės, susirin
kusios ir apkalbėjusios 
šiandieninius santikius gas
padinių su burdingieriais, 
atrandame, kad tie santikiai 
yra blogi, darantįs skriau
dą ir neteisybę kaip mums, 
taip ir musų šeimynoms, o 
ypač musų vaikams.

Ta skriauda yra tokia, 
kad paverčia mus tikromis 
vergėmis; musų vyrus pa
verčia apsileidėliais ir ne
kartų girtuokliais; musų ne
kaltus vaikelius paverčia 
visokiais nedorėliais ir ne
naudėliais.

nereikia apie juos nei 
kartoti.

Žinoma, girtuoklių, palai- 
daburaių ir viešųjų skan
dalų darytojų nei viena ge
ra motina - šeimininkė ne
priims į savo namus. Kad 
apsisaugojus nuo tokių vy
rų, nėra reikalo tvert nei 
Sąjungos. Šeimininkių uni
ja reikalinga tiktai išgavi
mui iš vyrų didesnio užmo
kesčio už darbą, apsisaugo
jimui nuo išnaudojimo 
(pav. nuo “nunešimo”) ir 
į tat panašių daiktų. Doriš
koji burdingierių pusė pri
derės nuo atslurų moterių 
doros, ne nuo Sąjungos.

Čia nenoroms atsimena, 
jog kunigai ne nuo šios die 
nos draudžia šeimininkėms 
laikyti pas save ištvirkė
lius, girtuoklius, bedievius 
ir kitokios rųšies piktinto- 
jus. Kiek tai priekaištų bū
davo daroma už tatai kuni
gams pirmeivių spaudoj 9! 
Reikėjo, kad galų gale pa
čios moterįs viešame susi
rinkime pripažintų, jog ku
nigų draudimai yra reika
lingi!. ..

Taip tatai tiesa, kaip aly
va, visados išplaukiu į viršų.

Lietuvių Tautos Spalva
^55S5555S5S5^

Buvo priimta laikyti lie
tuvių tautos spalvą baltą ir 
mėliną. Ligišiol iškilmėse 
sales ir namų priešakius 
puošiame mėlinomis ir bal
tomis juostomis. Šv. Kazi
miero Seserįs, norėdamos 
pasiženklinti lietuvaitėmis 
beesančios, nešioja mėlinas 
juostas. Taip buvo pirmiau.

Neseniai susekta, kad 
lietuvių tautinėmis spal
vomis esančios: raudona,

Supratusios viso svieto balta ir žalia. Lietuvoje jau

rikos senų darbininkų už
darbius žemyn. Kaikurie 
norėjo atsiekti ir kitokį tik
slą — nebeleis! daugiau ka
talikų, nes taip pasitaiko, 
kad daugelis italų, slavokų, 
lietuvių ir kitokių katalikų 
nemoka rašyt nei skaityt. 
Žinoma, čia kaltas ne tikė
jimas, bet valdžios neboji
mas apie savo pavaldinių 
apšvietimą — tečiau ne 
kenčiantįs katalikų protes
tantai norėjo pasinaudot ir_ 
ta proga, by tik uždarius 
Amerikos duris prieš kata
likus.

Bet išėjo kitaip. Prez. 
Taft’as matė, kad Amerika 
gali išmaitint dar daugelį 
milionų naujų ateivių, Bur- 
nett - Dillingham’o bilių 
užvetavo ir susilaukė pa
tvirtinimo savo veto, jei ne 
senate, tai bent atstovų 
buste.

Lietuviams čia vienas 
naudingas pamokinimas. 
Reikia šviesties, reikia mo
kinties rašyt ir skaityt. Jei 
Rusijos vyriausybė nesirū
pina lietuvių švietimu, tai 
jaunimas privalo pats mo
kyties bent rašyt ir skaityt. 
Ypač to privalo išmokt tie 
kurie nori važiuoti Ameri
kon. Nors šiuo tarpu ne- 
mokėlos dar galės įvažiuot 
į Suv. Valstijas, bet gal at
eit laikas, kad įstatymas a- 
pie neįleidimą nemokėlų 
bus patvirtintas augšeiau- 
sios Amerikos valdžios.

Reikia mokyties.

kas aname p. T. J-o straip
snyje buvo rašyta, yra tie
sa. Teisėjas ypač reikalau
ja prirodyti, jog Bagočius 
ištiesų yra mainęs tikėjimą 
(Jš Rymo - kataliko buvo 
virtęs presbiterijonų, pas
kui laisvamaniu, o dabar 
esąs bedieviu).

Pirmuose dviejuose po
sėdžiuos^ buvo kamantinė- 
jamas pats Bagočius. Ir į- 
domių daiktų išėjo aikštėn. 
Pirmučiausiai pats Bago-, 
čius pripažino, jog “Kelei 
vis” yra jo, Bagočiaus, nuo
savybė (ne Gegužio irKo., 
kaip buvo skelbiama ligi
šiol). Svarbu tai žinoti, lies 
pasirodo, jog visi “Kelei
vio” užsigynimai, buk Ba
gočius neturįs nieko bend
ro su “Kel.”, yra netiesa. 
Pasirodė, jog Bagočius ne
moka atsakomai nej lietu
vių kalbos nei lietuvių 
statrašo. Paaiškėjo taip
pat, kad Bagočius yra ne
sykį prisiekdinėjęs kreivai, 
kad už tai buvo papuolęs 
bėdon. Pats Bagočius pasi
sakė esąs Rymo - kataliku, 
presbiterijonų niekad nebu
vęs (paskui priverstas bu
vo prisipažinti, jog West- 
ehester pavieto teisme spa
lių mėn. 1904 m. liudijo po 
prisieką, jog esąs Pirmosios 
(Liuteronų Presbiterijonų 
Bažnyčios sąnariu). Pa
klaustas, ar atlieka Rymo- 
katalikų priedermes, atsa
kė, kad nuo šešerių metų 
nebeinąs išpažinties, o tai 
dėlto, kad kunigai imą 
irangiai už visokius patar
navimus. Vienu tarpu pasi
sakė esąs bedieviu, bet 
;oje prasmėje, kad netikįs 

dogmas ir nepildąs tiky
binių ceremonijų. Parodė 
visišką bažnytinių dalykų 
nežinojimą, nes apreiškė, 
>uk katalikai vartoją savo 
bažnyčiose Berline leistą 
protestantų bibliją.

Antrojo posėdžio pabai
goje teisėjas pasakė šito
kius žodžius apie Bagočių:

— Aš ir dabar jau turiu 
savo nuomonę apie jį, kaip 
apie žmogų, vadinasi, apie 
jo aplamą pobūdį, o kad iš
girsiu Pennsylvanijos liu
dininkų liudijimus, tai tuo
kart jau tikrai žinosiu, ką 
apie šį reikalą ir skundėją 
manyti.

Trečias posėdis turėjo 
būti 18 vasario.

Atsakymas p. Scenos Mylėto
jui, korespondentui iš 

Pittsburgo, Pa.

0=
Bagočiaus byla su 
‘Vien. Lietuvninkų”

moterių pasipriešinimą vi
sokiems išnaudojimams ir 
skriaudoms ip pripažinusios 
tą jų pasipriešinimą geru ir 
teisingu, mes šiuomi atsi
šaukiame į visas musų se
seris Lietuves, ragindamos 
prisidėti prie pagerinimo 
savo gvvenitho.

Mes negalime vienos tat 
padaryti pasekmingai, todėl 
atsišaukiame į visas Ame
rikos lietuves - moteris, y- 
pač tokias, kurios turi už
darbiauti, laikydamos bur-

nešioja ženklelius su tokio
mis spalvomis.

Tečiau “Litwa” (No. 3) 
sako, kad raudona, balta ir 
žalia spalvos yra ne visos 
Lietuvos, bet tik Prūsų Lie
tuvos spalvos. Lietuvos 
tikroji spalva esanti tam
siai raudona (amarantinė). 
Vilniaus mušėjuje dar šian
dien galima matyti raudoną 
vėluvą su žirgvaikiu vidury
je. Tai buvo lietuvių tau
tinė spalva. Paskui — įvy
kus unijai Lietuvos su Len

Amerikos lietuvių visuo 
menė įdomauja byla, kurią 
F. J. Bagočius yra užve
dęs prieš “Vienybę Lietuv
ninkų”. Byla eina magist
rato teisme. Čia paduoda
me kaikurias žinias tik iš 
dviejų pirmųjų teismo po
sėdžių (vasario 8 ir 10 d.). 
Bagočius skundžia “V. L.” 
už įdėjimą p. T. J-o straips
nio: “Prie Bagočiaus žo
džio”, tilpusio “V. L.” No 
48, 1912 m. Tame straips
nyje Bagočius mato krimi
nalinį šmeižimą ir patrau
kė “V. L.” leidėjus: Paukš
tį ir Brazį, tieson. Šiems 
reikia prirodyti, jog viskas.

P. Scenos Mylėtojas, 
grožėdamos artistišku 
“Katriutės” vaidinimu W, 
Pittsburgh’e, susimanė pa
barti korespondentus buk 
klaidingai recenzuojančius 
vakaras bei vaidinimus. 
Kaipo pavyzdį, paduoda 
korespondentą, anot jo, 
klaidingai aprašusį moks
leivių vakarą^ kurs buvo 
Donoro j e ir Pittsburgh’e. 
P. Scenos Mylėtojas gal 
mano patarimo ir nereika
lauja, tečiau 'drįsčiau jam 
patarti atvežiau skaityti 
tas korespondencijas, ku
rias jis malonėja kritikuoti. 
Moksleivių nekėliau į pa
danges ir jų vaidinimo no- 
vadinau artistišku, kaip 
klaidingai tvirtina neklai
dingas p. S. Mylėtojas. Ra

šiau, jog moksleiviai vaidi
no gerai, publika buvo. už
ganėdinta. Tarp “gerai” ir 
“artistiškai” yra manding 
nemažas skirtumas. Moks
leiviams atidaviau, kas 
jiems ištikro priderėjo. Ta- 
pat ir šiandieną galiu at
kartoti. Fabriko darbinin
kus labai gerbiu ir nenoriu 
jų užgauti, tępiau neatsisa
kau nuo nuomonės, jog 
moksleivis daugiau nusi
mano apie sceną, negu fab
riko darbininkas. P. Scenos 
Mylėtojas turėtų cituoti 
mano žodžius taip, kaip jie 
buvo parašyti mano kores
pondencijoj, o nesavotiškai. 
Mano buvo parašyta: 
“Moksleivis, tai visgi mok
sleivis—jau šiek - tiek dau
giau nusimano apie sceną, 
negu fabriko darbininkas, 
taigi galėtų nemažai prisi
dėti prie musų scenos pakė
limo”. P. S. Mylėtojas ci
tuoja šitaip: “Mat mokslei
vis tai vis moksleivis, ar- 
tistiškiau ir gabiau moka 
scenoje savo rolę atlikti, ne 
gu koks paprastas darbi
ninkas”. Argi p. S. My
lėtojas nesugebėtų rasti 
skirtumo pamatinės net 
/minties tuose sakiniuose? 
Toliaus p. S. M. rašo, jog 
moksleiviai prajuokino pu
bliką. O tai kaip tik patvir- 
na mano pasakymą, jog 
moksleiviai vaidino gerai, 
nes kitaip publika nebūtų 
juokusi. Juokas, tai užsiga- 
.nėdinimo ženklas. P. S. M. 
gėrėdamos artistišku vaidi
nimu “Katriutės”, pridu
ria, jog taip vaidinant la
bai retai tepasitaiko lietu
vių scenoje. Ta-pat ir aš 
tvirtinau ir tvirtinu, jog 
gerai vaidinant lietuvius re
tai tenka matyti. Jei šv. 
Vincento Dramos Kuopelė 
vaidino artistiškai ir “su- 
bitino” moksleivius, tai aš 
tik pasveikinti ją galiu ir 
palinkėti nenuilstamai dar
buoties scenos dirvoje ir 
pakelti ją (sceną), suprofa- 
nuotą netikusiais vaidini
mais. Tenespėlioja p. S. M., 
jog rašydamas moksleivių 
vakaro recenziją, vadavau- 
si simpatijomis ir antipa
tijomis. Manding to nedaro 
nei vienas korespondentas, 
bet rašo taip, kaip jam iš
rodo. Jei toks koresponden
tas atsirastų, kurs vaduotų- 
si simpatijomis ir antipati
jomis, tai p. S. M. butų tie
siok priedermė tokį kores
pondentą demaskuoti. Gai
la tik, jog p. S. M., turėda
mas puikų supratimą apie 
sceną ir gabią plunksną, 
nesuteikia “Draugui” tei
singų žinių apie vakarus 
Pittsburgh’e.

Moksleivių Draugas.

Salinio naodinimas.1

“Laisvoji Mintis” turi 
ant 816 pusi. straipsnį: “Ar 
krikščionybė yra kam-nors 
tikusi”. Tenai be jokio at
sižiūrėjimo yra rašoma, 
buk krikščionybė esanti 
niekam neverta. Užbaigoje 
graudingas atsiduksėjimas: 
“O kaip gi ilgai dar mes, 
Lietuviai, nešime tą nelais
vės ir vergo jungę, kurį ant- 
krovė mums krikščionybė! 
Pabuskime, pabuskime da
bar, nėsa poilgam gali-4>u- 
t.i per vėlu....”

Matai, skaitytojau, ko-



-

Vasario (Febr.) 27, 1913« 1 DRAUGAS

ko visokiais šunplaukiais 
dabinti savo dailias gelto
nas kasas, nežinodama, jog 
taip darydama užkrečia sa
vo švarių galvų visokiais ša
šais ir pučkais ir savo atsi
vežtus iš Lietuvos tirštus ir 
stambius plaukus sunaiki- 

į didžiausių fanatizmų, šau- na. Savo skaistų, raudonų ir 
kia:

kių Jeremijų esama tarp 
laisvamanių!

Daugiau, kitas laisvama
nys, J. B. Smelstorius, kaip 
koks Afrikos Mula, savo 
straipsnyje: “Valnamanybė 
atgimdė numarintųjų Hiš- 
panijų” užbaigoje, įpuolęs

“Ar ne gėda musų 
tiems Lietuviams, kurie 
pripažįsta “Saulės” mo
kyklas už atsakančias ir 
ganėtinas musų tautai! 
Ne! Šalin Romos juodoji 
armija! Šalin'jos viešpa
tavimas!”
Kad taip gali rašyti tik

tai laisvamanybės fanatikai 
niekas neužginčys. Visi jų 
straipsniai tokie pat — nuo 
A iki Z. Bet pirmame 
straipsnyje norima muilin
ti akis neva mųstančiam 
žmogui. Tenai paduodama 
(turbut “L. M.” redakci
jos, nes nėra parašo) sta
tistikos žinių, kiek buvo 
krikščionių ir kriminalistų 
skaitmens taip gudriai 
sudėstyti, kad išeina, buk 
laisvamaniai — tai tikrieji 
nekaltybės avinėliai, krikš-
čionįs, dagi katalikai — \ 
blogiausi piktadariai, bet 
žydai — aha, žydai — tie 
balčiausi už visus: tarp jų 
kriminalistų visai nesama 
(žinote: 0 —zero).

Anglijoje 1821 m. gyven
tojų, skaitant juos tikėji
mais, buvę:

Katalikų 1,500,000
Anglikonų 6,933,935

Kitokių protes
tantų 7,234,168

Netikiu 7,000,000
Žydų 57,000

sveikų veidelį jinai tepa vi 
šokiais dažais ir dulkina 
miltais, o tie tepalai ir mil
teliai ėda veidų ir nosį, su
braižo odų lyg kokį išartų 
dirvonų — ir matome, kad 
jauna mergina išrodo, lyg 
butų kokio šimto metų se
nelė----susiraukšlėjusį, pa
geltusi. Daugiau dar. Užsi
deda mergina ne pagal sa
vo liemenį gorsetų ir išrodo 
lvg kokia baidyklė kanapė
se (kų-kų, bet taip blogai 
nėra. Red.). Jei atvažiavusi 
iš Lietuvos motina pamaty
tų taip pasitaisiusių ir ap
sidabinusių savo dukrelę, 
tikrai jos nepažintų.

Na, ir tokia tuščia gal vė 
pora, kuriai nerupi šeimy
nos gyvenimas ir kuri ma
žiausio supratimo neturi 
apie tėvų atsakomybę, ap
siima auginti naujų gent-

Kl. Jurgelionis pavadino jDiaz’o revoliucijai, prezi- 
Rygiškių Jono rašomųjų dentas Madero pasakęs

— Man nieko niekas ne
gali padaryti, nes už mane 

“rygietiškosios” stoja velnias ir dvasios, su 
P. Dr. liepia K. kuriomis turiu susinėsimus.

kalbų “kamščio” kalba; da
bar gi p. Druskius duoda 
jai..
vardų.

Iš to buvo daug juokų 
meksikiečiams.

Cbieagiečiai giriasi, kad 
už 100 metų jų miestas tu- 
rėsiųs 20 mil. gyventojų.

Jurgelioniui, Spuduliui, Bū
gai ir kitiems kauniškiams 
kalbininkams pakelti pro
testų prieš Ryg. Jono au
tokratijų, nulaužti tam su
valkiečiui — jei taip išsi- 1
tarsime — ragus, nes “da- -------
lykas esųs nenormalis: vie- Taip tai ein su nedorybėms 
nas tik Ryg. Jonas už visus ir silpnybėms 
kalba, rašo, dirba, agituo-|Hgos ngos žmonių eilės 
ja, gramatizuoja, sintaksi , Tylios bailios; 
zuoja, taiso, gydo, barasi, jįpgjjy dvasios apšvietimo, 

Patarimo,
Kaip pamesti blogų būdų,

' Kurs juos žudo.
A. Jakštas.

pyksta.
Oi tu musų kalba - kal

belė! Kadų nustos už tave 
barties... . rimti vvrai?

Trįs Meksikos generolai, kurie buvo pasilikę ištiki
mais Maderai, bet paskui išdavė jį. Vienas jųjų — 
gen. Huerta — tapo apskelbtas prezidentu.

viiiu; susirinkimų su pra
kalbomis kovo 2 d. toje pa
čioje svetainėje.

Šiuo kartu prie Sus. pri
sirašė 15 naujų narių.

J. J. Polekas.

Atviras laiškas centro 
Sekretoriui.

Dar pradžioje spalių mė
nesio 1912 m, parašiau 
centro sekretoriui, p. .J. S. 
Vasiliauskui, jog p. 1>. .1. 
Karoblis iš Tample St., No. 
Adams, Mass., yra išbrauk
tas iš 104-sios kuopos knvJ 
gų, <> p. sekretorius netru
kus įdėjo organe, buk p. 
Karoblis esųs 104-sios kuo
pos sekretorium. Kuopos 
sekretorium yra p. K. Po
cius, 101 Braceivell Avė.,

kartę Amerikoje. Tiesa, 
musų tėvai nemokėjo ir ne
turėjo progos irgi musų iš
tobulinti, apšviesti, bet jie 
musų nepagadino — jie už
augino mus sveikus. Proto 
neištobulino, bet jo ir nesu
darkė, paliko jį tyrų, svei
kų, kurį galima bent kadų 
tobulinti, šviesti, lavinti. 
Amerikoje gužinėįame lyg 
akli. Patįs būdami išauginti 
tyrame ore ir išmaitinti 
sveiku valgiu, Amerikoje 
nesusigriebiame, jog atsira
dome kitokiose sąlygose, 
jog čia — reikia kitaip vai
kus auginti. Nemokame 
tiesiog taikyties prie naujų 
sąlygų. Tr išeina apverkti-

kitais piliečiais nešti ant 
savo pečių tų sunkenybę!

Dabar klausimai: Kas 
privalo neprileisti prie tų 
blogumų? Keno priedermė 
yra tokiems apgailėtiniems 
apsireiškimams užbėgti už 
akių ?

Be abejo, yra tai musų 
visų priedermė — visų, be 
nuomonių ir partijų skirtu
mo. Nei vienas musų neturi 
teisės gyventi taip, kad 
kenktų kitam žmogui.

Dr. A. L. Graičuinas 
(Bus daugiau).

i l
Pirmeivių ir socialistų 

laikraščiai sako, kad nerei
kia slėpt blogi; darbų, ir 
rašo daug šmeižimų. Kloa
kose yra paslėpta ir-gi daug 
blogų daiktų. Bet atidaryk 
kloakas — ir turėsi marų 
ir kitokių limpamų ligų. 
Panašiai yra ir su doriško 
mis kloakomis. Neretai iš- 
vilkimas aikštėn negero 
darbo pridirba daugiau 
blogo, nekaip gero. Pirmei
viai ir socialistai šitų žvilg
sniu stovi ant klaidingų pa
pėdžių.

Vienas dienraštis Lin
coln’o gimimo dienoje įdėjo 
šitokį paveikslėlį:

1861 m. •— Lincoln’as 
mažutis, stovi užpakalyje 
didelių savo ministerių: 
Douglas’o, Seymour’o ir 
kitų.

1865 m. — Lincoln’as di
delis, beveik lygus su ka- 
pitolio bone; jo ministeriai 
stovi toli užpakalyje ir to-

Blizgalais nesuviliosi 
Lietuvio ir kataliko.

A. Jakštas

No Adams, Mass.
K. J. Bajorinas,

kuopos viršininkas.

Viso 22.125,093 
Bedievių, atsimink, skai

tytojau, gerai — anuomet 
buvę net 7 milionai. Tečiau 
to jokiu budu negalima |nas daiktas, jog iš 10 ar 12
susekti nei parodyti. Gal vaikų pusę užkasame po 
pranešėjas visus vaikus 
skaito netikėliais'? Bet tų 
butų buvę daugiau. Taigi 
gal “L. M.” statistikas 
skaito visus mažiausius?—
Na, žinoma, taip kūdikių 
nerasi kriminalistų. Kaip 
laisvamaniams lengva gir
ties savo nekaltybe! Pada
rei visus kūdikius bedie
viais ir triubyk visam pa
sauliui, kad tarp laisvama
nių (suprask, kūdikių) nė
ra visai prasikaltėlių.

Tečiau tokį pasielgimų 
žmonės vadina tam tinka
mu vardu — šulinių nuo- 
dinimu. Debesylas.

PASTABOS
ii mano kelionės po Illinois.

’li II.

Moterystė be prisirengimo.
Nemokėjimas vaikų au
ginti. Reikia blogui už
bėgti už akių.

Lietuvis pradeda šeimy
niškų gyvenimų neprisiren
gęs. Lietuvoje jis buvo rau
donas, sveikas vyrukas. Čia 
nupuola žemyn, doriškai 
sukirmįja, o protiškai suru- 
'dįja, kūno gi spėkos suma
žėja. Išblyškęs, susikūpri
nęs, su įlinkusia krutinę 
jaunikaitis 25 metų ima 
sau gyvenimo draugę pa
našią į save lietuvaitę, kuri 
irgi yra persiėmusį Ameri
kos civilizacija tiktai pavir
šutiniai. — vadinasi, išmo-

šalta žemele, o likusių pusę 
išauklėjame lyg kokius 
išgamas: jų proto netobuli
name, nors turime progų 
užtektinai, o jų kūno spė
kos yra taip sumenkėjusios, 
kad jie negali padirbti to
kio darbo, kokį dirba jų tė
vai. Vargšai neturi nei 
trečdalio savo tėvų svei
katos.

Lietuvi ateivi! jei tavo 
tėvai tavo proto neištobuli
no, tai bent tvirtus raume
nis tau suteikė, ir tau be
pigu dabar su tokiais rau
menimis stumti iš darbo ai
rį, škotų ar kitokį svetim
tautį — bet tu pats kaip 
augini savo vaikelius — tų 
musų tautos druską? Kų 
jiems duodi? — Gėda pasa
kyti: nei proto nelavini, nei 
raumenų neišdirbi, nei tur
to nepalieki!.,. Kas iš ta
vo sūnelių ir dukrelių išeis? 
kaip prirengsi juos prie gy
venimo? Ar jie mokės gy
venti, kad paleisi juos vie
nus? Ar jie sugebės kovoti 
už būvį? Ar ilgai atsistovės 
prieš pagundas? Ar tik ta
vo sunui ir dukterei nesto
vės amžinai akyse kartuvių, 
kalėjimo, nuolatinio nepri
tekliaus ir vargo šmėkla? 
Ar tik neatsiras reikalas — 
per tave, brolau.— užkrau
ti ant senų Amerikos gy
ventojų daugiau mokesčių 
išlaikymui didesnio skai
čiaus poliemonų, advokatų, 
teisėjų, ligoninių, prieglau
dos namų, beprotnamių, ir 
į tat panašių įstaigų? Juk 
ir tu pats turėsi lygiai su

Trupinėliai, j

"VVashington’o vyriausy
bė antru sykiu riša klausi
mų: “Kas yra alus?”

Tegul paklausia Stepo 
Raudnosio.

1 .'.y.',' Philadelphia, Pa.
Vasario 9 d. 20-oji kuopa 

(S.L.R.K.A. turėjo nepa
prastų susirinkimų, kursai 
buvo sušauktas laiškeliais. 
Sųnarių susirinko labai 
daug. Buvo kalbama ‘ apie 

Kas pridera į angliškas Į D edimų pašalpos skyriaus.

SUS. L. R. K. A. REIKALAI

Priderėkime į S. L. R. K. A.
kie maži - mažutėliai. , - -. iVutct.,1913 ra— Lincoln’as vie- lllsu,all<!6 kompanijas. tas |Nutaita ^ ivosti^menesmę

Rygiškių Jonas nori už
vaduoti geistinų — norimu, 
blėdį*— žala, atvirutę — 
atviruku, įtekmę —intaka, 
įtekmingų — A intakiu, ke
liauninkų — keleiviu, inei- 
gas — pajamomis, lygsva
rą — pusiausviruma, krasą 
— paštu (ne pačtu), pa 
sėkmę — vaisiais, patėmyti 

j— paboti, pagelbininkų —
-------  padėjėju, perdėtinį — vy-

Harvard’o universitatėje resniuoju, prisiegų — sie- 
vra vienas profesorius, kimu, sandarbininkų — 

bendradarbiu, • savastį — 
nuosavybe, neprigulmingų

nas, didžių - didžiausias, 
didesnis už kapitolio honę 
ir net Washington’o obelis
kų.

Pamokinimas: Taip žmo
nės prieina prie didvyrių 
garbinimo.

Šėtos klebonas kun. Jo
nas Šiuma savo 25 metinė
se sukaktuvėse vieton po- 
ilio pasiuntė “Vilties” re
dakcijai 600 rub. ir liepė 
paskirstyti šitaip:

‘Saulės’ namams 100 rb.
L. I. B. Paryžiuje 100
Kau-kei ‘Mot-lei’ 100
Ateitininkams 100
Kn. Tumo fondui 100 ”
L. Mokslo ir Dai

lės Dr. namams 50 ”
L. Mot. Dr. Kaune 50 ”

99

99

99

moka po 10 centų kas savai- mokestį sumoje 25 centų ir

tė ir sumoka per metus $5.- 
20. Bet kas pridera į Susi
vienijimų, tas užmoka tik
tai $2.65 per metus, o gau
na visų 150 dol. mirtinės ir 
priedams gauna laikraštį 
“Draugų”. Aš pats turėjau 
ne kartų reikalų su 
Insurance kompanijomis 
(laidoju numirėlius) ir pa
mačiau, kad priderėt į Sus. 
{yra daug pigiau ir geriau. 
Mažiau vargo su atsiėmimu 
mirtinės, nėra bėdos su su
sišnekėjimu ir t.t..

J. Grebliunas, graborius. 
Baltimore, Md.

kurs nemiegojo pardėm 
dvidešimtį metų. Psychopa- 
tų ligoninės gydytojas d-ras 
Horton sako, kad tokiu bu
du tapo atrastas vaistas 
prieš miegųr Žmonės gale 
šių dirbti smegenis visas 24 
valandas paroje.

“Priprasti nemiegoti •— 
tai vistiek, kų išmokti va
žiuoti su dviračiu” — pa
aiškino d-ras Horton anų 
dienų.

Miegaliai, temykite!

.Visi, kurie valgote pietus 
restauracijose, džiaugkitės! 
New Yorke atsirado re
stauracija, kurioje kyšius 
tarnams užmoka restaura
cijos savininkai. Tenai kas 
suvalgo daugiau, kaip už 
50 centų, gauna atgal 10 
nuošimtį (iš 1 dol. — dešim
tukų), kad galėtų iš ko tar
nui “tip’sų”.

Restauracijos vardas — 
“Breslin”, savininkas — 
D. B. Mulligan.

Ugi aprašymai laikraš
čiuose užmušimų, savažu
dybių, plėšimų, apgaudinė
jimų, ištvirkimo ir tat pa
našių daiktų nebaido ne 
kaltų žmonių nuo tokių 
darbų, bet dar pamokina, 
kaip juos geriausiai atlikti. 
Save guodojantįs laikraš
čiai saugojasi panašių sen-

- savarankiu, siekį — tik
slu, savyvaldų — savaval- 
dybe, skaitlingų — gausiu 
skaitlinę — skaitmenim, su
eigų —kuopa, užganėdintų
— patenkintu, varduves - 
vardadieniu, veidmainingų
— veidmainišku, vientautį
— tautiečiu, viršaitį — vir
šila, žingeidi; — smalsiu 
arba indoihiu, ir t.t.

Redaktoriai, bendradar
biai' ir korespondentai, — 
“bokite!” ' -

Kauniškės “Saulės” na 
mams pastatyti nesigaili 
pinigų ir Lietuvos ir Lenki
jos didikai. “Vilties” No. 
6-ame skaitome, jog kuni
gaikštienė Magdalena Ra- 
dzivilienė tiems namams 
paaukojo net 2000 rub. Iš 
stambesniųjų aukotojų ga
lima paminėti gr. Maur. Za- 
moiskį ir kunigaikštį Ado
mų Čertoryskį, kurie paau
kojo po 300 rub. Po šimtinę 
davė: kun. St. Liubomirs- 
kis, kun. Vladimiras Čet- 
vertynskis, kun. Zdislavas 
Liubomirskis ir Jonas Bis- 
pingas. M. Rudomina do
vanojo 200 rub. Kiti aukojo 
mažiau. Viso didikai sume
tė 3580 rub.

Galima pagirti.
Druskius vėl duoda drus

kos ir pipirų Rygiškių Jo 
Seniau

sacijų. Jie nenori būti va
dovais į prasižengimus. nui “Draugijoje »»

Vienas laikraštis rašo 
šitaip:

“Popiežiaus sekreto
rius paliepė kun. Benig- 
ni uždaryti jo leidžiamų 
laikraštį “Corresponden- 
ce de Rome”; mat, šis 
italų laikraštis užstoda
vęs lietuvius”.
Nagi, nagi! Ar lietuviai

pasidarė popiežiaus akyse 
tokiais nevidonais, kad jų 
negalima gint net laikraš- 
čuose... po bausme laik
raščio uždarymo?

Nesąmonė labai didelė. 
Stebiames, kaip ans laik- 
raštis galėjo jų parašyti.

Susiv. Prakalbos.
Vasario 16 d. Chicagos 

miesto dalyje, vadinamoje 
parapijos svetainėje 85-oji 
Town of Lake, šv. Kryžiaus 
kuopa S.L.R.K.A. parengė 
prakalbas. Atidarė prakal
bas pirmininkas; tuojau po 
jo prabylo vietos klebonas 
kun. A. Skripka. Perbėgo 
jis tnunpai Susiv. konstitu
cijų ir tikslų — ir pasakė, 
kad Susiv. nariai nepildo 
atsakomai savo konstituci
jos. Todėl ragino rašyties 
visiems į Susiv., o prisira
šius, netik rūpinties milti
nėmis, bet steigti knygynus 
ir kitokius švietimo įstai
gas. Jo kalba visiems pa 
tiko.

Antras kalbėjo p. M. Z. 
Kadzevskis. Šis perbėgo 
Susiv. istoriją iki šių dienų 
ir velijo rašyties į jį vi
siems — seniems ir jau
niems.

mokėte iš tų pinigų ligo
niams po 5 dol. savaitėje. 
Bus mokama šitaip: kas
neišsirgs visos savaitės, tas 
negaus nieko. Sirgusis gi 
daugiau, kaip savaitę, gaus
5 dol. savaitėje, jei sirgs per
6 savaites. Jei po 6 savaičių 
dar nepagis, tai gaus 25 
dol. per 6 savaites, išskyrus 
pirmųjų savaitę. Jei sirgs 
dar toliau, gaus tiktai pusę 
tiek: 2 dol. 50c. savaitėje. 
Mirtinės sąnariams nereiks 
mokėt, nes gaus 150 dol. iš 
Susiv. kasos. Viso 20-osios 
kuopos nariams reikės mo
kėt per metus $5.65: $3.00 
į pašalpos skyrių, $2.15 į 
Susiv. kasą ir 50c. už orga
ną. Nauda šitokia: 5 dol. 
savaitėje ligoje, 150 dol. 
mirtinės ir kas savaitė or
ganas “Draugas 99

Padėkojimas.

Gerbiamasis Liet. Rymo 
Kat. Susivienijime!

Gavau iš Jūsų iždo m i r- 
tinę a. a. mano vyro Bronis
lovo Morkaus 150 dol; tariu 
nuoširdžiai Gerbianiamjam 
Susivienijimui Lietuvių 
Rymo Katalikų ačiū už taip 
didelę pagelbą man ir ma
no saikučiams.

Su gilia pagarba 
Balbina Morkienė-

17 d. vasario, 1913 m. 
"VVorccster, Mass.

“Vienybė Liet.” rašo, 
kad Francijos rytuose (Vo
kietijos pasieniais) gyvena 
kelios dešimtįs letuvių dar
bininkų. Ji; gyvenimas esąs , 
labai žemas. Jokhj smagu- Po P i,«"kai ™Kil10 ™-
mų jie neturi, tiktai per- iS-yti<'s ^ didinti Susiv. nu
mirkę girtybėje ir paleistu- "^aieiv-p. S. A. Pilee-
vvstėje. Esama ir liet,.vai- kas- Jam P,ota lal,k,,mi8- 
čių _ viešu paleistuvi,i kalboms, kuo-
Li'etuviai vadina save so-1 P08 Pirmininkas Paikųjų 
eialistais, kiti anarchistais kalbėtojams už gražius pn- 
dar kiti — “liuesais” dar-į moki"im,,s’ 0 Publikai už 
bininkais. .Tie jokių kllvg,, Igmžų susilaiknm, ir primi
nei laikraščių neskaito, ne- 1,4 »Pie Praei‘«i b""?08, 
gilt senus Amerikos eieili- untingų, kuriame buvo kal
ta organus, kuriuos siunčia l,a api<v-įvedimų pašalpos

skyriaus. JBet kad liepė są
nariams iškelt rankas, tai 
pasirodė, jog narių yra per
manai ir jog negalima svar-. 

Kerespondcntai iš Mek-Jstyti šito reikalo. Taigi li- 
sikos Miesto rašo, kad, kilus kosi nutarta raikyt dar

jiems kažinkoks pažįstamas 
iš Amerikos. Liūdnas vaiz
delis!

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

PREZIDENTAS:
Jonas Rikteraitis,

91 Congress avė.,
Watorbnry, Conn.

VICE-PREZIDENTAS:
Mateušas Toluba,

1139 AVyomisg Avė.,
Eieter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliaaskas,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba, 
456—458 Msin st., Edwardsrill^

Wilkes-Barre, Pa. 
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st,

Walpole, Mass.
Kazvs J. Krušinskas,

457 — 17th st.,
Brooklyn, N. T.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struckaa, 
P n VVanamie, Pa

DVASIS. VAD. Kun. J. DumMia, 
P. 0. Minersville, Pa.



DRAUGAS Vasario (Febr.) 27, 1913.

Filozofiją, Draugai.

Negalima, rodos, išsyk filozofijos išreiškiančią ir bežalę reikšti ę 
apribuoti, nes jįvaiiiuose amžiuose ir mokyklose suvis ką kitą filo- 
zolijos vardu suprasdavo. Senausą amžių galvočiai filozofiją supraz- 
davO kaipo moraiškąją žmogaus tobulybę. Pitagoras filozofiją apri- 
bavo dviem žodžiais: “Sekli Dievą’’. Bažuvčiostėvą filozofiją, kaip 
tai: .Justino, Taeijano, Antlienagoro, suprantama buvo kaipo “Žodžio 
pažinimas jo esybėje bei jo apsireiškimuose’’. Cieero filozoffją taip 
aiškina: “Mokslas apie dieviškuosius bei žmogiškuosius dalykus ir 
daiktu priežastis’’. Visuose laikuose girdisi balsai vadinantieji fi
lozofiją visu mokslą rinkiniu; stojikai filozofiją vadina dieviškąją 
ir žiogiškąją dalyką pažinimu.

Tat matoma, kad tieji apribavimai ir supratimai beveik tą patį 
reiškia, tik-ne pas visus tas apriba vimas buvo apčiuopiamas ir kiek
vienas turėjo savo ypatingumą. Pas visus jije suprantama buvo kai
po abelnas, viską suimantis, mokslas apie ką tik protas gali svarstyti. 
Vienok filozofiją nėra visožinė, nes aišku, kad paskyri su savo viso- 

ĮUiis smulkmenomis mokslai nebus esybinėmis filozofijos dalimis. Kas, 
duokim sau, gramatiką, biografiją pavadįs filozofiją? Aristotelis, sa
kydamas kad filozofiją viską turi žinoti, tuoj priduria, kad viską 
tai nereiškia su visais mažmožiais. Dėlto filozofiją nors ir apima 
visuotinąją žinyba, vienok nėra visožinė. Baeo filozofiją vadina visą 
abelną tiesą surinkimu, ant kurią remiasi visoki mokėjimai. Mokė- 
jimo-gi reikšmė — tai pažinimas per priežastis.

Taip suprato Plato, Aristotelis, Baeo Kartesijus ir Leibnitzas. 
Vienok dabartiniai pozitivistai tą mokėjimo supratimą atmeta ir jį 
apribuoja kaipo daugumo apsireiškimą surinkimą, sutrautką į abelną 
tiesą, žinojimą. Toksai supratimas yra klaidingas, nes protas ne tik 
faktus gal pažinti, bet ir ją priežastis, ką pozitivizmas užfina. Vis
gi jis turi ir tiesos (t. y. tame yra šiokia-tokia racija), nes mokėji
mas yra abelnas ir pavieniai faktai susitraukia į abelną tiesą; vienok 
tas nesipriešina musą apribavimui, nes dėlto mokėjimo žinyba trau
kiasi į abelnumą, kad savo priežasčių siekia. Faktą priežastįs yra 
abelnesnus už juos pačius, nes daugumas iš vienos priežasties paeina. 
Dėlto kiekvienas mokėjimas susitraukia į kokį vienumą; viskas tas, 
kas yra skyrium daugumu, išskirstytu bei pavieniu suseina į abel
numą. Betarpinės priežastįs turi savo tolymesnes priežastis, tos dar 
už pastarąsias tolymesnes ir taip visos susitraukia iki pirmosios visą 
daiktą priežasties — Dievo. Tai-gi tyrinėjimas paskutinįs, arba ge
riau, pirmutinės visą daiktą priežasties yra iškilmiausia mokslu, o 
juo tai yra filozofiją.

Abelnas filozofą siekis: “bene beateąue vivere” (gerai ir laimin
gai gyventi). Išmintis, tikroje to žodžio prasmėje, kaip sako šv. Ta
rnas (sum. contra gent. I, 1), remiasi ant pažinimo visą daiktą pirmo-f 
sios priežasties bei pabaigos ir ant tikro artinimosi prie to siekio. 
Tą ką čia vadiname išmintimi, Aristotelis mena, kad priguli nuo pir
mąją priežasčią tyrinėjimo ir visą daiktą pasekmią.

Plato filozofiją vadina dieviškos išminties geidimu, nes pačia iš
mintimi yra Visažinaątis Devas. Vardą “filozofiją” išrado Pitago
ras, kuris Flijasu kunigaikščio Leonto užklaustas kokį mokslą tyri
nėja, atsakęs, kad neturįs jokio mokslo, o tiktai esąs filozoju. Leonto 
klausiamas apie panašią žmonią reikšmę, atsakė, kad tai reti žmonės, 
kurie, viską metę, atidžiai tyrinėją visatos natūrą ir dėlto vadinasi 
“išminties draugais”.

Kartą Sokrates taip pratarė į Platoną: “Reikia laukti pakol 
ateis tas, kuris mus pamokytą kokios yra priedermės kaslink dievą 
ir žmonių.... Bet kas jis? Tas ką tavimi rūpinasi”---- Tą jau su
laukėme : Praamžinas Žodis įsikūnijo ir malonės bei tiesos pilnas 
musu tarpe gyveno; iš pilnumo-gi Jo visos tautos sėmė. Vienos kartos 
metu krikščionybė išsiplėtojo po visą Europą, Aziją, Afriką. Pakilo 
karė su stabmeldiškąją filosofija, iš ko gema krikščioniškoji filozo- 
fija. Kristus skelbė filozofijos tesąs, kaip antai: apie Dievą ir žmogą, 
ir išrišdavo svarbias mintis, kurios per daugelį amžią filozofiją slo- 

Tąjį mokslą krikščionįs priėmėtikėjimu; bet kad stabmeldžiai-

Perskaičiau štai neseniai “Garnio” poemą. Ką atjaučiau ją be 
skaitant, — o, ne [pereina tai galę tą viską išreikšti žodžiu. Skaičiau 
krūtinė pakilo, viduj apie širdį kas-žin kas lyg krutėjo jaučiau 
gyvastį kokį. . . Nors akimis tik skaičiau, — lupos nekrutėjo, vienog 
kartais atjaučiau plaučiuos kvapo stoką. Atsiminė dienos praeities 
ir dabartinius laikus aiškiau pamačiau. Svajonės „vėl štai į galvą 
užėjo: iš vienos pusės liūdnos, bet iš kitos — laimingos (apsaldino 
mat jas atjautimas) praeities dienos, pažadintas dainiaus eilėmis:

“Jau buvo naktis: kaip žvaigždėta, graži!
“Ir mėnuo per dangą riedėjo;
“Užmigo ir paukščiai ir žmonės visi,
“Nelinko medelis nuo vėjo.

“Nemigo tik Juozas Jaunos jo krutinės 
“Tykiausia naktis neramino;
“Neišdavė žodis kančios begalinės,
“Bet draugas jau viską pažino.

/
Rodos šakar tai buvo. Atminą draugas mane patikusią nelaimę, 

didę nelaimę, nors pats apie tą nežinojo. Vienas jo žodis vėl atvėrė 
žaizdą ir pripildė širdį skausmu. Negalėjau kentėti: širdis buvo per- 
pilna... tik lietis... krūtinė siūbavo... šalia turėjau aš draugą... 
o, ir dabar aš jį'turiu! neišdildys iš atminties mano jo niekas!... 
Nemigom tik dvieje su juo... pasidalinau kartybė tikra... o! tokios 
aukos netikėjau: man bekalbant jam nuriedėjo per veidą keletas di
džią ašarą... pamačiau atjautimą. Neabejojau jame,

“Nes X. ir Juozas jau buvo širdingi draugai,
“M. T. juos supažindino 
“Tas pats buvo siekis, tie patįs sapnai 
“Tie patįs keliai juos vadino,

bet toji naktis man buvo netikėtos šviesos spinduliu. Neužmiršiu jos 
niekad, nei tą širdingu paguodos žodžių... kad mane jisai apkabi
no... susijungė mąs širdįs dar stipresniu ryšiu. Ir ką-gi? nuliūdimas 
išsiblaivė... Mudu buvova laimingu!... Pažinau jo kilmę širdį ar
čiau...

2. Evoliucija, ne Bavollnclja. Parašė 
Patrimpas. Ii iitos knygos galima 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina 35c.

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

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

5. Užkrečiamųjų—limpamųjų ilgą išsi 
plėtojimo budai ir kova su Joml* 
Parašė Dr. A. L. Oraičiunas. Knyga 
reikalinga kiekvienam šeimininkui. 
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c. j

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

delis. Lenkiškai parašė Kazimierz 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

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

9. Apsvarstyk! Atlikusiems misijų pa- 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaži 
miero pamokslus. Kaina tiktai 5c.

KLAUSIMAI
IR ATSAKYMAI.

gino.

7 je, duok jam savo įgalioji
mą, o jis išjieškos, kas Tam
stai priklauso. Bet be 
advokato pagelbos vargiai 
Tamsta apsieisi.

Persergejimas.

•DBAUOO” 8PAU8TUVBJB GAU

NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumboss. 
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikiiionybėa amžių. 
Kaina fl .00

Lietuviškyjij Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių sty

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

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, sinvinėjimas 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. Chicago, III.
SS

FABIOLE,
gani kardinai ■ W1anum« apysaka.

Vartė VYTAUTAS./
Kaina $1.00.

įmautiems 
Ecmpliorių, i
iimtU.
SIS *a

kaip vienų ef-
didelia aao-

"▼AmiAGnua,
. Braaklyn, V. Y.

fĮEBO

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas,

Kaiua $2.00, Su Persiontimn $2.15
Adresas:

Rev. S. Pautieiius, Shenandoah, Pa.

C16ARETA1su muštukais

Geriausi
visam

pasaulyje
Padaryti Kaip 

Turkijoj

10 jšl 5c
Ar Skaitei Kada Laikraitį "LIETUVA?” 

Gal nežinai kur |ų gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 Se. Halstsd St., CHICAGO, ILL.

Gaunami visur

MENS IN CORPORE SANO

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

sveiki nervai.

KLAUSIMAI:

1. Aš buvau kaltinamas 
Gudijoj 129-oju straipsniu, 
antroje pusėj pirmojo ir 
antrojo punkto. Mane palei
do iki teismui, o aš išbėgau r . v. .

Ameriką. Taigi, jei aš Chicagieciai, pasisaugokite!

“Draugo” No. 7 mačiau, 
jog P. B. Urbonas yra Chi 
cagoje. Broliai, nesiduokit 
savęs apgaut šitam žmogui! 
Pirm 4 metų. jis buvo pas 
mus Dorrisville, III., ir daug 
nesmagumų mums pridirbo, 
taip kad vos - ne - vos 
galėjome išlyst iš jo titulo 

Catholic”. 
apžiūrėjęs

musų dolerhiš, išrūko iš 
musų padangės. Man į 
krautuvę neužmokėjo $27.- 
76, p. Nemkevičiui už pieną 
$7.60, p. Gražuliui už “bur- 
dą” $15.00 — viso čionykš- 
tiems lietuviams išvežė 
$48.42. O kiek dolerių iš ki
tų išvyliojo — kas juos su
skaitys! Paskui vieną lenkę 
moteriškę Pittsburgh’o ap-

sugrįščiau, tai kaip gali ma
ne bausti? Ir kaip ilgai 
yra persekiojama tuo 
straipsniu?

2. Aš turiu žemėš. Kad 
važiavau, tai buvo išduota 
po kontraktu 12-kai metų, 
bet tas kontraktas jau pasi
baigė 11 metų atgal, ir tas 
žmogus dabar valdo dykai, 
nieko man nemokėdamas. 
Aš rašiau kelius laiškus,

-lilozofai pradėjo jiems užmėtinėti, buk tasai mokslas kaidingas, mo
kytieji krikščionįs griebėsi už to pačio įrankio — proto ir išrodinėjo 
užmėtinėjimą neracionališkumą, o krikščionių tikybos protingumą — 
rationabile obseąuium.

Ginantieji mokslinčiai krikščionybę, išrodant prasimanytų užmė
tinėjimą klaidingumą, vadinosi apologetais (apginėjais). Pirmutiniais j 0 4įg man nieko neatsakė.

Taigi, kaip aš jį galiu pri
versti mokėti ir jei parva-

“Old Roman 
Pats Urbonas,

ii Merchants 
Banking 

- Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

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

VYRAI teipjr MOTERĮS.

žyinesnias apginėjais, neskaitant pačio Įsteigėjo bei apaštalų, buvo1
šv. Justinas, Tacianus, Athenagoras, šv 
genes.

Ireneus Tertulianus, Ory-
Jonas Sutkus.

Pastaba. Šitas straipsnis turbut paimtas iš Morawski’o “Ce- 
lošč w naturze”. Čionai, matyt, p. J. 8. dar buvo protu gerai nesu- 
ėmęs augštso autoriaus minties, tai-gi kantriai prisėjo taisyti, idant, 
kiek galima, tą mintį suvesti bei kalbos silpnumus šiek tiek sulyginti. 
Šį straipsnį a. a. Jonas rašė, rodos, būdamas antramjame filozofijos
kurse. Kun. J. J. Jakaitis.

Vasaros Vakarėlis,

Jau saulužė merkias,
Eiti gnltą ruošias...

Jos lovelė už kalneią,
Už gilią jureių!...

Ten rytuose niaukias,
Dangus žvaigždėms puošias... 

Plaukia dainos mąs bernelių, 
Mus brangią seselių!,..

Dainos plaukia liūdnos,
Begalo jausmingos

Apie Meilę ir Tėvynę,
Tr seną gadynę!...

Širdįs tuomet jaunos,
Viltimi galingos

Augštyn kįla į erdvynę,
Ten j Begalinę!...

Paukštužėliai čiauška,
Veržias puikus tonai...

Žalias gojus kaž-ką šneka... 
Grožėj viskas teka...

Ten kas tyliai pliauška 
Ir šviečia raudonai...

Tai upelyj’ vanduo seka,
Šviesa rodo taką...

Kiek visur gyvybės!
Kiek gTažią svajonių!...

Viskas mus tik glamonėja,
Ir žavėt-žavėja... t

Kiek visiems galybės,
Kiek didžią malonią

Duoti Dievas malonėja!.,.
Rodos, liete-lieja...,

Orehsrd Lake, Mielu, 26—IX—1912 Maryg.
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žinosiu namo, ar aš turėsiu 
galę jį išvaryti iš savo na
mų? Aš jau apie 19 metų, 
kaip gyvenu Amerikoje.

Su pagarba,
Jūsų skaitytojas

K. D. J.

ATSAKYMAS.

1. Mes nežinome, ką skel
bia 129-asis straipsnis. Jei 
Tamsta buvai po kaucija, 
tai jinai, žinoma, prapuolė. 
Geriausiai butų pasiklausti 
Lietuvos advokatą. Mums 
rodosi, kad Durnos atsto
vas, p. Yčas, neatsisakytų 
paaiškint šitą daiktą Tams
tai. Jo adresas: M. Yčas, ui. 
Žukovskago, No. 5, kv. No. 
20. St Peterburg, Russia.

2. Jei Tamsta turi kdkį 
pasitikimą žmogų Lietuvo-

linkinėje prigavo, nes pasi
skolino iš jos 500 dol.. ir iš
davė hipoteką (mortgage’ų) 
ant musų bažnyčios. Gerai 
dar, kad spėjome užrašą 
(deed’ą) padirbt ant Belle 
villės vyskupo, tai mums 
nieko, bet moteriškei žuvo 
anie 500 dol.

Tai matote, koks paukš
tis yra p. Urbonas. Jis ne
buvo ir nėra Rymo - kata
likų kunigu.

Taigi perspėju jus, bro
liai chicagieeiai! Nebūkite 
tokiais lengvatikiais, ko
kiais įbes kitados buvome.

Juozas Jusevičius.

Siulija geriausi badą įdėji
mui pūugą ir lengviausį bū
dą iSsiatakėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visą taupinimo deporitą 
ir prigelbsime jums įgyti na
mu.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

B. M. ORAHAM, pras.
D. P. OOTNAH, Sekr. 

MeoeeeceeeececeeeceeeeMš

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

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

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI,
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikatų, protų ir 

net gyvastį.

PROFESIONALIS DAKTARAS PH.’ M. KLINIKO
pasekmingai irtrumpam laike išgydo: visokias netik šviežias, bet ir užsisenėjusias ligas ir net 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli daktarai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, skaudėji- 
mai-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai, išblyškęs, 
turi sėklos nuhegiraus nuo saužagystės, arba turi paslaptingą užsikrėtusi, ligų, nuo peršalimo 
teipat kosėji irskrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos vargina, tai 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad 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. CLINIC
1117 Walnut St. Phiiadelphia, Pa. 

VALANDOS: Nse 10 Iki po 4 piel. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarais Utar. ir Pėl. nuo 6-8.
SKAITYK knygą "DAKTARAS”: ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOTERIMS. 

Jau daug tūkstančią eczeiup’iorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo. Knygą “DAKTA
RAS" kiekviena* sali aptarei, knris tik prisius savo aiškiai parašytą adresą ir kelias Štampas 
už prisiuntimą PMIadelpfcias M. Klinikų!, adresu kaip viršuj. Reikalauk dar šiądien dovanai.

BONA MORS 
sodalif;

SIJAMESCAIHEDRAL 
MONTREAL,CAN

R. H. Morgan

Išdirbėjas Kepa 
rių, Kokardą, Vė 
liavą, Antspaudą, 
tarpų ir kitą tam 
panašių dalyką.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

IVillįes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
n

Kapitalas
Pervirši®
Depozitai

VA

$150.000.00
500.000.00

2.700.000.00

________ _________ ____

Parsiduoda Namas!
Su {taisyta Krautuve dėl Biznio

' • * p *■

Po No. 237 South Str., Athol, Mass.
Savininkas gyvena Chica goję, dėlto nori parduoti. 

Apie sąlygas klauskite šiuo adresu: • ' r : t,-
•

J. X. VASILIAUSKAS,

2634 W. 67th Street, ifl ;ja į- chicago, m.

s! IB
R. H. MORGAN

13 N. Main ST., 

SHENANDOAH, PENN’A

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke$-Barre, Pa.

UNITED STATES PEPOSITABY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa- 
dalyta Rauda 490,000,00

UI sndėtks pinigu moka 8-čią
nuošimti.

WM. 8. Me LB A M. Praeitam. 
FSANOIS DOVULAA Oaakiav

Banka itifan h—itien nuo 9 ry
to iki 8 popMa. nbatomis nuo 
9—12 ridiadimyje ir nuo 7 vai. 
vakare Ori A

(kUanaaatfkdtob lenkiškai ir 
ietnvilkaS.

TfiMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančių mūsą tautiečių ke
liauja į prigimtą žalį ir ii tenai 
atgal i Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor* 
tea paa:

Joną Nemeth’ą
O kodėl! Nes turi gerą prUBw 

rėjimą, parankią kelionę, kad tar. 
tum kaip ir pačios kompanijos b«* 
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi* 
nigą greičiausiaa ir pigiausias pa. 
aaulyj. ,

3 N. MAIN ST.,

WILKES BARBE, PA.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LA 

ii
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Priimama vhriaa 
viena dolarla Ir daa 
rantą ratam!, amt mm
■a. dalia mrlatB Mriai 
mų žarnlų pintam ■ 
dama.
kimių Ir W I 
llų po visai

Mu.ų B 
■toa visi

rlaokirnaa 
ir par laMkaa T* I

X SAVINGS BANK 
ina. Savininkai.
Faarf S t. Chicago, III
I Baską uiėMyJImui nuo 
taaa Ir mokama traėlą pre- 

fthmėiam. pinigu. | VI- 
graMai ir teisingai, o .vati- hav, parkam. Ir parduo-
■kartas ant viaų linijų | 
agi tik irt u. ant g.l.žiuka-

a vtaskin. raštų. Ir dakn- 
i Ir laada rodą llataviama 

tr raikaltKMe ypatlškal 
oMa virlmlnštu antrašu.

First National 
BANK,

PLYMOUTH. PA.
UŽDĖTA IBM.

KAPITOLAS IlOOOOt.OA 
PBRVnUteS $S0OOM.«B

DUNaueU ir Mnpuub 
Banka iniaeto.

Meka 8 auaifaniina 
Mittą j«f$ pbrifų.
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LAIŠKAS Į REDAKCIJA.
iu' 5 — Glen Lyon, Pa.
t Gerbiamoji “Draugo” 
Redakcija!

“Draugo” No. 7-me pa
mačiau paskelbimą iš C’oal- 
ton, W. Va., kad ten reika
lingi angliakasiai ir kad 
ten darbininkams gerai 
mokama. Laikau savo prie
derme persergėti savo bro
lius, kad niekas nevažiuotu 
i West Virginiją, nes ten 
jau bus metai laiko, kaip 
tęsiasi straikai augliu ka
syklose. Apie tai yra per
sergėti angliakasiai visoje 
Amerikoje, ir angliakasiu 
unijos renka kas mėnesi 
nu(t savo sąnarių po 50 cen
tu West Virginijos strai
kininkams.

Su pagarba
Juozas Vosylius. 

Red. Prierašas. Mums 
prisiųsta iškarpa iš AVilkes- 
Barre “Times - Leader’io”, 
kurioje pasakyta, kad šito
kie paskelbimai yra, tikrai 
kalbant, tik bandymai pri- 
sivvlioti pas save stįaiklau- 
žiu. Daugelis lenku, italų ir 
kitokių ateivių davėsi pri- 
gąut ant meškerės.

Šarkai, Athol, Mass. Ko
respondento mintis buvo 
kitoniška. Nedėsime.

P. A. D., Rumford, Me. 
Žinoma, buvo biaurus pasi
elgimas, bet apie tai nėra 
reikalo dėt į laikraštį.

Girios Dukterei. Dabar 
tai gavome. Įdėsime, ^vietai 
atsiradus. Ačiū.

Diogenui, Brockton, Mass. 
Bus kitame numeryje.

P. A. S., Chicago. Įdėsime 
Katalikiškųjų Žinių sky
riuje, sutrumpinę ir per
taisę.

Straikierių komitetui, 
Rochester, N. Y. Pasivėlino 
į šita numerį. Įdėsime ki
tame.

P. Konstancijai Mikšiu- 
tei, Chicago. Įdėsime — bet 
be įžangos.

P. J. L—ch, So. Boston.
Tonas neatsako musų laik-

v v • •rasenu.

Severos
Skilvinis

Bitteris
s

# (Severa’s Stomach Bitters) S
. Jį j

yra nesulyginamas vaistas &! 
nuo vidurių silpnumo ir nuo |

=£ grumuliavimo betvarkes.

jį
Priduoda sveiką apetitą.
Iššaukia išplaukimą šoką.
Prašalina negrumuliavimą.
Grąžina normališkas jėgas.

$

. . r1Puikus sustiprinantis vai- 
stas nusilpnejusioms ypa- g j 
toms. Preke $1 už butelį. &'

Pajieškojimai.
Reikalingas Kunigas.

Shamokin, Pa., lietuvių 
bažnyčia ir parapija neteko

K

Severos
Balsama
Plaučiams
(Severa’s Balsam for Lungs)

s

TALPINDAMI PINIGUS

AR TĖMIJAIE STIPRUMA
Šita Banka yra

PO KONTROLE ILLINOIAUS VALSTIJOS

Jos viršininkai žinomi, gerai išsilavinę ir ge
rai finansiškai stovinti biznieriai.

MUSŲ PRINCIPAI:
Visuotinas Sargumas,
Užgančdingas atlikimas dalyko,
Mandagus apsejimas.

Parduodame laivokortes, siunčiame pinigus įkrajų, etc. 
Mokame 3 nuošimtį. Galima taupinimą pra

dėti nuo $1.00 ir daugiau. Pinigus ga
lima a‘siimt kada nori.

Central Manufacturing District

if BANK f,
1112 West 35th Street, - - Netoli Morgan St.

Sukalbama Lietuviškai

NICK GOODW1N
Išdirbėjas Linijos 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,, Westvillę, UI.

Jei Žinotum, '
koks yra skirtumas tarp « 
tyrojo ir- kitokio pieno, $

visados imtum
Bordeno pieną

BORDEN’3 M1LK į
LIETUVIAI IR VĖL NAUJIENA

Redakcijos Atsakymai

P. M. Titiškiui, Chicago.
J. Lietin iai kunigai drau

džia skaityti tiktai protes 
tautų Bibliją arba švent
raštį be komentarijų (be 
paaiškinimų). Kunigai ve
lija skaityt kun. A. Staniu
kyno surengtą, o kun. S. 
Pautieniaus išleistą Naują
jį ’ Įstatymą/ ta7p-pH+ lei
džiamąjį dabar Kaune 
Šventąjį Raštą kun. A.
Skvirecko vertime.

2. Tarp svietiškojo ir 
dvasiškojo mokslų negali 
būti nesutikimų ir nėra.

3. Ir dvasiškas ir svietiš
kas mokslas yra naudingi; 
negalime klausti, katras jų
jų yra naudingesnis.

4. Tvanas atsirado iš di
delio lietaus, sujungto su 
marių išsiliejimu per kokį 
nors kataklizmą, kaip yra 
parodęs Oberlin’o kolegijos 
profesorius Wright.

5. Dangus parausta dėlto, 
kad saulės spinduliai atsi
muša į debesis ir ukus ypa 
tingu budu.

6. Sakome, kad valdžia 
yra Dievo duota, dėlto kad 
valdžios buvimo reikalauja 
pati gamta, o gamta yra 
paties Dievo sutverta ir su
tvarkyta.

7. Maištai arba revoliu
eijos kįla dėl įvairių prie
žasčių: / dėl prispaudimo, 
persekiojimo, išnaudojimo 
ir t.t. Meksikos ir kitose 
Centralės Amerikos res- 
publikėlėse revoliucijas tan 
kiaušiai kelia ambicijos pil
ni žmonės, kurie nori įsi
griauti į vyriausybę, o pas
kui gerai pasipelnyti iš 
viešų pi n i gi,i.

P. Pov. Baltrėnui, Mon
tello, Mass. Musų kores
pondentas yra ištikimas, i

kunigo. Buvusis ten kun. 
Vanagas iš ten išvažiavo 17 
dieną vasario. Tuom tarpu 
laikys ten mišias airių ku
nigai. Jeigu kurs nors ku- 

; nigas norėtų apsigyventi 
TTarrisburgo diecezijoje, 
šiuomi jį kviečiu, • vardu 
vyskupo, pas mumis pri
būti.

Žinią prašyčiau duoti tie
siok į Mt. Carcnelio kleboną, 
ues jis paskirtas nuo vysku
po pajieškoti tai parapijai 
naują kunigą.

Mt. Cannelio probaščiuę
, Kun..Dr. V. Baltuška.

VARGONININKAS.
Suprantąs savo amatą 

gerai, nepriklausantis prie 
Vargonininkų Sąjungos A- 
nierikoje. _

Kun. S. J. Struekus,
Wanamie, Pa.

VARGONININKAS.
Pajieškau vietos prie lie

tuviškos parapijos. Galiu 
vesti chorą atsakomai. Ne
vedęs, 28 metų amžiaus.

Jeigu kuriam iš gerbia
mų klebonų butų reikalin
gas, meldžiu rašyti adresu:

K. Kibartas,
4615 So. Paulina St.,

Chicago, III.

Pilkonienė Viktorija pa- 
jieško savo vyro, kuris ją 
apleido jau koki 7 metai 
Jei kas žino, kur jisai yra, 
teatsišaukia ant šio adreso:

Viktorija Pilkonienė,
258 Slocum Ave.,

Kingston, Pa.

išlaikė ilgametinį bandymą, 
* daugiaus negu trečdalį šimt- 
g mečio. Imkit jį, kada tik 
K reikalaujat vaistų nuo

| Kosulio, Peršalimo, 
į Užkimimo, 
į Falšyvo krupo,

arba Gerkles kataro,..

g

*
s

w1

1
2

*
Preke 25 ir 50 centų. K

| Prano Burbos //ofe/isl

I
i
iJi. j 

v: •

Ji. I A I I
i

Aptiekose. Reikalaukit 
Severos. Jeigu aptieko- g 
rius jų neturėtų, reikalau- | 
kit stačiai nuo musų. Rei- £ 
kalaudami gydytojo, ver- • 
to užsitikėjimo patarimo, | j 
rašykit pas: £||

‘IW. F Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOVVA

COALTON
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

Dalis Colliery Company

COALTON
Randolph Co., W. Va.

Tamstos laišką nusiuntėme 
jam patikrinti. .Tei dėRime, 
tai su jo prierašu. Bet vis 
3ėlto reikės laišką taisyt’, 
peš tokia forma, kokioje 
Tamsta jį surašei, spau- 
tttfT jo Plinka.

Kenošiškiui * Kauniškiui.
Atėjo per vėlai, todėl nega
lėjome įdėt.

Pajieškau savo vyro My
kolo Stankevičiaus, Kalvių 
parap., Vilimų sodžiaus, 
Vilniaus gub., Trakų pav. 
6 metai kaip išvažiavo į 
Louisiana ir nuo to laiko 
ųežinau, ar mano vyras gy
vas ar numiręs. Jeigu kas 
žinotų apie jį, meldžiu pra
nešti šitokiu adresu:

Agota Stankevičienė,
408 Tabor street, 

(Esplen) Pittsburgh, Pa.

“DRAUGAS”
geraiusias laikraštis

Užsirašyk Jį!

OTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratuvė 

101 E. Main St., Danville, DL

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

Ateik ir paeipaaink 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 $50,000.

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

Ji — Jus visi tokie. Ir šu
nytis tamstai pavydi.

Edvarsvileje, Pa.

456-488 Malu St. A Su Telefonai

Pranešu garbingiems 
savo tautiečiams, kad 
užlaikau puikiausį Lie
tuvišką Hotelį visoje 
aplinkinėje. Viskas yra 
įtaisyta kuopuikiausiai- 
elektrikosį šviesos, šil 
tas vanduo ir kiti pa- 
rankumai. Turiu įtai
sęs puikę svetainę, kur 
draugijos gali rengt. 
Balius, Teatrus ir t.t.1 
nes scena labai gerai 
įtaisyta: taip-gi turiu 

“įtaisęs pulruimį, kur 
galima graijiti boles. Prie to, užlaikau ir graborystę ir 

tlieku 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.

-Trr

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 66-ios 
Ir 69-os gatvių ir VVestern 
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 Go.
3137 W. 63rd St., Cor. Troy St. 

CHICAGO, ILL.
Aš užlaikau Columbijos Grama- 

fonus su Lietuviškoms dainoms, 
kurias išgieda labai garsiai ir aiš
kiai. Ant abėjų pusių rekordo

• yra po kitokią dainelę, rekordai 
yra padaryti gana drūčiai, gali lai
kyt per kelis metus. Kožnas re
kordas prekioja tik 75 centai.

• Jeigu neturi namo katalogo, tai 
prisiųsk už 2c. pačtinę markę, o

i apturėsi didelį puikų katalogą, 
kuriame rasi visokių geriausių ar- 

-6 monikų, Skripkų, Triubų ir dau
gybę kitokių Muzikališkų instru
mentų. Istoriškų knygų ir Mal
daknygių, kokių tik randasi Lie
tuviškoje kalboje. Gražių popierų 

į gromatoms rašymui su puikiau
siais apskaitymais ir dainomis, su 
drukuotais aplink konvertais, tu
zinas 25c., penki tuzinai už $1.00.

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

W. Waidelis,
' 112 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

I M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu..‘'MAU0V5TE 

, VAfton

• W5

' P* '
Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas 

162 PROSPECT ST., LAWRENCE MASS.

DR. S. BROWSTEINi
[S

1

Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.
Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.

Telefonas 116, . AVestville, III.

THE FIRST NATIONAL BANK
WFSTVILLE, 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.

| T. LUCAS
LIETUVIŠKA KRAUTUVE

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

WESTVILLE, ILLINOIS.
lMt1

g

FRIZIERIUS.
- Pranešu, visoms Lietuviškoms 
Draugijoms, kurios rengia ko
kius nors perstatymus-teatrus, 
kad reikalaudamos tinkamų ar-Į 
tistams papuošalų ir jų aptaisy-j

S mui kreiptumites pas mane. Aš 
visą tą atlieku atsakančiausiai, ! 
greitai ir pigiai. Nejieškokit [ 
svetimtaučių. Sąvas, pas sąvą, o' 
patarnavimas kuogeriausias.

A. Saldukas,
4617 So. Hermitage ave. 

Chicago, III.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviiiiu 
$166.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas/

Mandagus patarnavimay.

R.Yyuška Į

Lietuvis Gydytojas M

J 749 So. Halsted St.
Ant kampo 18-os gatv.

Chicago, III.
Telefonas: Canal 2118

<$g>
M-EXPELLER

.«■ MT OPT
ALCOHOL 49% 

FA4RICHTTR &
NEWYORK

/REMEDY
įRHEUMATISM^

•OUT - NCURALOIA "
Į • COlDSRMNP - PACMĄCHU

vjj

riksterėjus są
nariui pasirūpink 
butelį tikrojo Pain

Expeller’io ir žiurėk 
kas yra parašyta pa-

aiškinimuosė.

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

kalvis parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris
visus užinteresuos.

Perėjo keturi metai Apriliuje š. m. kada atsišaukiau pas 
Daktarą O’Mallėy 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’Mallėy pasakė, jog išgydys mane iš 
kentėjimų, bet nenorėjau į tai įtikėt.

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

Dirželiai niekados neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, mo
terė 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 Rupturos užtikri
na kožnam išgydymą, apie ką šimtai ypatų persitikrino, per ką 
kuri pilną tvirtybę prie manęs, atsiųsk 2c. markę, o gausi 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 2c., o apturėsi daktarišką kny
gutę su abrozėliais už dyką. S

OR. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washington St., WIIkes-Barre, Pa. $

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

L
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SUMUŠTAS VYRAS. WWW

VIETINĖS ŽINIOS. j

Pasveiko kun. Lukošius.
Kini. Norbertas Luko

šius, buvusis šv. Mykolo pa
rapijos Chicago je klebonas, 
kurs gydėsi pastaru laiku 
nuo džiovos Ott.nva Tents 
sanatorijoje, pasveiko visiš
kai. Netrukus ketina apleis
ti sanatoi ij<\i. Į tiesų pana
šiausiai apsigyvens jis lie
tuviu parapijėlėje Oglesby, 
III.

Jeigu neturite užsitikėj 
mo savi im,energijos ir jie- 
gos, .Jus esate sumušti dar 
kovai neprasidėjus. Mes 
turime susitikti ne su vie-

□Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto 
mis ant drapanų, 
nupuolimu motes, 
e3i nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 
i zmą ir t.t.. mena kova gyvenime ir priva-, . __

. , X * • . at i gink naminį gydymusi, ku
lnim1 būt prisirengę. Musų riuo išsigydysi namie, — ir visai 
kūne eina nuolatinė kova i pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda-

. ., ma savo skausmus ir indek 2
tarp sveikatos ir ligos. Jei markę atsakymui,

gu mes desperuosime, tai MRS. A. S. HGH 
mums nepadės, .bet jeigu Bh SOUTH I

c.

JUOZAS ČEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu L*ivąkortes„jr siunčiu Pinigui į Visas Dalis Bristo 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Veda visokias provas ir iidirba visokius dokumentus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj Ir Austrijoj. 
Turėdami reikti* visada kreipkitės pas sars tautieti, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

Kantata šv. Jurgio 
Svetainėje

Kovo 9 d. vakare šv. Jur
gio svetainėje suvienyti 
chorai statys Dubois’o kan
tatą: “Septyni Žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Pelnas eis Įstei
gimui muzikos knygynėlio 
Chicagoje. Laukiama labai 
daug publikos.

Krutami paveikslai šv.
Jurgio svetainėje.

Prasidėjus gavėniai, atsi
darė vėl šv. Jurgio svetai
nėje krutami paveikslai 
sekmadieniais. Rodomi tin
kami paveikslai iš Jėzaus 
gyvenimo ir t.t. Praeitą sek
madienį salė buvo pilnutė
lė žmonin.

KAIPJPAGERINTI^mJV!?
Broli Darbininke: -

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

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

Rašyk tuojaus.
kovosime be baimės, tai vi-

, .... . ... >'JlOBanafeSaaSMSlHHBxĄZ'^> u
sados yra viltis islaimejimo. i —
Pirmiausiai privalome at-1 
kreipti atidą Į musų vidų- ' 
rių virškinimą, kuris priva- į 
lo būt sureguliuotas. Ge
riausias vaistas tam yra 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eliksiras, 
kuris išvaro iš musų kūno 
visus nevalumus ir kuris 
stimuliuoja ir sustiprina 
visus organus. Jis labai 
naudingas visose pilvo ligo
se. Aptiekose. Jos. Triner,
1333 - 1339 So. Ashland av.
Chicago, III. Pamėginkit 
Trinerio Liminentų nuo 
reumatizmo.

(Paskelbimas)

Pasakys Kokiu Budu Bali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti vieną iš tų Stebuklingi}, dykai gauti}

Knygų. Ta knyga yra vertes $10.00 kožnam kankinami} vyri;. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotas nuo ligi}.. Jauni vyrai, kure mana apsivęsti naudos 
skaitidame tą knygą. Jeigu sergate nuo Pilvą ligų, Negraoniulavinia, L'žsikišinia 
Žarnų, Kepenys, Skilvęs, Inkstų ar Pūslės ligų, Nusllpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijeiiinų Sapnų, Lytiškų Niisilpueimų, Ižntiodijiuių Krauju arba 
Brautų, Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulaviika arba Triperį, Užkrečiamų ligų arba 
Naujai įgautu Nesveikumų: jeigu esate Silpnas, Nerviškas, Nulindęs, Nusiminęs,
Nusilpneis Spėkų arba keneatė nuo Jaunų Pražangų, Reuiuatiznia arba kokių ligų 
ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių budu 
atrast} greitų nuolatini isigydymų, privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprasto} kalboį kodiel keneatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga
ta yra krautuve žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdą, katrus kožnas vyras, jaunas ar senas, bagotas ar 
biednas, nevedęs ar vedęs, sengantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimas, įtal
pintas tuo Dykai ganto! Knygoį yra ueapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytojei neįstengi sugran/.iiiti jums sveikatą, 
spėkas ir tvirtumą, ueiliudiuketęs, uenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė tą Didelį Vadovų Sveikatos.

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
Tas pareikalavimas knygos neprivalą jus į jokio skolį ir užmokieani. Mį}« nesiimtam jokių vaistu C. O. D. su uždėtu mokesčiu kaip kiti 

nešlovingi gydytojei ir institutai dara. Ta knyga yra siuntama au užraokiltą pačią pustam ir ulpsiatftam konverta taip. jog ne vienas negale žinoti ka it 
talpina.
DR. JOS. LISTER & CO.. L. 801. 208 N. Fllth Are., Chicago. III.

Godotinasai Tamista: Až esu užinteresuotaa Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai Knygų, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavarde

■sjitiM . Stekas

‘Du Keliai f f

Nedėlioję, vasario 23 d., 
Mieldažio svetainėje buvo 
vaidinama Dramatiškojo 
Ratelio dramą: ‘Du Keliai’. 
Kaip iš artistiškos, taip ir 
materialės pusės vakaras 
pavyko labai gerai. Svečių 
buvo, tarytum, kimšte pri
kimšta pilna salė. Artistai 
savo roles, be jokio užmeti- 
'ino, atliko gerai. Tik gaila, 
kad veikalas buvo tai jau 
galima sakyti, vienas iš tų 
musą sceniškų “šlamšte
lių”, kuris nieko savyje do
ro nei pamokinančio neturi. 
Kaip doriškai, taip ir sce
niškai yra nepavykęs. Au
toriaus, matyt, stengtasi 
parodyti, taip sakant, blo- 
gasiąs kunigų puses, kas 
jam nelabai pavyko, nes 
veikalas skiriasi į dvi dali, 
ir per tai žmogus nežinai, 
prie kurio pasilikti. Nors 
yra perstatytas kunigas su

- prakilniais jausmais ir, su
lig autoriaus nuomonės, vi
si turėtu tokiais būti, bet

. jam nuolat yra taip užker- 
"*tama, ypač kur kalbama 

apie amžinastį, dangaus 
grožybes ir kitus tikėjimo 
dalykus, kad, tarytum, jis 
nebegali Į juos atsakyti. 
Vienu žodžiu, autoriaus 
stengtasi išplėšti krikščio
niui - katalikui brangiausi
turtą — tikėjimą. ,

Po dramos buvo “Stepu
ko Vaidevilius”, kurs taip
pat buvo niekam netikęs. 
Gaila tik artisto burnos, 
kurs ją taip bjauriai nu
dirbo dėl tokio nieko.

Per antraktą buvo ren 
karnos aukos siuvėjams 
straikininkams, kurių, ro
dosi, buvo surinkta apie 16 
dolerių su centais.

Vienas tiktai dalykas pa
darė į mane gerą įspūdį — 
tai bufetas be svaiginamų
jų gėrimų. Rp.

200 Giedotojų! CHORAS! 200 Giedotojų!
Vargonininkų Sąjungos Kuopa Parengė

KONCERTĄ
Įsteigimui Muzikališko Knygyno

Nedėlioję, 9 Kovo Mareli 1913
SZVENTO JURGIO SVETAINĖJE

' AUBURN AVĖ ir 32nd PLACE

STATOMA DIDELE

“KANTATA” 7 žodžiai išganytojaus nuo Kryžiaus

Muzika Garsaus Paryžiaus Konservatorijos Prof. Teod. Dubiis’o

Sulietuvino KUN, F. B. SERAFINAS

SOLISTAI: p-nia M. Janušauskiene, Sopranas; p. V. Daukša, 
Tenoras, p. J. Charžauskas, Baritonas.

Chorą veda p. A. POCIUS

Pradžia lygiai 8 valandą vakare
J , *

Įžanga 35 c., 50 c. ir augščiau. «

Širdingai užkviečia KOMITETAS
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SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA
visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežinlu vaistu. Recep- 

tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant
BRIDCEPORT’O

Tslsph. Yard* 709
Pareikalavus taipgi siunčiame vaistu* pač t a arba e X presu '<f

JUOZAS LEŠČINSKIS

3315 Morgan Street,

FRED F* KLEKER.
FOTOGRAFISTAS

Didtieuiie Fotografijų Galerija ant Town of Lake.

11645 W. 47-th St., Chicago oV.'Jjr/.’i
[•i

50.000 Kataliogų DYKAI!

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

Reikalaukit, tuojau,.

J P Tniniln 822 VVashington St. 
ei . lUllllia, BOOTOPV. mass,

■I

BRA"B ŽM0GA« r„RTAS!
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laime ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New 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:
Krau j o Valytoj as.......................... $1.00
Gyvasties Baisumas...... “5
Nervų Stiprintojas... .50c. ir 1.00 
Vaistas dtl Vidurių.. .50;. ir 1.00
Kraujo Stiprintojas..............................50
Nuo kosulio.......................... 23c. ir .50
Nuo gerklė*, skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės oroškos............... 10c. ir 1.00
Pigulkos <icl kepenų.................... .25
Blakių naikintojas.................................10
Del išvarymo soliterio. ..... 3.00
Anatarinas ploviniui........................... 23
Nuo kojų prakaitavimo................... .25
Gydanti mostis................................  .50
Antiseptiškas muilas........................... 23
Gumbo lašai......................... 50c. ir 1.00

Nuo galvos skaudėjimo. 10c. ir .25 
Nuo kojų nuospaudų .. 10c. ir .25
Nuo dantų gėlimo......................  .10
Nuo peršalimo......................................... 23
Plaukų stiprintojas. .. .23c. ir .50 
Linimeutas arba Expelleris... .25
Nuo plaukų žilimo.............................. 50
Nuo Reumatizmo.......... ir 1.00
Nuo lytiškų ligų............. 50c. ir 1.00
Nuo dusulio......................................  .50
Nuo kirmėlių................ .......................... 25
Ąntiseptiška mostis. 7.......................25
Nuo viduriavimo...................................25
Kastorija. dėl vaikų.. ..10c. ir .25
Vroškos dėl dantų................................ 25
Kar^ų naikintojas................................. 10

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

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalauki te prisiuntimo katalogo su musų gyduolių aprašymais

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi Jra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką Aptieką.

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

T

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

Kaina tik $1.00

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

745 Glen more avė., . Brooklyn, N. Y.
■mns moers ■■naBBsaasrasaejisaEasssKiSL

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HSB^RNIAN

BANKING ASSOCIATICN
(KURTA 1867 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metą, 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).

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.
GERIAUSIA

GYDUOLĖ:
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO.
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

II

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ .IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
gykit 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. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
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 musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nee geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,

Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDfiLI.

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

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

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

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

AS noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelė*. Strikturos, Ulkrečlamujiraujo nuodų. Ner
viško* negalės, Hydrocelės ar ypatingų vyrų ligų. Ta* pssiulinima* arViras visiem* kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad aA vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados iAgydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim drauiriftkai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi ifi mano 15 metų patyrimo gydyme. AA tau parodysiu, kaip būti iftjrydomu. 

Tikrai išgydau Skilvio, Plaučių, Koponif ir Inkaty Nasvaikumus. 
Mamokak ut naičgydymq. Naičgydo — namokak!

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyrižkumas, Ligos 
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne- 
iralč, Silpnumas, Pražudyta pa- 
jiesra, Nuovargis, K sau jo už- 
nuodinimas, A lap ūmo bėgimas.

Plaučiai
Dusulys, RronchiUs, Kv^pavi 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no valiausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Llatuvlėkal.

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kraujo
Užnuodymas

Ir uisos odos ligos kaip Spuogai, 
Piktoji DidsrvinC. SunvotPa, Pa
tinusios gyslos, Naikinanti nu- 
bėgimai, InsisenPjusios ligos.

Motoru Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
Ilgos išgydomos visiškai. Žar
nos, insfsenėjusios ir nervIAkos 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

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

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktariškų 
mokslų Indianos Universitete, buvo miestavu dak
taru, kur praktikavojos po dispeusares mieste In- 
dlaitapolis, Ind. Paskui specijallškal mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas 
didžioje mokykloje The New York Post 
GraduateMedical School and Mospltal. 
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus į- 
rengė savo locnų namų mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peracijn. Visi, kurie turėjo operacijas Ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarų Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtoįas ar
ba koksai valkata tarnaujantis pas kokios apga- 
vingos daktarus.

Daugybės padekavonių. Keltos čionai talpinusi.
v Malonu, daktaro Ig. Stankų,, ją»ų gyduole, atnešė man naudą. ką i-ta

rio Molingą aėlu Ir plaUn*in jutu raida tarpe tavo pažystamų Ir giminių. Juozapui Vol. 
kavlčla, 32i Antelope «t., Mt. Losi,, Mo.

, Ii Canados raio tatp: A S, Motiejus Bružas, širdingai dekavoju daktarui Ig. Stankui 
nž Išgydymą manus nu. ryr1e»e, ilgo,, prie it daktarų kreipiausi Canadoj ir daug pinigų 
paleidau, bet, negalėjo man.;, leg. dytl. O kaip. a* įšaukiau paa daktarų Ig Stankų Ir jia 
mane Irgyde nno pirmo prl«lentln,pg,dnoiių. Jftariu ačiū Ir tlunėln aavo pa velke) ą (fo
tografiją) vietoje padekavones už išgydymą. P. O. karint, B. C. vanada

A. 1. Amkaltla, 51) Rallroad are , Brooklyn, N, Y. • išreiškiu eavo .Įrangą padeka- 
vonąDr. Ig. Stankui už išgydymą nuo ekauoejlmo pečių, ekatidejlmo po krutinę Ir sun
kaus kvėpavimo. Da turiu koeulj, bet ir ta, daug kartų mažeutlt negu pirma.

Tos vle:s padekavonSs yra Įdėtos su davelyjlmu pačių pacientų.

PASARGA.
Pamlslykite gerai, jeigu daktaras put. gali nerkaitytl Jų.ų laišką Ir pata gali rn ju

mis snša«ket<, tai geriaus gali Išgydyti negu tie daktarai, kurie jų*ų kalbos vlaiaaa i nesu
pranta. Neapsigaukite, nėra tenai listuvleko daktaro įuo.e Institutuose Ir Klinikose ku
rie garalnaal pn lalkrsščlni O Jeigu koki. berniuką Ištlumcčl. tenai Jų- ų lletavlšką'kal- 
bą'kokiam daktarpalalklul, tai supraskite, kad tok, tenai yra Ir gydymas Tucs Jnstltutns Ir 
Klinikos užlaiko sutldąją bernapalaikiai ir pae Juo, neina gerea daktam. tarnauti. Mano 
širdingas patąrimaa:Jelgn nenori g <dytl< pą- lietuvišką daktarą,tai paimk kok| žmogų.kurle 

k gerai angliškai, ir nueik ta Jnomi ps--------—----------------- ‘----- ------------ *------- ■igli
tikrą pagelba O Jei norite galite atsišaukti

Visiško išgydymo visi geidžio. Tave iftgydyshi visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
preke šėma ir visfms tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir pasiliuosuok nuo kančių.

CHICAGO
ValanitĄ,: nuo R ryto Iki v«k»r«. Nedaliom, nuo R ryto ki popietų.

mene 
tikrą
ringą dąktarlšką p'sgrlbą.

Nępamlrsklte ofiso ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su 
laišku šiuo adresu.

Dr. Ignatius Stankus
1210 SO. BROAD ST., PHILADELPHIA. i V.
Oflao f lė Ute nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 Iki 4 Ir vakarais nno ' iki S. 
Valandos j Nedaliomis nno 10 iki 3 vai. po pietų.

i
pae gerą daktarą eąvo mleetelvi, o aptnre.1 tenai 

Ir paa mane. A» teipgi padnoeln Tamstai tel-
,£<lnus a#i dovanai
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