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Eina ant Konstantinopolio
ADRIANOPOUS PAIMTAS

Amerikos politika Kinuose. Maistas Meksikoje. 
Sufragistės vis tebekariauja.

Kitokios naujienos.

HONDŪRAS.

Numirė Hondūras’o pre
zidentas Manuel Bonilla. 
Jis buvo gavęs prezidentū
rą revoliucijos keliu. Jo 
vietą paėmė vice-preziden- 
tas Bert ra nd. Šis esąs žmo 
niu mylimas.

siekia 52,200, tarp jų 1,220 
oficierių, iš kurių 64 yra 
vokiečiai, 18 rumunij ir 6 
belgai. •. ’^i

Karės medžiagos paimta 
; už $35,000,000. Pasidalys 
ja bulgarai ir serbai. Taip 
buvo sutarta išanksto.

CONCRETE- BRID6E- OVEft MIAMI RIVER 
- THi5 WA5 SNTTRgt-Y SDBM&RGED -

DIDELI POTVINIAI
ŠIMTAI ŽMONIŲ PASKENDO — NUOSTOLIŲ ŠIM

TAS MILIŪNŲ DOLERIŲ x 

John P. Morgan mirė. Kitokios naujienos.

ANGLIJA.
Anglijoje nežino, ką da

ryt su sufragistėmis. Jos 
po seuovei daužo langus, 
degina, deda bombas ir da
ro kitokių eibių. Pasodink 
jas i kalėjimą, marina sa
ve badu, taip kad reikia jas 
paleist pirm laiko. Tokiu 
budu reikėjo paleist aną 
savaitę Sylviją Pankhurst,

Prasilaužė pro Čataldžos 
linija.

Kovo 29 d. bulgarai pra
silaužė per Čataldžos liniją 
ties Derkos’u netoli nuo) 
>Juodmario ir eina tiesiog 
ant Konstantinopolio.

Kovo 24 d. bulgarai bu
vo užpuolę ant turkų 
rio. Turku buvo užmušta 
1,700.

Pietinėje linijos dalyje

Baisųs potvyniai.
Ištikęs Velykose šturmas 

su dideliais lietumis pridir
bo labai daug eibių. Ohio 
ir Indiana valstijoje upės 
patvyno ir užliejo daugelį 
miestų ir miestelių. Nuken
tėjo daugiausiai Dayton, 
Miamisburg, Piqua, Colum- 
bus, Tiffin, Cbillicothe, 
Middletown, Eremont, Mas- 
sillon, Trov, Zanesville, Har 
rison, Valley Junction, Cle- 
ves, Peru, Brookville, Fort 
Wayne ir Terre Haute. 
Daytone .paskedo 250 žmo
nių, kituose miestuose ma
žiau. Viso paskedusių su
skaityta 736 žmonės. Nuo
stolių padaryta labai daug. 
Dayton’o mieste- pragaišties 
apie 50 milionų dol.

sudarė Plieno Trustą su mil 
žinišku kapitalu $1,100,000, 
000. Dar neseniai liudyda
mas prieš Pujo komisiją, 
jis užgynė, kad yra pinigų 
trustas. Vėliau komisijos 
diduma pripažino, kad trus 
tas yra ir kad jo galva yra 
Morgan.

Mirusis finasistas buvo 
labai nešnekus, bet turėjo 
didelę intaką į bankas. 
Kokia norėdavo — palaiky
davo; kokia jam nepatik
davo — subankrutydavo ją.

Lavoną veža į Ameriką.

dukterį sufragiscių vadoves •, , . . , . , , .
t-, t i i x tx v bulgarai apsimetė bebegąLineliuos Pankhurst Dabar . , . m ®. ... netvarkoje. Turkai po En-nevienas valstijos -vyras i, » • • •, „ , , • v. * , ver Bey’u eme jų vvties ir
laužo galvas, kaip c.a radus ž.j(, gnt sutaM
atsakom, bausmę eibių da- fcmini min|1
rytojoms. Vieni pataria su-! __ v v/ T , 1 . , .... sprogo ir užmušė daug tur-tragistes vežti ne į kaleji- i
mą, bet į bepročių namus.

IŠ MEKSIKO.
Prasimušė pro 1000 

kareivių.
Gen. Pedro Ojeda atvyko 

saugiai į Naco, Souoroje’
, prasimušęs su savo 400 ka- 

1110. Dar kiti mano kad bn-ireiviy tutstantj valsti. 
si, geriausiai vežt. jas J jos milicijo8 Penki federa-

Kiti sako, kad butų geriau 
išvežti jas ant kokios no- 
rints Šetlandijos salos ir 
palikti ten jas su tiekos 
maisto, kad jos galėtų ten 
“išsibalsuoti” iki nuobodu-

Naująją Zelandiją. lai įap0 ugmugįį Valstijos
išvažiavo i kareiviŲ krito trįs. 

giminietį Virten-
Sosto įpėdinis 

pas savo 
bergo karalių pasimokinti 
vokiečių kalbos.

Adrianopolis paimtas.
Kovo 27 d. po trijų die

nų baisaus bombardavimo 
ir didelio kraujo praliejimo 
Adrianopolis tapo paimtas 
bulgarų ir serbų kariume- 
nės. Sukri Paša pasidavė 
su 52,200 turkų kareivių. 
Krikščionių skerdynės ne
buvo. Sukri Paša pagyrė 
bulgarų narsumą.

Talkininkų tarpe didelis 
džiaugsmas iš tvirtovės pa
ėmimo. Adrianopolio nu
puolimas paskubins karės 
pabaigą. Dabar 100,000 su-

Maištininkų vadas Alfa- 
ro Obregou liepė neužpulti 
tuojau ant Naco, bet palauk 
ti, kol amerikiečiai nepasi
trauks tolyn, į saugią vietą.

Senis Orozco užmuštas?
Iš Cuernavaca rašo, buk 

senis Pasenai Orozco, gen. 
Orozeos tėvas, tapo užmuš
tas Emeliano Zapatos ka
reivių. Kiti sako, kad se- 
uis yra paimtas nelaisvėn, 
kad išgavus pinigų iš gimi
nių.

Carranza apsiskelbė Mek
sikos prezidentu.

Kuomet apsiskelbęs save 
vienytų kareivių, atitrauk- prezidentu Emilio Vasquez
ti mfo Adrianopolio galės 
eiti j Čataldža ir, paėmę tą 
tvirtovę griauties į Konstan 
tinopolį. Europos viešpati
jos visai nenori, kad bul
garai paimtų Kostantino- 
polį, taigi pasirupįs užbaigt 
ti karę kuoveikiausiai.

Grobis Adrianopolyje.
Talkininkai užgrobė Ad

rianopolyje 54,000 šautuvų 
ir 600 kanuolių Skaičius 
paimtų nelaisvėn kareivių

Gomez atvyko" į EI Paso, 
nes vienatinis jo šalininkas 
gen. Salazar perėjo į Iluer- 
tos pusę, nauju Meksikos 
prezidentu pasiskelbė gub. 
Carranza. Jam nekaip se
kasi kovoti prieš Tluertą.

3TO STKEETrOAYTON. lN-hEART OF flOOŪED CITY

Dayton’o miestas, kurs daugiausiai nukentėjo praeitos savaitės potvyniuose.

mil. doUpaškoloje Kynuošė, 
kokią rengia šešios didžio
sios viešpatijos. Jis pa
skelbė taip-pat, kad Ameri
ka netrukus pripažinsianti 
Kynų respubliką.

Tokiu budu nauja admi
nistracija pametė Taft’o po 
litiką Tolimuose Rytuose. 
Iš tokio žingsnio labai nu
sidžiaugė Japonija ir Rusi
ja, nes išsimetimas Ameri
kos iš didžiųjų viešpatijų 
sutarties reiškia, kad Ky
liais galima bus pasidalinti 
svetimoms valstijoms — ko 
ypač nori Japonija ir Rusi
ja. Paskolos tikslu buvo

Apgaudinėtojai kaiėjiman.

New York’e pasibaigė į- 
domi byla apgaudinėtojų, 
pardavinėjusių niekam ne
vertas akcijas geležinės ru
dos kasyklų Kanadoje. Ju- 
lian Hawthome, sūnūs gar
saus Amerikos raštininko 
Natbanieliaus Hawthorne’o 
tapo pasmerktas vieniems 
metams ir vienai dienai ka
lėjimo. Tokią pat bausmę 
gavo d-ras William I. Mor
ton sūnūs etero išradėjo W. 
T. G. Morton’o. Albert 
Preeman, Nėw York’o fi- 
nansistas, gavo 5 metų

.. ,. ,T. . , .. kalėjimo. Kaltina juos uzužlaikyti Kinus visybėje, .?.... į J J d ’ siuntinėjimą pactu apgau-
kadangi tečiau Suv. Valsti- linėjan{il> laišky.
jos atsimetė nuo paskolos, I ____
tai tuo savo pasielgimu pa- Pagelba iš visur Omahos 
ro, jog jai nerupinti Kynų i gyventojams.
visybė ir nepriklausomybė. Į , ,, ,
m • v x • , , , .v Omahos miesto valdybaTaip bent visą dalyką ais-'
kiną ministerio padėjėjas

Amerika atmeta seną j 
politiką Kynuose.

Amerikos užsienių reika
lų ministeris W. J. Bryan 
paskelbė, jog Suv. Valsti
jos nedalyvąusianeios 125

Hungtinton Wilson, kurs 
tuojau atsisakė nuo vietos, 
kaip tik Bryan paskelbė 
dienraščiuose savo politiką. 
Wilson buvo pirm to mini
sterio padėjėju Taft’o ka
binete

nutarė paskirti 25,000 dol. 
pašalpai nukentėjusiųjų nuo 
viesulos. Piliečiai sumetė 
tuojau dar 75JXX) dol. Gub. 
Morehead telegrafavo mies
to viršininkui, kad paprašys 
legislaturos, kad paskirtų 
pinigų pavargėlių pašalpai.

Amerikos pasielgimas su-!Mie8‘" vyriausybė gauna iš 
judino vis, pasaulį. v,s» Amerikos pusių pasiu-

_____  lijimų pašalpos.

Kareiviai saugoja turtų; 
septyni plėšikai nušauta.

Kareiviai saugoja namų Paterson, N. J. Kovo 31,- 
ir kitokių nuosavybių užlie-^illiam D. Haywood, In
tose vietose. Jie nušovė dustrial Workers of the
septynis plėšikus, kurie lin
do į apleistus namus i n vo
gė iš jų daiktus.

Haywood Kalėjime

Wold organizatorius, liko 
nuteistas 6 menesiams į ka- 
lejėmą. Kaltinrųnas už ne-

Ohio upė patvyno.
Praeitą šeštadienį pradė

jo kilti vanduo Ohio upėje. 
Vanduo tuojau užliejo slė
nius Cincinnati, Parkerburg 
Louisville, Cairo ir kitų mie

tvarkų pasielgimą. Į Pater* S^U- Nukentėjo nemažai 
soua jis pribuvo iškilus Sil- P^sburgas ir kitos vietos 
ko audėjų straikui, kur ir vakan» Peunsylvanijoje.
susitiko su savo priešais — L . , , . ..... T . Aukos plaukia iš visų pusių.policija. Laike teismo, apie a , . r *
2000 straikierių apspito teis!; Aukos “Atėjusiems po

mo narna teiu inirše kad tvy“lllose gauslal plaukia JS 
..... . , visų pusių. Ohio guberna-poncija buvo priversta pa- , 7 r . ..? x. tt i • i- . tonus Cox sako, kad jis me laikvti Hayvvoodą vietinio . , .... .. x- *.... ....... . , .v . kad nesitikėjo rasti pas zmo

Kruvina kova Nueva» . •
Laredoje.

Kovo 37 d. Nueva Lare
doje — miestelyje, kurs 
stovi prieš Loredo, Texas’e 
ištiko kruvina kova tarp 
gub. Caranza pasekėjų ir 
federalų. Užmušta 20 ca- 
ranzistų ir 15 federalų. Mai 
štininkai pasitraukė po 2 va 
landų mūšio, palikdami sa
vo užmuštuosius ir sužeis
tuosius. Vieną maištinin
kų būrį vedė moteriškė, 
Carza Rivas’o giminietė, ir 
tapo užmušta kovoje. Mai
štininkai — skaičiuje 200 
— įėjo į miestelį nakčia ir 
pradėjo/ kovą su 350 fede
ralų.

kalėjimo celėje ir kada išsis nes tiek užuojautos. Vieno-
kirstė, nuvežė į pavietai-, .fi (ik sumesta
kalėjimą,

11 Kyniečiu grąžinama.
31 Kovo, 11 kyniečiu liko 
išvežti iš Chicagos,- į Ne\v

ligišiol pusė milionų dole
rių aukų.

J. P. Morgan mirė.
Kovo 31 d. Ryme mirė 

Yorką iš kur bus siųti į jų įžymiausias Amerikos ban- 
seną tėvynę.— Kaltinam*a kininkas ir finansistas 
juos už nelegališką į šią šalį, J°hn Pierpont Morgan, 
atv^ževimą’ !Prieš mirsiant jis keletą

____  dienų negalėjo nieko valgy-
Buvusis Pennsylvanijos ge- 0 18 valandų gulėjo be
, . , x . , žado. Ligos ženklai pradė-lezinkelių prezidentas mirė . ... . r,jo rodyties vasaryje, kuo- 

Philadelphijoje 28 Ko- met Morgan buvo Aigipte. 
vo čionai pasimirė James Morgan butų pabaigęs ne 
McCrea, buvusis Pennsy- trukus 76 m. amžiaus. Jis 
lvanijos geležinkelių pre- buvo gimęs Hartforde, 
zidentas, Turėjo 65 metus Conn. 1837 m. Mokinosi Bos 
amžiaus. Nuo jauniausių tone, paskui Goettingeno 
dienų, baigęs politechnikos universitete Vokietijoje, 
kolegiją, pasišventė geležiu- Sugrįžęs Amerikon, prade 
kelių tarnybai, kur pildė iš jo dirbti, kaipo oficialistas,

Laukia didelės kovos.
Laukiama didelės kovos 

fties Naco, kur gen. Ojeda 
ųeseniai atmušė 1000 kon- 
stitucionalistų. Apie 2000 
valstijos milicijos iš visų 
pusių eina ant miestelio. 
Yaqui indi jonai, kurie tar
navo po Ojeda, pabėgo prie 
valstijos kareivių. Ame
rikos vyriausybė davė per
sergėjimą abiem pusėm, 
kad nešaudytų per sieną, 
kaip tai padarė pinu kelių 
dienų.

eilės visokias tarnybas. 
Pennsylvanijos geležinkeio 
prezidentu tapo išrinktas 
1907 mietais. Buvo taip-pat 
prezidentu dar penkių ma
žesnių geležinkelio kampa
nijų. Resygnavo. Lapkričio

Duneam Sherman and Co. 
bankoje. Paskui persikėlė 
į Ne\v York’ą, kur galų ga
le buvo galva finuos J. P. 
Morgan & Co.

- Morgan pagarsėjo prez. 
Cleveland’o laikais, kad iš-

menesyje, is priežasties silp dirbo vyriausybei 20 mil.
nos sveikatos, prezidentu ge 
ležinkelio Pennsylvania, da
bar likosi Samuel Rea.

dol. paskolos. Po to Mor 
gan’o žvaigidė pradėjo kil
ti labai augštai. 1901 m. jis

Straikas gumų dirbtuvėse.

Akron’e, Ohio, jau šešios 
savaitės, kaip straikuoja 
gumų dirbtuvių darbinin
kai. Yra jų šioje valando
je 7000. Straiko vaisiai — 
vargas ir pramonijos nupuo 
limas visame mieste. Ohio 
valstijos senatas tyrinėja 
straiko priežastis, bet lig
šiol tiktai tiek susekė, jog 
merginoms Goodyear Rub
ber Co. mokama ištiesų per 
mažai.

Straikininkų vadovais yra 
I. W. W., nors maišosi ir 
American Faderation of 
Labor
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2 DRAUGAS Balandžio (April) 3, 1913.

Lekcija ir 

Evangelija

ANTROJI NEDĖLIA PO 

VELYKŲ.

Lekcija: I Petr., II, 21— 
25. — Mylimiausieji: Kris- 
stus kentėjo nž mus, palik
damas jums pavyzdį, idant 
sektumėte Jo pėdomis. Kur 
sai nusidėjimo nepadarė ir 
vylius nebuvo atrastas jo 
burnoje. Kursai, kad jam 
piktažodžiavo, nepiktažo
džiavo; kad kentėjo, negrų- 
sino, bet atsidavė neteisiai 
teisiančiam. Kursai pats 
ant savo kūno nešiojo musų 
kaltybes, ant medžio, idant 
numirę nuodėmėms, gyven- 
tumime teisybėje; kūno 
mėlinėms esate išgydyti. 
Nes buvote kaip paklydu
sios avįs, bet dabar esate 
atgrųžinti pas piemenį ir jų 
sų dusių vyskupų.

4 Evangelija. — Jon X, II 
•— 16. — Anuomet tarė Jė
zus farizėjams: Aš esu ge
ras piemuo. Geras piemuo 
duoda savo dusių už savo 
avis, bet samdininkas ir 
kursai nėra piemuo, kurio 
ne savos yra avįs, regi vil
kų ateinantį ir apleidžia a- 
vis ir pabėga, o vilkas gau
do ir išblaško avis. O samdo 
ninkas pabėga, jog yra sam 
dininkas ir neturi rupesties 
apie avis. Aš esu geras pie
muo ir pažįstu manųsias, ir 
mane pažįsta manosios. 
Kaip mane pažįsta Tėvas 
ir aš pažįstu Tėvų, ir ma
no dūšių guldau už mSno a- 
vis. Ir kitas avis turiu ku
rios nėra iš to avininko, ir 
anas reikia man atvesti, ir 
klausys mano balso, ii- sto
sis vienas avininkas ir vie
nas piemuo.

k SAKRAMENTAI.
Yra du ypatingu budu į- 

gyti malonę: Sakramentai 
ir malda.

Sakramentai yra tinka
mai pavadinti malonės u- 
peliais. Reik idant Dieviš 
kasis vanduo, kurį malone 
vadiname ir kuris savo pra
džių tur Dievu j e ir Išgany
tojaus žaizdose, plauktų 
musų dusias ir kad turėtų 
upelius į juos vedančius; 
šiuos paslaptinguosius upe 
liūs vadiname Sakramen
tais.

Kas tai yra Sakramen
tas? Į šį klausimų Jus taip 
atsakote: Sakramentas yra 
tai regimas ženklas, Viešpa 
ties musų Jėzaus Kristaus 
įstatytas, ir parodantis y 
patingų malonę, suteikiamų 
musų dūšiai.

Kad šį aptarimų supras
ti reik žinoti šešias dalis, 
kurias jis savyje talpina, 
būtent: 1. Sakramentas y- 
ra ženklas: 2, yra regimas 
ženklas; 3, ženklas Viešpa
ties musų Jėzaus Kristaus 
įsteigtas; 4, ženklas, kuris 
nurodo malonę; 5, nurodo 
ypatingų malonę; 6, malo
nę, kurių Sakramentas dū
šiai suteikia.

1. Po vardu “ženklas” su 
prantame daiktų, kuris nu
rodo ar primena kų kitų: 
taip Kryžius primena 
mums Išganytojo kančių. 
Sakramentas taip-pat yra 
daiktas nurodantis kų kita:

taip Krikštas yra apmaz
gosimas, kuris nurodo dū
šios apiplovimų.

2. Regimas arba atjaučia
mas ženklas, tai yra tokis, 
kurį jausmais gali patirti: 
pavyzdiu tas, kų akimis re
gime, savo ausimis girdi
me. Liejimas vandens, žo
džių ištarimas Krikštų su
teikiant yra regimi, atjau- 
čiami ženklai; nuodėmių iš
pažinimas ir atgaila Sak
ramente Pakutos, išrišimo 
suteikimas kunigo žodžiais 
yra tai daiktai jausmais pa 
tyriami. Regimiems daik
tams yra pastatyti priešai 
neregimi daiktai; jausmais 
atjaučiamiems — dvasiški. 
Dvasiškas daiktas yra toks, 
kurio męs nematome kūno 
akimis, negalime palytėti 
savo rankomis. Tokiais 
daiktais yra paslaptingos 
musų proto mintys; tokia 
yra musų dūšia, kuri pro
tauja, turi valių, musų kū
nų judina, bet nėra taip re
gima kaip kūnas; tokiu taip 
pat yra Dievo paveikslas 
musų dūšioje atspaustas, 
kada Dievo, malonėje pasi
liekame.

3. Ženklas įsteigtas Vieš 
paties musų Jėzaus Kris
taus, tai yra Dievo Sūnūs, 
Jo dieviškąja galybe įstaty
tas, kad pasiliktų iki svie
to pabaigai, jokiai žmogiš
kai galybei neturint niekad 
tiesos jo panaikinti. Musų 
Viešpats įsteigė septynis 
Sakramentus: Krikštų, Bir- 
mavonę, Švč. Sakramentų, 
Pakutų, Paskutinį šv. Alie
jum Patepimų, Kunigystę 
ir Moterystę. Jėzus Kris
tus, šv. Sakramentus įstei
gęs pavedė juos Savo Baž
nyčiai, kad ištikimai sau
gotų, apeigas pridėtų ir ti
kintiems juos eikvotų.

4. Ženklas, kuris nurodo 
malonę. — Kaipo popierinis 
pinigas nurodo sumų, kurių 
savyje talpina, taip Sakra
mento ženklas nurodo ma
lonę, Dieviškųjų dūšios tur
tų.
. 5. Nurodo ypatingų turtų. 
— Taip kaip daug suskaito
me kūno turtų, kuriais yra: 
guvybė, sveikata, grožybė, 
lobiai; taip dvasiškieji dū
šios turtai, malonės sutei
kiami, yra įvairus pagal 
kiekvienų Sakramentų. 
Kiekvienas Sakramentas iš 
syk suteikia ir pašvenčia
mųjų malonę ir ypatingų 
veikiančiųjų malonę. 
Visuomet veizėkime, broliai 
į Sakramentus kaipo į malo 
nės upelius ir kaipo į pir
muosius musų išganymo į- 
rankius, nes per Sakramen
tus Jėzaus nuopelnai esti 
mums suteikiami. Nesiten
kinkime jųjų pagerbimu, 
kaip kaip švenčiausiųjų dai 
ktų musų tikėjime; bet taijT 
pat šventai jais naudoki
mės, pagal Jėzaus Kristaus 
įsakymų, kuris juos mums 
paliko. S.

bet šįmet seni vaidai atsi
naujino. Paskutiniu laiku 
reikėjo kreipties pas Mil- 
\vaukee’s ant vysk upį, kurs 
vėl mus suvedė šiaip-taip į 
vienybę.

Parapijonas.

Katalikai Suvienytose Vai.
Naujas “Catholic Direct- 

ory” rodo, jog Suv. Valst. 
katalikų buvo 1912 m. 15, 
154,158. Daugiausiai buvo 
New York’o valstijoje — 
2,790,629. Pemisylvania tu 
rėjo 1,633,353; Illinois, — 
1,460,987; Massaehussetts
— 1,383,485. Perniai kata
likų skaičius pasidaugino 
138, 589 dūšiomis. Skaitant 
Porto Rico, Filipinus ir ki
tas šalis, viso Dėdės Šamo 
valdybose buvo 23,329,074 
katalikai.

Suv. Valstijose kasdien 
yra statoma nauja katali
kų bažnyčia. Perniai pa
statyta 373 naujos bažny
čios. Viso bažnyčių ir kop
lyčių buvo 14,312. Kunigų 
buvo viso 17,945. Semina- 
rijų —- 85; universitaeių, 
kolegijų ir akademijų —* 
200;> mergaičių akademijų
— 648; parapijų mokyklų
— 5,256; jose mokinosi 1, 
360,761 vaikas.

tyties, bet vyskupas nelei
do, sakydamas, kad netei
sius pirkties lotų, kol nebu
siu 200 parapijonų (dabar 
yra tik 125) ir kol nebusiu 
kasoje,'2000 dol. Tam rei
kalui ir buvo laikytas susi
rinkimas.

Teisybę Mylintis. 
-------- r

Išvažiavo į Europą. Kun. 
M. Krušas, klebonas šv. Bal 
tramiejaus parapijos Wau- 
kegan’e, UI., gavo nuo J. 
M. antvyskupio Quigley ke
turių mėnesių vakacijų ir 
išvažiavo į Europą 26 kovo. 
New York’e sėdo į laivų 
“Berlin”. Ketina atlankyt 
Rymą, Šveicariją, taip-pat 
tėvynę Lietuvą, kur tebė
ra gyva dar jo motina. Lie
tuvoje žada užtrukti ilgiau 
ir pasivažinėti po ją sker
sai ir išilgai. Jo vietą Wau- 
kegan’e užima tuo laiku 
kun. K. Zaikauskas, buvu
sia vikaras šv. Jurgio baž
nyčioje Chicagoje.

Nori atnaujinti seną vys 

kupąją. Minsko gubernijos 
katalikai išsiuntė carui pra
šymą, kad duotų atgaivinti 
senąją Minsko vyskupiją, 
kuri gyvavo seniau, ir kad 
jos vyskupas gyventų Min
ske. Po prašymui yra ke
li tukstančia parašų.

Rusai katalikai. Peter
burge yra bažnytėlė ru
sų katalikų. Viskas toje 
bažnyčioje eina, kaip ir pra 
vosląvų cerkvėse, tik para
pi jonai pripažįsta savo gal
va popiežių. Neseniai į baž 
nytėlę atvyko pravoslavų 
vyskupas Nikandras ir, su
žinojęs, kad kun. Deibneris 
su savo parapijonais neklau 
so sinodo, pakvietė susirin-

Mariampolė, 5. III. 13.
Vakar, dienoje šv Kazi- 

mįeriaus, buvo pas mus vii 
suotinis susirinkimas “Ga
bijos”. Trukšmingas ’ tai 
buvo susirinkimas. Prasi
dėjo nuo 3 vai. ir tęsėsi lig 
8. Nariai, kurių į porą šim 
tų prisirašė, sėdėjo lig ga
lui, net tie, kuriems toli va
žiuoti buvo į kaimus. Su
sirinkimas katalikams pa
vyko. Pirmeiviai visuose! 
puktuosė tapo nuveikti. Iš
rinkta tapo nauja valdyba, 
susidedanti iš sekančių 
žmonių: Pirmininkas kun. 
M. Gustaitis ir keturi na
riai r ponia Totoraitienė, ku
nigas Civinskis, ponas Ben- 
doraitis ir ponia Skrinskie-
„ • » Ine.

Aptarimuose paaiškėjo, 
kad buvusis pirmiau susirin 
kimas nevisai teisėtai at
sibuvo, kad draugijos rei
kalai mažai tebuvo prižiūri
mi, kad skyrių susitvėrė 
lig šiol tik viens Kalvarijoj, 
bet draugija turi žinią, kad 
žada kitose vietose tverties.

Susirinkime buvo skaity
tas referatas kun. M. Gus
taičio apie dailę ir j08 san
tykius su religija ir mokslu. 
Susirinkimas svarstė apie 
straipsnį “Lietuvos Žin.”, 
užgaunantį ‘Gabiją’ ir kata 
likiškąją visuomenę. Pro
testas susirinkiido tapo į- 
rašytas į protokolą ir nutar 
ta atspausdinti referatą ku
nigo M. Gustaičio laikraš 
čiuose, kad visuomenei, pa
aiškėtų pažvalgos bažnyčios 
apie dailę. Susirinkimui 
gabiai pirmininkavo “Šal 
tinio” redaktorius kunigas 
Vailokaitis.

Kunvidas.

mas. Norinčius kalbėti ka
talikus užrėkta. Daugelis 
žmonių visai nebalsavo, nes 
jau pirmiau buvo pasirašę 
už kardinolą. Kiek tikrai 
buvo balsuojančių prieš 
Kardinolų, sunku susekti, 
bet apskaityta, kad karštų 
priešininkų skaičius vargiai 
sieks 1(X). Susirinkimas bu
vo ne visos parapijos, — 
Montelloj yra su viršum 3, 
000 žmonių, — tik vienos 
partijos, nors atėjo ir vi
sokių pažiūrų žmonių, kad 
išgirdus apie kų bus kal
bama. Susirinkimo ūpas 
buvo neramus
tesi, kad nekatalikų vado
vai išmušti iš vėžių. Neste
bėtina. Apie 1600 Montel- 
liečių jau pasirašė, kad baž
nyčių nori užrašyti taip, 
kaip visos kat. bažnyčios 
Boštono vyskupijoje yra 
užrašytos. Rašėsi vyrai, 
moterįs ir vaikai turintieji 
protų. Suaugusių žmonių 
pasirašė daugiau, kaip1 1, 
000. Sulyginkim skaičių su 
priešininkų balsais, o pigiai 
pamatysim, kaip tasai ‘vien 
balsis” nutarimas atrodo.

Tėkšis.

KOR€SPOND€NCWŪS.

MONTELLO, MASS.

Parapijos reikalai
_ “Keleivio” No. 12 paduo 
ta klaidinga žinia apie įvy
kusį 7 kovo Montello lietu
vių parapijos mitingų. Gir
di apie 600 žmonių vienbal- 

kusius išeit iš bažnytėlės, šiai nutarė rtišyti kardino-

Po velykų, lietuvių mo
kykloje prasidės prirengi- 
mas vaikų prie pirmosios 
komunijos.

Tiek šiuo kartu.
Jis.

SPRING VALEY, ILL. 

Nelaimės. Mokykla.

Kovos 21 d. čia likosi e- 
lektrikos užmuštas lietuvis 
Antanas Grigutis. Jis bu
vo 24 metų amžiaus. Jau 
kelėtas metų, kaip šitame 
miestelyje gyveno su broliu 
Juozapu. Dirbdavo anglių, 
kasyklose No 3. Rytą eida
mas darban, atėjo prie vie
tos, iš kur imdaye karą va
žiuoti Rado karus neeinan
čius; nes nakties ledai ir 
sniegas nutraukinėjo vielas 
Čia kiek pastovėjęs, ėjo 
miestan, pasiklausinėti, kas 
bus su darbu, kad negalima 
nuvažiuoti. Porą tarpgat- 
vių praėjęs, susitiko visai 
netikėtai su mirtim. Iš nak 
ties nutraukta telefonų vie
la, kuri buvo susijungus su 
kita viela turinčią 2200 vol
tų elektrikos, gulėjo ant ta
ko. Antanas prie jos priė
jęs, anot vietinio anglų 
dienraščio, norėjo numesti 
nuo tako, kad kitiems ne
kliūtų. Paėmęs ją su ran
ka, iškarto likosi nutren
ktas. Jo dešinė ji ranka li
ko konevisą nudegintą. Ki
tos kūno dalįs ir gerokai ap 
degusios. Rasta begulint 
su pietų vledrelių ir su lem
pa, t. y. apsirengusį darban 
eiti.

Vėliuonis prigulėjo prie 
parapijos, ir prie mainierių 
unijos. Prie kitų draugijų 
neprigulėjo. Kūnas palai
dotas lietuvių katalikų ka
pinėse

RUMFORD, ME.

Ciciliko prakalbos.
Kovo 1 d. vietos klubas 

surengė prakalbas. Kalbė
jo atvykęs iš Bostono vie
nas cicilikų vadas. Pirmų 
vakarų kalbėjo apie tai, 
kaip kapitalistai išnaudoja 
darbininkus, kaip bažnyčia 

Aiškiai madtamsina žmones, o parapi
jos mokykla vaikus. Seni 
tai cicilikų poteriai, visiems 
žinomi atmintinai, taigi ir 
neikiek klausytojams ’hie} 
buvo įdomus.

Tas pats cieilikas kalbė
jo ir antrų vakarą, bet gal 
buvo .įkaušęs, kad pradėjo 
plūst tikėjimų, keikti Iš
ganytojų, Sakramentus ir 
tt. Salėje kilo trukšmas. 
Vieni išėjo laukan, kiti lie
pė kalbėti apie kų norint 
geresnia. Bet cieilikas tę
sė savo įkirius poterius iki 
jų nepabaigė. Nemalonų į- 
spudį išsinešė žmonės iš a- 
biejų vakarų.

Klausytojas.

Buvo kviečiami rašyties į 
antrųjų P. BĮ. Susivieniji
mo skyrių, kur mokama tik 
10 ceutų metams, bet nie
kas neprisirašė, nors žmo
nių salėje buvo apie 200.

Reikia čia, kad taptų į- 
kurta skaitykla, teatro kuo 
pelė ir į tat panašios drau
gijėlės, kurios trauktų žmo
nes nuo smuklės ir pratin
tų prie sveikų, padorių pa
silinksminimų.

Blaivininkas.

MT. CARMEL, PA.
Gera mokykla.

Teko man neseniai būti 
Mt. Carmel, Pa. Klebonas 
kun. d-ras V. Bartuška nu
sivedė mane į savo mokyk
lą. Radome joje labai gra
žią tvarką. Seserįs vienuo
lės labai uoliai darbuojasi 
pavestų savo globai moki
nių auklėjime, o tie jų darb 
štamo vaisiai pasirodo la
bai dideli, . nes visi moki
niai yra gerai išlavinti taip 
doros, taip mokslo srityje. 
Visi auklėtiniai mandagus, 
švarus ir romus, gerbia sa
vo mokytojas, klauso jų —• 
žodžiu gauna visišką išauk
lėjimą. O, kad visur butų 
tokios mokyklos.

Lekėtinis.

ST. BONAVENTŪRE,

N. Y.

Šie metai pas mus darb- 
ščiau slenka, negu pasta
rieji. Lietuviai sparčiai už
siėmę savo šakose, be to 
privatiniai triusiasi lavini
me savęs lietuvių kalboje ir _ 
rašliavoje.

Šv. Bonaventūros • Dra
mos klubas vasario 21, 1913 
sulošė 2 perstatymu: ‘Laik
rodžių sankrovoje’ ir “Per
daug vedęs”. Šis pastarasis 
lošimas daug prijuokino vi
sus. Be šv. Cicilijos orkes1 
tros, taipogi puiki buvo mn- 
zikalė programa.

Vasario 28, š. m. buvo šv. 
Boneventuros bažnyčioje 
gerb. kun. D. J .Mountain’o 
paskaita ir bažnytiniai mu- 
zikalė programa virš-minė- 
tosios bažnyčios naudai.

Programa buvo šitokia:
1. Organo selekcija — Mei
lus kalnų apsireiškimas — 
iš “Atpirkimo” — Charles 
Gounod — puikiai atliko 
prof. E. Martinelli.

2. O ašaros tos taip sau
sos — Teresa dėl Riego -r- 
Tenor solo su Cello obliga- 
to, atliko Constantiae O’
Neil.

3. Lektūra. — Dievo »ie- 
•laširdystė. Kun. D. J. Moun 
tain aiškiai ir pavyzdingai 
atliko savo užduotį.

4. Kryžius -— J. Faure — 
atliko pp. C. O’Neil ir H. 
Simpson.

5. Mano užduotis — E.
L. Ashford — Baritonas so-

N. J. lo'
5. Puiki diena — Carrie 

Prakalbo, apie blaivybę. Jacobs _ _ BariU)_

Skaitant “Draugų”, pa- ,nas solo Cello obligato. At- 
sitaiko pamatyt, kaip stovi’lįko p. H. Simpson. Akom- 
blaivybė kituose miestuose, [ponavo prof. E. Martinelli, 
Tokius raštelius visada skai'p. H. M. Krampf §u smui- 
tau su pasigerėjimu. Mačiau Į ku. p.
jog blaivybė kitose vietose’ p0 to sekė Šv. Sakramen- 
yra pašokusi augščiau, ne- to įstatymas, 
kaip musų mieste. Tiesa, o Salutaris Hostia — A. 
pas mus gyvuoja nuo 6 spa-’LanceleTeL _ Baritonas 
lių 1912 m. pagelbinė Pil- .goio
nųjų Blaivininkų draugija, i Tantum Ergo — Agosti- 
su 50 centų mėnesinės mo- no ' Donini — seminarijos

____________
ikiškos Žinioj

■ ■ ■ -—ar

Racine, Wis. Kovo 9, 10 
ir 11 lankėsi pas mus kun. 
A Balinskas iš Shebovgan, 
Wis., ir klausė velykinės iš
pažinties. Pasakė taip-pat 
tris gražius pamokslus va
karais.

Čia parapija vis tveria
si ir vis nesusitveria. Mat 
sutikimo tarp žmonių nėra. 
Buvo mus sutaikęs kun. M. 
Krftšas iš Waukegan, UI.,

sakydamas, kad' juos ap
gaudinėja. Tečiau niekas 
neišėjo laukan. Paskui si
nodas prisikabino prie kuft. 
Deibnerio ir tusų katalikų. 
Ketinama bažnytėlę užda
ryti.

Prie progos verta pažy
mėti, jog Peterburge yra 
apie 5,000 rusų katalikų. 
Katalikybę platina augštai 
pastatytosios caro rūmų 
kRoterįs: kunigaikštienė
Volkonskaja, Ušakova ir k.

Manchester, N. H. Kovo 
2 d. buvo čia Visų Šventų
jų parapijos susirinkimas. 
Mitingų atidarė pirminin
kas J. Vizinis. Pasirodė, 
jog parapija tori jau $1300 
kasoje. Tie pinigai yra su
dėti bankoje vyskupo var
du. žmonės norėjo jau lo
tus pirkti ir bažnyčių sta

lui laiškų, kad bažnyčios 
jam neaprašys, o jeigu jisai 
kunigo neduos iki Velykų, 
tai pertrauks su juo visus 
ryšius ir jieškos teisybės 
per teismų.

Reikia čia pastebėti kad 
Montelloj yra lietuvių ku
nigas, bet kardinolui lie
piant jis gyvena pas airius 
ir laiko pamaldas šv. Ed- 
wardo salėj, koliai šv. Ro
ko bažnyčios užrašai nebus 
tinkamai pataisyti. Taigi 
tiems užrašams svarstyti ko 
mitetai ir sušaukė virš mi
nėtą mitingų. Kunigas ja
me nedalyvavo.

Šv. Roko bažnyčioj tel
pa vos 300 žmonių. Labai 
susigrudus, skaičius vargiai 
sieks 400, — kokiu gi ste
buklu svetainėj galėtų su
tilpti 600? Riksmas biįvo
vienbalsis/ bet ne nutari-'ka. 

< 1

kesties ir 7 dol. pašalpos Ii- , 
goję savaitėje. Bet draugi
ja turi tiktai 12 narių. Tai- Neteko dar patėmyti pana- 

Savaitę atgal Bronė Ra- padauginus narių gįos njšies programų lietu-

choras.
Viskas puikiai atlikta.

polaičiutė, maža lietuvė 
mergaitė, tapo. taipgi elek- 
trikos apdeginta. Ji apde
gė viena rankų ir vienų ko
jų. Bet nemirtinai.’ Svar
bu tat, kad vis atsitinka 
apdegti lietuviams. Mat 
mes nemokame apsieiti su 
tokia didele spėka, kokia 
yra elektriką. »

Andai einant gatve gir
džiu du lietuviu, • eidamu 
gatve, šneka lenkiškai, bet 
taip, kad nereikia nei lenku 
būti, kad pamatyti kalbos 
darkymą; Taigi pas mus 
dar esama ir tokių kų sau 
už garbę laiko leukiškai lie
tuvišku žargonų šveplioti, 
bile ne lietuviškai. Vis 
dar baudžiavos palaikai: 
kas lietuviška, tai mužikiš
ka, kas lenkiška, tai poniš-

skaičių, tapo parengtos pra
kalbos parapijos svetainė
je 20 vasario šių metų. Kal
bėtoju buvo p. A. Staknev 
čius iš Newark, N. J. Jis 
labai dailiai nupasakojo, ai
škindamas, kokie yra alko
holio blogi vaisiai, ir kiek 
naudos turėtum i me, jei tuos 
pinigus, kuriuos prageria
me, apverstumime savo bū
vio pagerinimui, kaip tap- 
tumime turtingeRniaiR, kul- 
turingesniais, švaresniais. 
Prie progos ragino rašyties 
į Susiv. L. R. K. A.

Butų pageidaujama, ka<\ 
daugiau butų laikoma pa
našių prakalbų, nes eliza- 
bethiečiai yra pramirkę al
koholyje.

Tečiaft prakalbos nedaug 
naudos teatnešė. Į draugi
jų isirašė vos 4 nauji nariai.

vių bažnyčiose. Butų tai 
pavyzdingas dalykas. Vie

ptoje kėlus balius, ar kų ki- 
tų, pavyzdingai butų, idant 
susispietusios krūvon baž
nytinės draugijos panašaus 
kų nuveiktų. Šiomis dieno
mis netrūksta mums baž
nytinės muzikos kom
pozitorių nei kunigų 
lektorių. Turime jau atsi
žymėjusius -veikėjus muzi
kos srityje, kaipo tai: Nau- 
jalį, čosnauskį ir kitus, net 
ir čia Amerikoje — Čiur
lionį, Pocių. Bažnytinės 
muzikos programų galima 
parinkti iš jų veikalų; var
gonininkai ir patįs kompo
zitoriai atliks tų darbų, o 
kunigai be abejonės neat
sisakys pagelbėti panašia
me darbe.

A. Tarn as.
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Šitas SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKĮ MĖNESYJE. AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI” ©u savo raštu egzempl.

Poezija.

Pavasaris.

’avasario dienelė
Jau artinasi, jau.
Ką Bvetima šalelė
Tau duos, mielas brolau f

Ar tikrąjį skirtumą 
Patirsi atmainoj f 
Ar atrasi ramumą 
Tokį kaip Lietuvoj t.

Ar sužadins linksmybę, 
Skardąs paukščių balsai f 
Ar priduos tau tvirtybę 
Ją giesmelių garsai f

Ar sriovenąs upelis 
žymus dėlei tyrumo ■
Bus tu it paveikslėlis, 
Tavo sielos skaistumo!

Ar gojalio šlamesys 
Tr kvapas paparčių; 
ftnabždės tauį ""jog lietuvis 
Tu esi nuo gentkarčiųt

Ar gėlelių gražumas,
O jų įvairybė,
Lieps it ‘Degantis krūmas7 
Užlaikyti dorybę!

Ugi pavasarėlio
žavėją vakarai,
Ar kvies ant pailsėlio 
Užtarnauto dorai!—

Veltu svetur broleli,
Jieškai vietos ramios. 
Kaip be vandens žuvelė, 
Taip tu be Lietuvos.

Dar gyvu kitur būdamas, 
Jau išrodai it miręs;
It kelias netaisomas, 
Išplautas ir suiręs.—

n.
Jau medžiai leidžia lapus; 
Pavasaris žaliuoja.
Lietuvai rengia kapus 

Speigai apsišarmoję:

Lietuviai ginčus varo, 
Viens kitam spąstus kala. 
Iš motės juokus daro, 
Kad jįjė skursta, šąla.

Kada šiaurės vėjalis 
Nustos pūtęs suvis!
Barnus pavasarėlis 
Tėvynei kada prašvis!—

1 3-26-13 Kun. Al. Skripkai aukoja Pranas.

Baile.
"t

Naujausios dailės paroda.
Į Chicago atvyko iš New York’o valdiškai vadi

nama “Pasaulinė naujausiosios dailės paroda”. Viso 
išstatyti 453 paveikslai ir stovylos 169 artistų iš viso be
veik pasaulio. Vis tai po-impresionistai, ekstremistai, 
kubistai, futuristai. Visi išstatytieji veikalai ligšiol 
yra nematyti, keistų-keisčiausiai atlikti, paprastam žmo
geliui nesuprantami. Pažiūrėsi į kaikuriuos —- nieko 
nematyt. Pav. Francis Picabia turi išstatęs keturis 
paveikslus. Ant vieno nupiešta ant palšo dugno keletą 
tamsių taškų. Tai —Paryžius! Šalimais kabo kitas pa
veikslas. Ant jo matai rausvus ir gelsvus trikampius 
taškus, panašius į kubus. Paveiksiąs pavadintas: “Šo
kis ties. šaltiniu” — nors nei šaltinio nei jokių žmo-
gystų ųemątXl’.., P*žiuęė4^ * , žinS^A J J isjHU i - j*W» kflilgiąjįaių .pietų.
kas yra tie kubistai.

Dar įdomesni yra Marcelio Duebamps,o paveikslai,
kurių išstatyta taip-pat keturi. Garsiausias jų vadina
si: “Nuoga žmogysta, lipanti žemyn trepais”. Bet 
jame nematysi nei trepu nei žmogystos. Vat išsklaidyta 
kaladę kortų arba išmėtyti be jokio tauro lentgaliai. 
Žinovas aiškįs tau visokiais budais artisto idėją — bet 
tu vistiek nematysi nei trepu nei nuogos žmogystos.

Ant kito to paties dailininko paveikslo matysi be 
jokios tvarkos sugrustus krūvon lyg kokius muzikos 
instrumentus, lyg suvyniotus popieros pluoštus, lyg 
ką kit — bet parašas skamba: “Karalius ir karalienė, 
o aplink juos nuogos moterįs”, *•

Panašiai nupiešta ir kitu du Ducbamps'o paveikslu.
Tai futaristų mokintuve.
Paul Picasso nupiešė moteriškę su perskeltą kakta, 

išmuštomis akimis, kreiva nosim ir dar kreivesnėmis lu
pomis. Paveikslo vardas: “Moteriškė ir puodas muš- 
tardos”

Henry Matisse’o paveikslai išrodo, lyg butų juos 
tepliojęs koks nenumanąs nieko apie dailę vaikas. Jo 
figūros yra panašios į matomus kaikadą vaikų pie
šinius ant tvorų. Tečiau — taip mus užtikrina žino
vai — jo paveikslai turi didelę artistišką vertybę.

Skulptūra dar įdomesnė. Imkime keturis C. Bran- 
cusi veikalėlius. Matome pliką galvą, su labai didelė
mis akimis ir plonučiute nosim. Rodosi, kad turi prieš 
save kokią nematytą žuvį. Kur tau — tai p-lės 
Pognay biustas.

Jo dvi mūzos (ne visos, bet jų galvos) neturi nei 
plaukų, nei akiu, o nosįs — britvos. Ištiesų, labai 
įdomios mūzos.

Žodžiu, viskas profanui išrodo ir keista, ir nesu
prantama ir net juokinga.. Vaikščiodamas po ku- 
bistų salę tankiai matysi šypsančiuosis veidus.

Bet parodos verta pažiūrėti. Viena, kad susipažini 
su naujausiomis srovėmis dailėje, antra, matai, kokius 
savo viešpatavimo ženklus rodo revoliucijos ir anarchi
jos dvasia grožės srityje.

Kaip verta išgirsti Charpentier’o arha R. Strauss’o 
muzikos, taip lygiai verta ir įdomu pasižiūrėti dailės, 
kuri sakosi esanti paskučiausioji.

Paroda užsitęs dar iki 16 balandžio.

Laikraščių Apžvalga.

“Vadovas”, No. 66.

Zurini praktikos pusės, bene svarbiausias straip
snis šiame numeryje bus Meškaus; “H sumanymų sri
ties”. Kadangi apie pajudintus jame dalykus pakal
bėsime Redakcijos Pastabose, todėl čia pasitenkinsime 
tiktai paminėjimu apie jo svarbumą.

Nemažai įdomus yra paties redaktoriaus kun. P. 
Kuraičio raštelis: “Tėvynės meilė ir krikščionystė”.

Kun. P. Bučys rašo apie Pfeiderio nuomonę apie 
stebuklus ir jos kritiką, o d-ros J. Totoraitis vis dar 
tebetęsia savo “Tėvynės atgimimo paveikslus” (čia ap
rašyta Lietuviškoji raštų draugystė).

Kiti ^traipaniai: “Katechetų rankvediiai” (kun.

M. Vaitkaus), “Reikalingumas rupinties misijomis tarp 
stabmeldžių” (K. P. L.) “Iž bažnyčios ir visuomenės 
dirvos”, Recenzijos ir k.

“Ateitis”, No. 1 1913 m.
Išėjo l-as šių metų “Ateities” numeris, kuri jau 

eina skyrium nuo “Draugijos”. Randame jame S. 
Girionio sonetą: “Jaunuoliui” ir keletą straipsnių, iš 
kurių ilgiausias yra W. Van Der Elst’o:: “Katalikų 
flamandų judėjimas Belgijoje”. Mauškalnis rašo apie 
“Miestines mokyklas”. Yra ir verstas iš Ernesto Heilo 
rimtas straipsnis: “Religijos nežinojimas”.

Palyginti, daug vietos duota Kritikai ir Bibliogra
fijai. Daugiausiai rašoma apie F. Paulsen’o filosofiją.

Mažesni rašteliai, kaip tai: Dėl musų rašybos, Re
dakcijos pranešimai ir tt. užpildo šį apystorį sąsiuvinį. 
Įspūdis geras.

“Aušrinė”, No. 22.
Daugiausias vietos — nes beveik 13 puslapių. — 

pašvęsta Zigmo Gaidamavičiaus paminėjimui. Daug 
karštų žodžių ir daug saldžių pagyrimų išlieta visuose 
rašteliuose apie be laiko užgesusį poetą.

A. Vienuolis baigia savo karčią pasakaitę-. “Pa
skenduolė”, o p. Vaiva deda labai gražias eiles: “At
siminus gegužį”.

R. Bytautas baigia savo ilgą ir tautinės visuomenės 
žvilgsniu svarbų straipsnį: “Tauta ir tautiško Sąmo
nė”. Vertėtų atspausti atskiroje knygutėje.

“Moksleivis”, No. 2, 3, 4.
Nebegalint “Draugui” spaudinti “Moksleivio”, lei

dimas šito moksleivių organo užtruko. Atsisakus ga
lop “Draugui” toliau spaudinti tą laikraštį, kreiptasi 
prie “Kataliko-”, bet šiam taip-pat atsisakus spaudinti, 
nutarta leisti jį Sus. L. R. K. Moksleivių lėšomis. Dar
bas pavesta A. Olševskio spaustuvei (Consolidated 
Printing Co.). Taigi iš tos spaustuvės ir išėjo šio
mis dienomis “Moksleivio” antras sąsiuvinys (No. 2-3-4, 
už gruodį-sausį-vasarį).•

Knygutė turi 40 pusi. Laida graži. Turinys įvai
rus. Yra trejos eilės, kurių bene gražiausios bus Mario 
“Vasaros* Vakarėlis”, yra pasveikinimai iš Šveicarijds 
(nuo stud. A. Jaunučio). Stud. A. Lakunėlis po intaką 
d-ro N. Bartuškos straipsnio, tilpusio “Draugo” No. 
51, 1912 m., svarsto lietuvių likimą Amerikoje. Pru- 
tenis ragina prie blaivybės. Vaidevutis paduoda įdomią 
apžvalgą laikraštijos jos santykiuose su moksleiviais. 
Keistutis rašo apie lietuvių priaugančias kartas. Yra 
daugiau strąipsnėlių. Žodžiu, laikraštis daro malonų

Kadangi, kiek girdėjome,. ilgas “Moksleivio^’ ne- 
sirodymas daug kenkė . Katalikų .Moksleivių Susivie
nijimo plėtojimuisi, tai dabar, mums rodosi, reguliaria 
organo iše'idinėjimas daug prisidės prie moksleivijos 
sutraukimo krūvon.

Literatūros Žinios.
Kun. J. Tumo knyga apie Ameriką.

Lietuvos laikraščiai rošo, jog šv. Kazimiero draugija 
Kaune ketina šįmet išleisti kun J. Tunto knygą: “Ten 
gera — kur musų nėra”. Joje bus surašyti kelionės po 
Ameriką įspūdžiai.

Kun. Narkevičiaus raštai.

Ketinama išleisti atskiroje knygoje mirusiojo sausio 
1 d. kun. Simano Narkevčiiaus raštus. Paskutiniu 
laiku kun. N. rašydavo daugiausiai į “Šaltinį” ir “Vie
nybę”.

“Saulės” jubilėjus.

“Šaulė” ketina išleisti liepos mėnesyje savo jubi- 
lėjinį numerį. Tą mėnesį sueis 25 metai nuo “Saulės” 
įkūrimo.

“Rludu” užsiinteresuota.

Beveik visuose laikraščiuose randame plačias re
cenzijas neseniai pasirodžiusio J. Dobilo romano “Blu- 
das”. Ilgiausią recenziją yra padaręs p. K. Puida “Vie
nybėje Lietuvninkų”. Recenzija ta tai ne recanzija — 
galima net sakyti, kad “Bludas” davė p. Puidai pro
gos pasibarti ant kunigų. Jau “Laisvosios Minties” 
kritika buvo bešališkesnė.

Paskaita apie lietuvius.
< X

Leidžiamame Paryžiuje Tautos ‘Sąjungos lėšomis 
laikraštyje: “Les Annales dės Nationalitės” už vasarį 
randame sutrauką p. J. Gabrio paskaitos apie lietuvius, 
laikytos Augštojoje Visuomenės Mokslų Mokykloj^ 
Paryžiuje. \ «•

Kritika.
PRIE “MOKSLEIVIO” KRITIKOS.

“Draugo” Keštame šių metų numeryje randame 
gana ilgoką “Moksleivio” kritiką. Čionai p. J. J. Stat
kus, apskritai imant, gana teisingai nupiešė to laikrai- 
tėlio kritiką, bet kadangi p. J. J. Statkus užbaigia 
tąją kritiką žodžiais: “Magia amica veritas”, negaliu 
iškęsti, nepažymėjęs, kad p. J. J. Statkus truputi per- 
augštai nušoko, t. y. nori savo kritiką ištisai paversti 
tiesa, kuomet ištikrųjų taip nėra. Gali tai būti «ub- 
jektivinė tiesa, bet niekados ObjektivinS.

Kritikos įžangoje p. St. juokingais išsireiškimais 
stengiasi parodyti dabartinį lietuvių veikimo stovį. Ii 
tų kelių visai nevykusių išsireiškimų pasirodo, kad p.

ir nieko neveikti, arba, jeigu veikt, tai tik tvirčiausiai 
St. tame turėjo dvi minti: arba rankas susidėjus sėdėti 
prisirengus. Kas dėl pirmisios minties daug nėra ką 
kalbėti; aiškus dalykas, kad jos praktikuoti negalima 
ir butų tai aršiausia žmonijos pražūtis, jeigu kuomet 
ir patsai p. Statkus pripažins. Kas dėl antrosios min
ties apsirubežiuosime tiktai ribomis Amerikos moks- 
nors butų tat vykdinama. Žmogaus prigimimas rodo, 
kad jisai sutvertas judėti, krutėti, veikti. Tai, manau, 
leivijos. Teisybė, kad negalima veikti, taip sakant, 
akių plotu, bet reikia įtinkamai prie veikiamojo darbo 
prisirengti. Ar-gi to nebuvo tveriamam j ame moksleivių 
■susivienijime? Beabejonės buvo. Jau ilgokas laikas kaip 
Lietuvoje pradėjo moksleiviai vienyties ir savo veiklu
mu stačiai spirgino Amerikos moksleiviams į akis; ne 
vienas čionaitinis moksleivis atjautė tat gerai ir jojo 
širdyje seniai jau virė panašus susivienijimas, laukė 
tiktai tinkamos progos. Laikraščiai taip-gi nesnaudė; 
metas nuo meto vis judino moksleivių klausimą. Va
dinasi, vidurinis buvo užtektinas prisirengimas; paša
linės, kaip žinome, aplinkybės taip-gi susidėjo tinka
mos ir susivienijimas užsimezgė. Tlgiaus laukti jau ne
reikėjo. Jeigu pirmutinis darbas ir yra kame nors ne
tobulas, iš to dar neišeiena, kad peranksti arba be tin
kamo prisirengimo pradėtas. Visuomet pirmutinis dar
bas esti netobulas, o tik su laiku išsitobulina. Jeigu 
seniaus nebuvo panašiai tobulų darbui atlikti prietaisų, 
neišeina dar iš to, kad pirmieji įvairių tų prietaisų 
išradėjai peranksti pradėjo veikti, kad reikėjo jiems 
ramiai sėdėti, kadangi jų pirmieji išradimai visai ne
tobuli buvo. Dėlto visai tuščias ir visai neapsvarstytas 
šiame atsitikime yra p. Statkaus aimanavimas apie 
“žūt - but”. Nereikalingai yra prikišamas mokslei
viams p. St. išsireiškimą?: “Tu, Baltrau, papūsk, aš 
paspausta, o jus visi... “šokti”. Tveriant moksleivių 
susivienijimą, steigiant laikraštėlį ir tolimesniame to 
viso vedime ne tik putė ir gali pusti Baltrus, bet visi 
momoksleiviai ir net jų yra priedermė. Tai-gi ne pagal 
vieno ar dviejų norą tat visa yra įsteigta, bet pagal 
vidurinį daugumos reikalavimą; dėlto šiame atsitikime 
įįiatįs moksleiviai “putė”' bei “spaudė” ir patįs 
“šoko”, o jeigu kas to nedarė, pats sau kaltas ir ne
gali dejuoti, kad pagal kitų “pūtimą” turi “šokti”.

Vienok, ar šiaip ar taip kalbant, mums pti pradžia 
labą: sunkiai, eina. Kodėl taip yra? Gerai pažvelgus, 
ęandame dvi priežasti: viena mumyse, kita aplinky
bėse tuno. L. R. K. M. A. Susivienijimo ratelyje nėra, 
išskiriant kaikuriuos, to karšto noro veikti, kuris buvo 
pačiame užsimezgime; daugumas, draug su p. St., išsi. 
'Žada to “Ura! pirmyn!” Daugiau yra nėgativinių vėl* 

negu ^pozitiviniųj daugelis tflt'lu?gs|ą {ik kriti- 
iuoti, bet ne prie pozilivinio veik'lrrto prisidėti. Be
abejonės kritika yra reikalinga ir net naudinga, bet 
pirmiausiai 'neprivalome laukti kritikos arba daikto 
sukritikavimo; reikia steūgties pridėti ir savo rankas 
prie to darbo, varyti darbą pirmyn, o tik tuomet jo 
pasekmes kritikuoti ir taip tobulinti. Jeeigu-gi lauksi, 
me tik kritikuoti, tai prieisime prie to, kad, galutinai 
nebus ko kritikuoti. Toliaus, kaip pasirodo iš p. St. 
straipsnelio, “Patįs, moksleiviai, skirdami draugus už- 
manytam laikraštėlio reikale, tikėjosi-nuo jų susilauk ti- 
ką tokio geresnio, gražesnio, prakilnesnio, negu ištik
rųjų davė”. Tame tai ir yra didelis apsirikimas. Kam-gi' 
tas laikraštėlis tapo įsteigtas? Ar-gi ne tam, idant 
moksleiviai, į jį rašydami, lavintų savo literatiškas jie
gas, dalintųsi mintimis, šviestų tarp savęs tamsumus? 
Ar-gi tat nebuvo aiškiai pačių moksleivių per seimą 
užbrėžta ir ar-gi tat nežymu jau pačiame to laikraštėlio 
pirmame numeryje? Gaila, kad taip greitai viskas už
miršta. Juk tik, man rodos, išrinkome laikraštėlio ve
dimui draugus ne kad jie tik mums duotų, bet kad 
tvarkytų, prižiūrėtų, o mes patįs sau visą ką duosime. 
Tr keistas ištikrųjų butų reikalavimas nuo vedėjų 
“duoti” dar kasžinką apart surengimo, sutvarkymo, 
kurie sėdi mokslo suole, kurie apsunkinti svarbesniais 
reikalais ir vos-ne-vos gali atrasti valandėlę laiko, 
prirengtų tik straipsnių sutvarkymui. Čia musų visų 
privalumas lygus yra suteikti ką nors prakilnesnio ir 
tik patįs teikdami prakilnius daiktus turėsime tuos 
prakilnumus. Vargas-gi jeigu mes tik lauksime tų 
prakilnumų, bet patįs jų neduosime. Nieko gero nesu
lauksime, jeigu vis sau įkalbėsime: tu, brolau, dirbk dėl 
idėjos, o aš tik pažiūrėsiu. Galop, jeigu yra taip idea
liniai galinčių ir turinčių laiko, reikėjo paimti laikraš
tėlio vedimą, kuomet per seimą pirmutinis vedėjas 
atsisakė priimti suteiktą sau garbę; arba bent tadą, 
kuomet po kelių mėnesių tasai pats vedėjas svarbių 
priežasčių .verčiamas visiškai atsisakė, tuomet panašus 
idealis veikėjas butų buvęs labai širdingai patiktas.

Atsižvelgiant į aplinkybes, randame, kad svarbi 
kliūčių priežastis yra silpnume musų materialiame 
stovyje. Iš tos priežasties tik per malonę galime turėti 
laikraštėlį 12 lapelių, kur juk milionus straipsnių nesu- 
falpįsi ir tų gerumų ir gražumų daug nesuteiksi; patal
pinus atskaitą, surašą jau ir neperdaugiausia vietos 
belieka. Viršminėtoji aplinkybė taip-gi yrA priežasčia 
rtėregulario “Moksleivio” pasirodymo. Nors “Draugas” 
apsiėmė dėl idėjos dovanai teikti moksleiviams tąjį 
organą, bet pilnai savo žodžio neišlaiko, t. y. neteikia 
jo regulariai. Tas, žinoma, moksleiviams yra didžiai 
kenksminga, nes ne vienas mano, kaip man keletą kartų 
teko girdėti, kad Amerikos moksleiviai nestengia to 
mažo laikraštėlio surengti; gadinasi moksleivių vardas♦ » .14 ». >>
ir užsikerta jų tolimesniam veikimui kelias. Pagalios, 
kėbli yra aplinkybė, kad “M.” redakcija randasi už 
kelių šimtų mylių nuo spaustuvės. Tas didžiai kliudą 
geram “M.” sutvarkymui, o kas išdalies ir atsiliepė 
“M.” pirmamjame numeryje.

Pažvelgiame dar truputį į p. St. kritiką. P. Statkui 
didžiai nepatiko artt viršelių pasiskolinti iš ateitininkų 
himno žodžiai ir net beveik perkūnais į tą muša. Dėlko- 
gi p. Statkus cituoja Garnio, Jakšto, Margalio, Lu’

Giros žodžius, kritikuodamas “Moksleivį”? Ar-gi jau 
p. Statkus, išgalvojęs kritiką, negalėjo išgalvoti patsai 
tų kelių paprastų žodelių? Antra, ateitininkai yra 
mums pavyzdžiu, inicijativa, nes jie jau seniau skina 
tą erškėčių kelią, ir mes taip-gi norime, kartu su ateiti
ninkais, žengti panašiais.keliais, tad jų troškimų žodžiai 
liuosai gali būti musų troškinių žodžiais. Reikia atminti; 
kad citavimas keno žodžių nedaro dar jokios gėdos ir 
tai paprastai yra praktikuojama, kaip kad ir “Dr-go”
Red. pastebėjo. Galop juk patsai p. St. mato, kad musų 
eilių rašytojai ue už savo amato griebėsi, p. St. taip-gi 
išsižada poetavimo, o ,rM.” vedėjai, kiek girdėjau, ir gi 
nenori poetais būti, tai taip ir trūksta to “įkvėpimo!”

Galop prieiname prie “M.” korespondencijų. Čio
nai p. St. perdaug aprubežiuoja “M.” koresponden
cijas, sakydamas: “Mums reikia korespondencijų iš mo
kyklų, ten kur lietuviai moksleiviai gyvena ir kru
ta...” bet ne kur vienas ar kitas ką ten veikia. Čia 
tai ir užmiršo p. St. apie Amerikos lietuvių.moksleivių 
padėjimą. Beabejonės yra labai reikalingos 'korespon
dencijos iš mokyklų, aprašymas tų mokyklų, idant 
moksleiviai žinotų, kur kas esame ir taip kartais ga
lėtų pasinaudoti. Vienok negalima apleisti ir pavienių 
nors ir kur užkampiuose veikimų. -Atminkime, kad 
lietuviai moksleiviai Amerikoje labai išmėtyti į visas 
puses; daug yra tokių mokyklų, kur esama tik po 
vieną, du, tris lietuvius. Koksai-gi gali būti to vieno 
ar dviejų ten krutėjimas, apart paprasto vaikščiojimo’
Jie gali kartą aprašyti savo mokyklą ir tuomi jų rile 
baigiasi. Kitose mokyklose yra daugiau, bet jie ap
linkybėmis taip suvaržyti, kad ir-gi žymesnio krutėji
mo negalima pegeidauti. Išviso Amerikoje turime tik 
apie tris mokyklas kur daugiau esama lietuvių ir kur 
galima šioks toks veikimas. Visas-gi veikimas moksleivių 
pasirodo pfcr vakacijas ar tai teatrėlių, ar prakalbų, 
ar ko ten kito rengimu. Tas tai mums turi ir apeiti.
Iš tomoksleivių veikimo galime ar tai pasimokinti, ar 
tai ką norą-kitą išrsti, arba net kas nors kitas gaji pa
mokinti, kad toks veikimo budas yra nevisiškai tin
kamas ir t. t. Dėlto panašiomis korespondencijomis 
“M.” neprivalo niekinti ir bereikalingas p. St. atsi
šaukimas į studentų gerą vardą. Teisybė, kaikurios 
“M.” tikusios korespondescijos perdaug išplėtotos, ap
ima mums nėapeinantį net dalyką, bet visos “M.” yra 
tinkamos, nes ten pasirodo, moksleivių veikimas. Reikia
tik permainyti jų formą, o nemesti jų laukan.

» .* fc. <► • . . . ‘ * ... * . • '
Daugelyje vietų p. St. kritikuoja “M.” gana tei

singai, bet, kaip matome, ne visame yra toji pagei
daujamoji veritas”. Ypatingai peaatriai^ iškąrto prą- 

“Meda peiStl;“ kuomef vėliaus išgiHa redaktoriaus įžan
ginį straipsnį; p. Lapelio “credo”, vieną koresponden
ciją, atskaitą ir kitus dalykėlius, kas užima didžiausią 
to “M.” dalį. Jeigu didesnė dalis yra gera, tai nuosek
lumas parodo, kad negalima taip drėbti dumblais pa
čioje pradžioje. Antras nenuoseklumas: reikalauja nuo 
vedėjų daugiaus ko geresnio, prakilnesnio,r tuo tarpu 
žemiaus kalbėdamas apie moksleivius išsitaria, kad 
nevisuomet moksleiviai, sėdėdami mokyklos suole, gali 
užsiimti *kuo nors svarbesniu; juk tik “M.” vedėjai 
taip-gi sėdi ant .mokyklos suolo, o gal kaikurie ir ant 
aštresnio, negu p. Statkus. Dėlto tad pirmiaus veikime 
patįs, o vėliaus tik kritikuokime; kritikuodami pri- . 
silaikykime daugiaus teisybės, nuoseklumo, idant taip 
bereikalingai kaikurių nenubaidyti, o išvengsime vi
sokių negerumų. Lapymas.

Invairumai.

A. a. kun. S. Norkus.
“Šaltinyje”, No. 8, 9 įdėta keletas trumpų žine

lių apie mirusį naujuose metuose Punsko miestelyje 
kun. Simaną Norkų (Narkevičių). •

Kun. S. N gimė 15 kovo 1841 m. netoli Kalvarijos 
miesto, Suv. gub., Santakos sodžiuje. Aplinkinės la
bai gražios — ir jos, kaipo rodosi, -įkvėpė į Simano sie
lą grožės pajautimą. Jaunystė Simanui buvo labai var
ginga. Tėvas numirė, motina išėjo gyventi kitur, ma
žas vaikas pasiliko augti pas dėdę. Mokslą eidamas ir
gi kentė vargą. Vienu tarpu motina buvo užsispyrusi 
atimti jį iš seminarijos — bet Simanui buvo žadėta 
tapti kunigu. 3

Punsko klebonu jis tapo paskirtas 1881 m., kur iš- 
klebonavo 19 metų ir 1900 atsisakė sveikatos dėlei. Po 
to gyveno Punske. Jis buvo labai dosnus — bet ne gi
minėms. Pusę savo namų buvo užleidęs pavargėliams; 
ant kapinių pastatė koplyčią savais pinigais. Mirda
mas savo muro namus užrašė “Žiburio” draugijai,- o 
savo daiktus pavedė savo tarnui Povilui Kupstui, kurs 
padėdavo platinti knygas po žmones..

Kun. S. N. pradėjo rašyti eiles labai seniai. Jo 
vienos eilės vardu “Pavasaris” buvo parašytos Bar
tininkuose 1878 m., “prašant d-rui Basanavičiui” — 
kaip yra pažymėta rankraštyje. “Aušroje” tilpo jo 
vertimas 1-osios “Margio” dalies. Rankraštyje jis pa
liko storą knygą aforizmų (apie 400) .Daug tų aforizmu 
tilpo “šaltinyje”. Labai pasklydus po Lietuvą yra 
jo “Maža dovanelė Lietuvos jaunimui”. Parašė ją 
autorius dar pirm 20 metų, bet pirmu kartu jinai išėjo 
iš Zavadzkio spaustuvė 1905 m. Antra laida pasirodė 
iš Seinų 1908 m.

Daug kitų raštų paliko garbus tėvynainis — dau
giausiai rankraščiuose. Rankraštyje palikta ir “Tam
sioji Punsko praeitis”, kur autoriui nuodugniai išveda 
gilią Punsko istoriją.

Garbė jo atminčiai!
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iTKUANIAN W ELE KLY
Lietuvoje stovi nepereina
ma tvora, vadinama Katali
kų Bažnyčia. Katalikai su 
pirmeiviais tegalėtų susiei
ti, negut tik tai tvorai su
griuvus. Bet šiuo'tarputo ne 
matyt, nes pirmeiviai nuo
latos tą tvorą griauja^ © ka
talikai visomis pajiegomis 
ją stiprina. Šitam tai dar
bui ir yra pašvęstos šioje 
valandoje beveik visos mą
stančių ir veikiančių lietu
vių spėkos.

Taigi verda Lietuvoje ko
va už katalikų bažnyčią. 
Vieni ją griauja, kiti, iškė
lę augštai katalikybės Vėlu
va, ją gina.

Pirmeiviai bando paverž
ti savo pusėn ypač bežemius 
ir mažažemius ukinin., nes 
nesitiki, jog stambesnieji 
ūkininkai galėsią persiimti 
pilnai demokkatizmo dva-

Iš Straiko* Lauko.cagoje būdama, nežino, kaip rauską, netyčia, ž 
čia ištiesų yra pas mus. O Tas viskas skai 
korespondentas plepa kas kiai, bet prisižiui 
jam patinka; duokime, -jei čiau, negalima ne] 
koresp. yra katalikas ir ne- kad “Žiburėlio” ir 
apkenčia socialistų, tai jau los” veikimas var 
ir rašo prieš juos ir juos viršįs vieną Petrar 
kaltina, kur visai jie nekal- certą, o liaudies i 
ti. Bet ką korespondentai statymas pilnai 
mano tuomi atsiekti? — Na- nuo katalikų parai 
gi, tik supjudo žmones, laik- po faktą, reikia ] 
raščius. Čia aš noriu at- kad liaudies nam 
kreipti atidą į korespon- net — iki pamatų 
denciją iš Brockton, Mass., jo, lyg svarstydair 
patilpusią “Draugo” No. 7 lėšomis, taps užb 
po pseudominiu Vietinis, katalikų kr socialis 
Ten rašoma apie gerb. Pet- Rad ir BaHrė, 
rausia koncert, kad mazar m
būta publikos ir tokiu budu
kaltinami socialiste., (ko- ,omatijo< ar tik ,
resp. vadino cieihstais, bet į, , pprCTflit ,
tai vis vaikiškai-   kalbė- ttl^a*s* rergreit jiai vis vaiaisaai, aaiue- . , qOeialistai stta • tyl • a\ ’yjr • ta • kkttH H.kJ Vd.JL D Lkime vyriškai!). Kiek n- ,. XTv r . v. ,T. dies namą. Nuo pisiems žinoma ir pačiam Vie , • . v
aj • • a • -o , f • v. . . i stogui dar toli, o timui, tai Brocktomeciai vi... . ,, • - i likai gal susiprisados parėmė, kas pas juos fx , ’,. Į J* . kvailas darbas da^saukėsi, be abejones, butų ...L , -vo pinigus socialisparėmę ir gerb. Petrausko j. . f * ,, . . 1 ir vadovavimui,koncertą, bet. čia kaip ir,
pats gerb. Petrauskas kai-! taisymas sve 
tas tame; mat Brocktonie- respondencijų p. 
čiai yra gana išsidirbę tarp atsieiti brangi 
savęs vienybę: žėdna drau- jis svajoja, 
gija turi išsirinkus savo at-
stovus į santaros komisiją, jį
išskiriant Šv. Kazimieroj 
draugiją ir jeigu prisieina Forest
kokie reikalai, paliečiantįs t Kovo
visuomenę; tad santaros ko- Gerb. Red! 
misija apsvarsto, ir atstovai! Mačiau “Keleii 
ctuoda žinoti savo draugi- jo korespondencij 
joms, bet gerb. Petrauskas est City, Pa., ku 
nesikreipė į santaros komi- išniekinf.i lietuviai 
siją, o kreipėsi turbut visai gas” Ten rašoma, 
atskirai pas žmones, kurie tinaa Sadauskas 
niekad nedalyvauja lietuvių proto dėlto, kad 
organizme ir, kaip matosi^ “Draugą”. M. S 
tai tie žmonės net nepasi- : 
stengė gerai paskelbimų pa- 
platinti. Tai vienas daly-'! 
kas. Antra, už poros die- ! 
nų turėjo būti vakaras vi-1! 
suomenės, naudai Liaudies 
Namo, tad žėdnas laukė to. 
visuomenės vakaro, idant; 
parėmus saviškį visuomenės 
reikalą, o ne vieną Petrau-i 
ską.

Paskui p. Vietinis kai-' 
tina socialistus tautiškame1! 
klausime, buk “jie neap
kenčia tautos’.’. Čia ir vėl . 
netiesa: argi “Žiburėlis” 
draugija socialistų suorga-! 
nizuota,/ ne mokina mažų!! 
vaikučių lietuviškos kalbos, 
rašliavos, žaislų ir tt. tt.

Ar, gi “Viesulą”, teatra
liška kuopa, nesirūpina 
lietuvyste? Ara ne socia
listai stato liaudies namą?- 
Tuomi viskuo jie rūpinasi ir 
ne tik pagiroms, bet dar
bais. Dėl to, atitaisau tą 
korespondenciją, idant ne 
erzinus žmonių bereikalin
gai!

Aš tikiu, kad “Draugo”
Red. bus mandagi ir patal
pins šį mano paaiškinimą .

Povilas Baltrėnas.

ItHE FRIEND J 
Published Every Thursday 

tlth. R. G. Priests' Au. — Pubibhers.
2634 Wost 67th Street, Chicago, 111

Telephone Englevvood 9611

Siuvėjų straikas pabaigtas.
Šiuomi pranešame, kad 

jau Nevv York’o ir Brook
lyn’o rubsiuvių straikas _y- 
ra pabaigtas. Platesnės ži
nios bus kitame numeryje. 
Galite su aukomis ir laik
raščiais prisilaikyti.

Presos Komitetas;
Jos Lapinskas.

Pripažinta yra amžiais, jog svarbiausiu žmonių iš
radimu yra raštas. Be rašto nebūtų buvę to visko, kuo 
dabar galima pasidžiaugti: mokslo, pažangos, civiliza
cijos. Jei ne raštas, nebutumime dabar gyvenę Ame
rikoje. Sako, kad jeigu spauda butų buvusi išrasta 
seniau, pav. Senovės Graikijos laikais, tai šitus daiktus, 
kokius dabar turime: geležinkelius, elektriką, lakstymą 
oru ir tt. — butumime turėję dar pirm dviejų tūkstan
čių metų.

Spauda tapo išrasta aplink 1450 m. vokiečio Jono 
Guttenbergo. Kitos* tautos; prancūzai, anglai, ispanai, 

italai ir tt. labai plačiai pasinaudojo Guttenbergo iš
radimu — ir dėlto jų raštijos tokios didelės, tiek daug 
naudos nešančios visuomenei.

Męs lietuviai pradėjome naudoties spauda tik — 
galime sakyti — nuo 1883 m., kuomet gerbiamas d-ras 
J: Basanavičius pradėjo leisti neužmirštiną “Aušrą”. 
Per tuos 30 . metų musų raštija labai-labai pasididino. 
Turime jau Rusijoje 20 laikraščių, Amerikoje tiek pat, 
Prūsų Lietuvoje pusę tiek, bent vieną Škotijoje. Mil
žino tai spėka.

O kiek knygų, brosurėlių ir kitokių laidinių spaus
dinama kasmet Lietuvoje, Amerikoje ir kitose šalyse 
— kas juos suskaitys!

Kas juos suskaitys?
Suskaityti nėra didelio vargo. Bet kas juos per

skaitys?
Perskaityti ^jsus laikraščius, susipažinti arčiau su 

kiekviena naujai išleista knyga — nei vienam žmoguj 
nėra galimas daiktas.

Žmogus noromis-nenoromis yra priverstas šaukties 
šitame svarbiame reikale svetimos pagelbos.

Šitokią pagelbą suteikia DRAUGAS.
DRAUGO kiekvieno mėnesio pirmame numeryje 

yra LITERATŪROS SKYRIUS. Jame rasi, koios nau
jos knygos yra išėjusios, kas kiekvienoje rašoma, ar 
ji verta skaityti ar ne ir tt. Tame skyriuje rasi taip
pat, kas rašoma kituose laikraščiuose. Žodžiu, iš jo 

i sužinosi, kas darosi musų raštijoje, kaip ji žengia pir
myn, kokiais reikalais rūpinasi, ir tt.

Būdamas DRAUGO skaitytoju, busi VISOS lietuvių 

RAŠTIJOS skaitytoju.
Buk pilnu žmogum. Buk visapusišku žmogum. Ži

nok, kas darosi musų raštijoje.
Skaityk DRAUGĄ.

fe all Communications mušt be addressml te:

[DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILL

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

2634 W. 67TH ST . CHICAGO. ILU
Bostono siuvėjų strai

ko bėgis.

Šiuo tarpu permainų jo
kių neįvyko. 18 d. kovų 
firmų atstovai atsiuntė sa
vo pasiulijimus unijai. Duo 
(Ja 53 vai. savaitėje dirbti 
ir pakėlė mokestį 1 dol. sa
kaitėje žėdnam darbininkui, 
So apie pripažinimą unijos 
j nei gu-gu. Straiko komi
tetui perskaičius augščiaus 
minėtą pasiulijimą susirin
kimui, salėje kilo baisiau
sias trukšmas, švilpimas ir 
kojomis trepsėjimas. Tokiu 
budu liko viskas atmes
ta vienu balsu. Nutarta 
laikyties tol, kol bus viskas 
duota, ko unija reikalauja. 
Baigiant susirinkimą, nūs 
tarta eiti visiems ant pikie- 
tų prie Talboth Co. dirbtu
vės, kur dirba daugiau, kaip 
pusantro šimto “skebų”.

Spaudos Komitetas; 
St. Grubliauskas,
J. Latvinskas,
J. Bukantis.

Katalikai ir Pirmeiviai 
Lietuvoje.

Nesykį išreiškėme savo 
nuomonę apie mūsiškius 
pirmeivius. Mums rodosi, 
kad matome juos tokias, ko 
kiais jie ištiesų yra. Pirm
eiviai tai dynamiškas, ’ va
dinasi, ven tik griaunantis 
gaivalas. Kitais žodžiais ta 
riant, pirmeiviai užsiima 
vien ardymu, griovimu, 
prieštaravimu senoms įstai
goms ir įsigyvenusioms nuo 
monėms — ir vis tai kokio 
tai slaptingo “demokratiz
mo” vardu. Svarbu pa-, 
žymėti, jog pirmeivių vadai 
savo pasekėjus neišmokina 
nieko kita, kaip tik griauti, 
prieštariauti, šokinieti į a- 
kis... Jokio tveriančio, sta
tančio darbo nuo pirmeivių 
nelauk. Statymas ne jų dar 
bavimosi dirva. Todėl pir
meivių veikimo vaisiai pir
moje eilėje yra apgailėtini, 
negražus, visuomenei keik
simu gi. Nėra ko stebėties, 
kad pirmeivių darbus esa
me nesykį 'pasmerkę.

Nėra čia vietos nei rei
kalo rašyti apie tai, kaip 
pirmeivių veiklumas suke
lia visuomenėje bruzdėjimą, 
apsireiškiantį dynamikos su 
statika kova (jei pavarto
sime valdiškąją sociologi
jos žodį), kaip į tą kovą į- 
sikiša visuomenės vidurys 
ir galų gale išeina, jog tik
rais pinneiviais pasirodo ne 
tie griovėjai, kurie savina- 
si sau pirmeivių vardą, bet 
tie rimti žmonės, kuriuos 
pirmeiviai pravardžiuoja at 
žagareiviais arba atliekuo- 
įriėmds. Šitie dalybai' \—• 
nors savyje labai įdomus— 
teeinu musų skaitytojams 
butu nesuprantami ir todėl 
nuobodus.

Taigi velyk pakalbėsime 
apie santikius tarp katalikų 
ir pirmeivių Lietuvoje. Ne
maža šviesos ant tų santy
kiu meta p^Meškus savo 
strainsnvie ^Vadovo” No.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 

SESERŲ VIENUOLYNUI

Homestead Sv. Petro ir Pauliaus 
lietuviškoje bažnyčioje 6v. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui kolekta, 17 Lap
kričio 1912n Aukojo:

Visockienė Rožė, $1.25.
Po $1.00: ~ -l. I

Ona Pikučiutė, Marcelė Jenulevi- 
čienė, Juozas Auče, Jonas Liepoms, 
Ignas Grifas, Anielė Sardauckaitė, 
Petronėlė Visockiutė, Andrius Bar- 
fįzilauskas, Jonas Baltrušaitis, Ladi- 
slovas Stanislova^tis, Pranas PiliA 
šauckas, Juokas Mieliauclcas, Marė) 
Blaževičienė, Povilas Bikinas, Leonas 
Jagminas Jokimas Kučinskas Petras 
Balaševičins, Juozas Martinaitis, Ta- 

Simkonis.
, Viso

Smulkesnių auk

Dienraščiai skelbia šito
kią pasaką. Patekus Kon
stantinopoliui į turkų ran
kas 1453 m., koks tai vie- 
polis išpranašavęs, jog 
Konstntinopolis vėl sugrį- 
šiąs į krikščionių rankas, 
kuomet ant šv. Petro sos
to sėdėsiąs popiežius iš šv. 
Morkaus bažnyčios (Vene
cijoje), o graikus valdysiąs 
Konstantinas. Pranašavi- 
lyg ir įvyksta. Dabartinis 
popiežius buvo pirmiau Ve
necijos patriarkas, o graikų 
karaliam tapo apšauktas 
Konstantinas. Reikia tik 
laukti, kada Konstantino
polis bus atimtas nuo tur-

Kas pripažįta, jog Lie
tuvos pirmeiviai yra atsi
tolinę nuo lietuvių visuome
nės ir jog jų veikmė yra 
visuomenei x kenksminga, 
tam katalikų partijos pro
grama, išdėstyta Lietuvos 
kunigijos organe, bus labai 
domi.

mas
$20, 23 

$39,301

Viso $59.53 
TORONTO, CANADA.

(Per kun. I. Kaaakaitį iš Rochester.)! 
Po #1.00

Ono Jakimavičiutė, Jonas Kurtinai
tis, Stanislovas Pliakštys, Domicėlė 
Perukevičienė, Juozas Kvetkauskas, 
Ona Perukevičiutė, Augustas Ragau- 
ckas. ' I

Agota Parnkevičiutė 75c.
Po 50 centų.

Rozalija Kraaauckienė, Teklė Ma
tukas, Bronislava Ašminskienė, Ona' 
.Taučauskienė, Ona Tnšauckienė, Ma
rė Cilciutė, Marė Petrauckiutė, An
tanas Vilbikaitis, Jonas Simonaitis, 
Stanislovas Kaptainis, Juozas Valai
tis, Marė Daraškevičienė, Marė Va
lionienė, Ralomė Vilbikaičintė, Maro 
Sakalauckienė, Zabelė Jorcienė, Idai 
Pulaski, Adelė Sušinskiutė. I

Smulkesnių ankų $2.0fl(

Chicagoje yra 50 lenkų 
advokatų. Neseniai jie už
mezgė lenkų advokatų su
sivienijimą. Valdybon iš
rinkta ir vieną lietuvį — 
Joną B. Brenzą (Brundzą).

ATVIRAS LAUKAS

Į D, L, t Vytauto Daugi ją, 
Tacoma, Wash.

Musų dangas Jonas Virvičius gy 
vena Tacoma, Wash„ Jis sirgo 
nno 28 kovo iki 20 geg. 1912 ra, 
ir dabar pajieško iš musų dr- 
gijos pašalpos nž visą savo li
gos -laiką. Męs gavome paliudi
jimą, kad jisai buvo jūsų prie
žiūroje visą sirgimo laiką. Ant 

koragponden 'paliudijimo yra prispausta D. L. 
Mass. ^* Vytauto draugijos pečėtia ir

- - » . va pasirašyta: prez: Franciškus Lu- 8 balines, bet J. . , T a - ..koszevich,, rast. Ignacas Sakutis, 
kad paro- įj rankų mes gavome tikrą 

Švietimo laip Žinią, kad J. Virvičius visą tą 
pėia įskver-j laiką dirbo, o nedirbo tik 2 dieni 
mda”, mat,’r Todėl mes norime* ži-
rusų pradi-' not’» ^a’p buvo su šiuo pa-
papročiatal |,indij.i"”- Ar.i" r"5yt“ 

„f,. v.,. 8U V1809 draugijos z.inia, ar galdidieji žmo- apie tfti težinojo anuo dn pasi.
tuštybę. Do- rašusiu, o gal draugija nieko apie 
r p. Baltre- tai nežino ir tik kokie apgaudi- 
me, kaip jis nėtojai panaudojo draugijos pe
tį autoritetu br viršininkų vardus. Mel- 
istų 'darbus džiamc paaiSk5nti*
m girdi ,ku- Dr gv petro ir pOT.1# Konitet
1 * Viešu- Sekr. John Sehaneki.
‘liaudies na- 265 — 2nd St.,
tuojame Pėt- Elizabeth, N. J.

Koks tai grafas Liudvi
kas Raoul de Montmorency 
sėdi Chicagos pataisos na 
muose už pačios sumušimą. 
Grafo (?) tikroji pavardė 
yra Liudvikas Višinskis. Jo 
pati gavo teisme perskyri
mą su juo ir teisę vadinties 
savo mergišku vardu (Kon
stancija Wagner).

(Nuo Redakcijos. Kas
skaitys šitą laišką, tam pa
tariame perskaityti ir* p. 
Vietinio atsakymą, tilpusį 
žemiau).

Tankiai matome atšauki
mus korespondencijų po 
laikraščius, kas parodo, kad 
musų korespondentai ar tik 
tiek teturi supratimo, kiek 
parašo, ar laiko korespon
dencijas įrankiu atkeršyti 
kitiems arba juos pajuodin 
ti. Žiuri Žmogus į laikraštį 
ir juokiesi, kaip musų laik
raščiai pavedami krėtimui 
jūsiškos “jerunda”. Žino
ma, čia laikraščio redakci- 

i joms kaip nėra ko užmė- 
tinėti; nes redakcija, Chi-

Viso $18.79 
Kun. Staniukynas.

AUKOS NAŠLAIČIŲ 
PRIEGLAUDAI.

18 CHICAGO, ILL.

Iš šv. Kryžiaus bai. naši. skar. $53.0S 
Iš pardavimo" knygutės “Apsvar

styk” ............................................. 5.M
Tš Visų Sv. psr. skarb. 22.38

18 WESTVILLE, ILL.
Iš. šv. Petro ir Povilo bažnyčios 

akarbonoa ................................ $69.94

Viso: 140.98
Pirmiau pagarsinta buvo 933.51'

labo yra: $1083.49
Kun. A. Staniukynas./

Kasininlyr
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j Iš Miesty ir Miestelių. į

jtasis liko nugabentas ligon- 
butin. Stanionis gyveno il
gus metus ir visados buvo 
blaivus vyras.

Šiaučius.
Kenosha, Wis. Kailių

dirbtuvė “N. R. Allen’s 
Sons” 8 kovo apskelbė ši
tokį pranešimą:

“Kiekvienam darbininkui 
IN. R. Allen’os Sūnų Kom
panijos. Jeigu pasitaiky
tų, kad kas bandytų išgauti 
pinigų arba* magaryčių iš 
darbininkų, jau turinčių dar 
bų, arba tokių, kurie jieško 
darbo šioje dirbtuvėje, tai 
reikia tuojau pranešti apie 
tai dirbtuvės užveizdai ir 
toksai pranešimas bus palai 
kytas labdarišku darbu.

Dirbtuvės užveizda trok
šta eiti su savo darbinin
kais ranka rankon visados 
ir kiekviename atsitikime.

Kiekvienas pasikėsinimas 
išvylioti arba išgauti pini
gų po kokia nebūk priedan
ga yra uždraustas ir kalti
ninkai tuojaus bus praša
linti.
IN. R. Allen’o Sūnų Kamp.”

Redakcijos Atsakymai.
P. V. Gaižauskui, Bossiand, ni

Agentams teduodamo 25 nuošimtį. 
Tamstos pastabos apie pieną, surius, 
sviestą, kiaušinius ir blynus nedė
sime, nes reikia atsiminti, kad čia 
kitokia šalis, taigi ir kitokie pa
pročiai. Su anuo laivakorčių agen
tu Tamsta velyk pats susitaikyk. Męs 
šitame reikale negalime būti teisėjais.

.. !»l ■#

SUS. L. R. K. A. REIKALAI

PRANEŠIMAS

Sulyg nutarimo S. L. B. K. A. Cen
tro Valdybos buvo pasiųsta laiškas 
j Merehants Banking Trust Co., Ma- 
lianoy City Pa., su pareikalavimu, 
idant už sudėtus ten pinigus mokė
tą 3 nuošimtį, taip kaip ir kitos 
bankas moka už Susiv. pinigus. Ga
vau atsakymą, kad sutinka mokėti 
3 nuošimtį už Susiv. pinigus ir mi
nėta banka; taipgi apsiima papildyti 
nuošimčius ir už praėjusį laiką, nuo 
dienos, kad pinigai likosi padėti iki 
3 nuošimčio (nes iki šiol buvo me-

Lietuviai darbininkai, at- kama tik 2 nuo6-)
J. S. Vasiliauskas,

Centro Sekretorius.

NAUJI NARIAI PR1SIRASE.
I-mą Bertainį 1913 m.

l-mo Skyriaus.
kp. Kingston, Pa., Vincas šilke- 

vtčius, Jieva Pileckienė, Ona Jara- 
šiunienė, Ona Sabaliauskienė, Elena 
Butkevičienė, Antanas <3Vaitkunas, 
Jieva Zagarckienė, Bronislava Ma
tulevičienė, Ona Aleksienė, Joliana 
Lekedkjutė, Kostantas Grigoravičius, 
Anielė Abraičiutė, Edardas Abraitis, 
Marė Povilionienė.

2 kp. Porest City, Pa., Adomas Stan 
kevičius, Antanas Murauskas, Jonas 
Rakauskas, Tafilė Bulotienė, Antanas

24 kp. Minersville, Pa. Simanas Ku- 
nickis, Marė Kuuickienė, Aleksandra 
Grigas, Jonus Žukauskas, Juozas Arba 
čauskienė, Agota Seheikienė, Agota 
Zorskienė, Agota Levonienė, Marė 
Smulskiutė, Jonas Ramašauskas, Ele
na Balsiutė, Kazys Sinpenis.

26 kp. Lewiston, Me. Petronio Mi- 
laševičienė, EJenora Buneckaitė, Ona 
Klemanskienė, Adolfina Žilinskaitė, 
Jonas Vaitiekūnas, Marcelė Barkaus- 
kaitė, Jonas Gendruolis.

27 kp. Minersville, Pa., Magdė Ak- 
romiutė, Antanas Akromis, J ozas Ak- 
romas, Petronė Seiliuvienė, Juzefą Bal 
sienė.

28 kp. Luzerne, Pa., Tafilė Mdtie- 
juniutė.

29 kp. Cumbola, Pa. Jonas Kizelevi- 
čius, Monika Milinauskienė, Juozas 
Petruškevičius Vincas Razbuckas, Bar 
borą Garmanavičiutė, Ona Mažeikie-' 
nė, Uršulė Juciutė, Franas Germana
vičius, Jieva Jančauskienė, Marė.Poė 
kevičienė, Mikas Klimavičius.

38 kp. Homestead, Pa. Veeronika 
Kupčiutė, Juozas Mickus.

40 kp. Shenandoab, Pa. Ona De- 
reškevičienė.

42 kp. Brooklyn, N. Y. Elzė Pet
rulienė, Magdė Isodienė, Antanina 
Maksvilaitė, Petronė Zukaičiutė, Zu
zana Senuliutė, Alena Rekliavičiutė, 
Klemensas Vilkonis, Juozas Dirgis, 
Marė Bugailiškiutė, Petronė Budraitė, 
Anelė Pnišiutė, Kazys Bajorinas, Ve
ronika Stukaičė Matas Akunevičius, 
Aižė Vaiikevičiilbė, Ona Stanaičiutė.

43 kp. Portchester, N.Y. Pranaa Mi
niotas,, Simas KTaulaidis.

45 kp. Paąuonock, Conn. Marė Min- 
kevičiutė Petronė Malinauskiutė, Mar
celė Leišiutė.

47 kp. MtCarmel, Pa. Ona Baltui- 
kevičienė.

48 kp. Cicero, IH. (nauja) Juliui 
Sliuogeris, Marė Janulienė.

50 kp. Cleveland, Ohio, Antanasc 
Alekna, Mikasė Pleckaičiutė, Ona Bo- 
tyrienė, Juzė Sabaliauskiutė, Povilas 
Salickas Marcelė Jamaičė, Kazys Stau 
pas, Jurgis Dubickas, Juozas Beniu- 

I šis, Paulina čerauskiutė, Koste Ži
linskienė, Juozas Klimavičia, Kazys 
Cepliauskas.

51 kp. Seew Philadelphia, .Pa. An
drius Vosilius, Katrė Milevičienė.

52 kp. Lavrrence, Mass. Ona Žim- 
koniufė.

54 kp. Grand Rapids, ’Mieh, Pauli
na Staševičiutė, _Marė Lipko.

55 kp. Bernice, Pa. "Antanas Uzila.
56 kp. Brooklyn, N.Y. Jonas Žvirb-

’ ’ ' I
107 kp. Waterbzury, Conn. Jonas ronika Petrauskiutė, Jonas Jonas Pet-

Stakus, Jięva Kulikauskienė, Magdė 
Kisieliūtė, Magdė Mikulskienė, Mor
ta Bendleriutė, Ona Masaičiutė, Mag-
dė Masaičiutė, Magdė Sakočiunė, Kat , Mačiokas.

rauskutis, Julė Geguziutė, Jonas Mi- 
liauskutia, Kpzys Remeikutis.»

31 kp. Mabanoy City, Pa., Jonas

rė Grudzevičiutė, Jonas Šilkas, Jule 
Rekasatė, Kazys Kisielius.

108 Maspeth, L.I.N.Y. Apolionoė 
Jerešiunienė, Felicija Veževičaitiė, O- 
na asiliauskiutė, Veronika Veževi- 
čaitė, Ona Maleckiutė, Jųiė Vezavi- 
čienė ė

115 kp. Brooklyn, N.Y. Justinas gal 
naitis, Jonas Anamavičia, Marė Ka-

38 kp. Homestead, Pu. Juozas Bu- 
levičia, Alena Raėkauskiutė, Uršulė 
Račkauskiutė.

42 kp. Brooklyn, N.Y. Apolionė Mor 
kuniutė, Ona Bajauskiutė, Magdė žu- 
kaičiutė, Antanas KartaviČius.

51 kp, New Pbiladelpbia, Pa. Pra
nas Aukštakalnis.

52 kp. Ezeter Boro. Pa. Jenas Lau- | •
i, -n - -j v . i. t, ,*ikaitis, Vitalius Varnaginukas, Ale-ciuryte, Bngida Vaitilaisiute, Pra- I 2 . . .. .... * ,

, _ , o ... na Varnaginute, Albinas Mąžiomukas
Marė Mažioniutė.

58 kp. Curtis Bay, Md. Urbiutė.
60 kpi Bayonne, Pa. Ona Krušins-

PEOPLES BANK |
Kampas Ashland ir 47-tos gatvių/ S
Kapitalas ir perviršius $550.000 
Turtas . . . $4,800,000

nė Gataveekienė, Aleksandra Spaičis, l 
Juozas Papaurelis, Marcijona Zimkai 
tė, Aižė Beganakienė,

116 kp. New. Haven, Conn. Elena . .
_ X -XI T, X T. 1 . ,, i kiute, Elena Krušinskiute, Jurgis KruJonaitaite, Petras Prakapas, Alze Ma ' . . , . „ , -x-šinskas, Antanas Mačiulaitis, Pranaskaravičiutė,.

119 kp. Mancherster, N. II. Jonas 
Maciulevičius, Ignotas Gabis, Anta
nas Cepkauskas, Kazys Simontis.

Mačiulaitis.
64 kp. So. Bethlebem. Pa. Agnieška 

Totoraičiutė.
75 kp. IVanamie, Pa. Jonas Bartuš-

121 kp. Lowel Mass. Adomas Krian kntig| Alena BartuSkiutė> Marė Lie. 
činnas, Jokūbas Stasiulionis, Ramu- tUTi„ikiutį.
alda Staniuolionis. I „ kp 8w4)yer8( Pa. Airina Anta.

123 kp. Borrisville, III. Jonas Li- navičiutė, Juzė Antanavičiūtė, Aižė
sauckas, Jhozo Kvietkauskas. Kukauskiutė, Agnieška Kukiutė, Vin-j

124 kp. Wilmerding, Pa. Julius cag B*]tušiukaa, Magdė Goberintė, A- 
fivitkauskas, Karolina Aravičius, Kas-į^elė Bilnstrupiutė, Stefona Blinstru- 
paras Jankauskas, Apolinaras Jurėnas pukas, Jonas Slekutis.
Juozapas Radzinskas, Mikas Misiūnas, Į ]06 kp. New Yok, N.Y. Marė Seš- |

125 *kp. Export, Pa. (nauja) Mar- cilintė,
tinas Grigalevičia,’ Stasys Šimkus, Juo 
zas Rūkas, Juozas Juknis, Antanas V. 
Jakštas, Kazys Barius, Motiejus Ma-

I
I
I
i

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

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

# Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- _
- šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- *

muo3e, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kaštuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsuli,

• parupinam važiuojantiems į k rajų pasportus.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS 5 
STATE BANK

Ashland Avė. cor~ 47th St., - Chieago, III.

107 kp. Waterbury, Conn. Marė Pal 
causkiutė, Ona PaJačauskiutė, Juozas 
Satula, Jonas Batuta, Alena Kulikau-

8-oji kuopa, Cleveland, Ohio, — 
nedėlioję, 6 bal. 2 vai. popiet bažny
tinėje svetainėje. Bus dalinamos kon-

tušis, Pranas Rupšis, Juozas Vicius/I gkiutė, Aleks. Kulikauskiutė,
Jonas Gudaitis, Tadeušas Andriuška. 

126 kp. Coaldale, Pa. Marė Ras-
lavičienė.

stitucijos.

119 kp. Manchester, N. H. Saliomė ' 
Kemežiutė, Vaslovas Scerbinskas, Jo
nas Semežis, Ona Semežiutė, Marė Se

Svarbus reikalai.
Sekr. JT. Montvila.

130 kp. St. Clair, Pa..s.lc-14K,pnu mežiutė, Jadviga Jakaičiutė.
128 kp. So. Omaha, Neb. Jieva 

Palavičiutė, Ona Balčiunytė. , ,
130 kp. St. Clair, Pa. Kun. Juo

zas K. Kutas, Pijušas Oleštikas, Marė 
Matusevičiūtė

131
Karalevičia

S.L.R.K.A. Centro Sekretorius
J. S. Vasiliauskas.

: 103-oji kuopa, Rochester, N. Y. —
13 bal. 3:30 popiet šv. Jurgio baž
nytinėje svetainėje. Dalinamos kon
stitucijos.

Sekr. A. P. žirvinskas.
BALIUS! BALIUS!! _______

84 kuopa, SLRKx\., Meriden, Conn.,
kp. Westernport, Md. jYBolis paengė didelį ba]iUf kuris bu8 5 dieną ; 51-oji kuopa, New Phitadelnhia, Pa.,

| balandžio, svetainėje Pratt, gatvėje bal. tuojau po pamaldų. Bus
134 kp. Waukegan, III. Emilije Nq 1?1 Kviečiamc viTO8 lietuvius dalinamos konstitucijos, renkami de- 

1emberienė. • iietuva;tes iš apielinkės. Bus puiki leoatai Seiman ir priimami nauji na-
133 kp. Great Neck, L. I. N. Y. Po- ■ muzika.

vytas Sasnauskas, Jonas Petrauskas, ; Komitetas.
Viktė čebatarienė, Jonas Juška. j

T35 kp. Brooklyn, N.Y. (nauja) Zo
fija Andrinknnaitė, Kazys Valentu.
Stasys Titenis, Juozas Tamelis, Pet
ras Gudas, Ona Janušaitė, Vincas Puo

siminkite, kad dabar nebe
reiks pirkties darbų ir da
vinėti kyšių “bosams”.

Spring Valley, III. Gir
tybė čia labai prasiplatinu
si. Turime 21 lietuvišką 
smuklę. Smuklininkai la
bai myli savo kostumerius.
Aną dieną, vieną, vyrą su
žeidė kasyklose. Išgirdęs 
apie tai smuklininkas tuo
jau nusiuntė ligoniui bon- 
kutę degtinės, kad tik grei
čiau pasveiktų, nes sužeis-
... . . , ! Lukauskas, Antanas Stankus, Marė
tasis buvo no geras koštu I 'RnlinnienA Andrius Jankauskas. Pra-
rneris. Bet greitai nesitai- 
sė, tai atėjo į namus pati 
saliuninkė ir na-gi vaišinti 
alum, kad kostumeris grei
čiau atsikeltų iš lovos. Rei
kia čia blaivybė būtinai pra 
platinti.

Čia yra trįs angliakasyk- 
los. Darbai jose dabar su 
silpnėjo. Apie 200 lietu
sių turi nuosavius namus.
Bažnyčios reikalai eina ge
rai. Pašalpiniu katalikiškų 
draugijų turime 6 ir vieną 
moterių. Yra šešios val- 
gomijjų daiktų parduotu
vės. J. G...

Baliunienė, Andrius Jankauskas, Pra 
nas Rakauskas.

3 kp. EHzabeth, N. J. Adelė Mi- 
kalčinkė.

4 kp. Shenandoah,. Pa., Pranciš-
čižauskienė. ė

7 kp. Pittston, Pa., Jieva Čepulienė,

kurios neturi viršui pažymė 
tos narių skaitlinės, nega
li siųsti delegato. Kuopos 
nenorinčios siųsti delegato, 
gali savo įnešimus prisiųsti 
laišku. Kuopos rengda
mos delegatus į šį seimą, 
turėkite atidą į pereitų me
tų protokolą. Kuopa negali 
įgalioti kitos kuopos narių 
delegatu. Delegatai į seimą 
bus priimti pagal nutarimą 

27-ojo Seimo, Bostone’
— Sekr. A. J. Gudaitis. .
15-oji kuopa, Chieago, III. — ir konstituciją,

dėlioję, 6 bal., šv. Jurgio svetainėje

nai.

i tuojau po sumos.
Sek r.G. S. Žakas.NEW BRITAIN, CONN.

Prakalbos, dainos ir deklamacijos.
Surengė 109-oji kuopa SLRKA. At 

džiunas, Jonas Bulota, Feliksas Ka- sibus 6 d. balandžio 1913 m. lie- 
minskas, Antanas Jankauskas. |tuviškoje svetainėje 656 Park Street. ..

136 kp. Watervliet,.N. Y. (nauja) Kalbėtojais bus: kun. A., Ambotas, ‘J1''as-

, i, t v V»i Juozas Baleitis, Juozas Panuškis, An- Hartford, Conn. ir P. J.Riktoraitis
lys, Adomas Leika, Aleksandra a- PanuSkiB) Adomas Maldonis,! Waterbury, Conn. Meldžiu visų lie-

Barbora Matienė, Petras Vaicekaus- tuviV » lietuvaičių atsilankyti kuo-
kas, Martynas Bonaits, Juozas Visoe- daugiausiai, kaip vietinius, tąip rf į ,3-oj, kuopa, Hudson, Pa. - 16 ba- 
kis, Kazys Miklas, Jonas Marčaitis, « aplinkinių 109 kuopa SLRKA. tai tandžio 7 vai. vakare pas Nikodemą 
Dominikas Povilaitis, Rožė Laurinai- ,kys be**!™! susirinkimą tuojaus po Stankevičių.
tienė, Katrė Keturakiutė, Paulina Ma Pakalbu. Visi xdraugai ir draugės 
caskiutė, Jonas Usonis, Stasys Lin- malonėsit susirinkti, nes bus svarbių 
kevičius, Elena Mičinliutė, Marė Stan nutarimų apie kuopos reikalus..

cekauskas. - .
57 kp. Eieter ' Borough, Pa. Mag

dė užkauskienė, Antanas Simkevičius, 
Jurgis Žvirblis, Antanas Ruseckas, 
Jurgis Gustaitis, Juozas Maukus, Mag 
dė Varnagirienė, Jieva šikšnienė, Jur
gis čeepulionis.

58 kp. Curtis Bay, Md. Mateušas 
Rutkus, Stasys Polujanskis, Ono Po- 
lujanskięnė.

60 kp. Bayonne, Pa. Ona Balčiiuiiu-
Tafilė Baanauskienė, Marė Sinkevi- t- Alekgandra Stankevičius, Anta
Y?.Tf — i ra_______ '1 7čiutė, Marė Zaveckienė, Ona Tariu 
tienė, Juzė Navickiutė, Marė Mar
kauskienė.

6 kp. Plymouth, Pa. Marė Pečiulie
nė, Katrė Žukienė, Jonas Vaičaitis, 
Marė Vaičaitienė.

8 kp. Cleveland, Ohio. Marė M. 
Malinauskienė, Alena Veckuvienė, Ve
ronika Ivanauskiutė, Ma^dė Povilin- 
kė, Antanas Stasiuliunas, Marė Bro-

Minersville, Pa. Kaikas 
čia šv. Kazimierą šventė su 
svaigalais. Vienas vyras 
taip nusigėrė, kad jau nie
kad nei neišsipagiriojo. Gy
dė ir daktarai, bet nieko ne
gelbėjo — nei kunigo nesu
laukė. Paliko neseniai at
važiavusią iš Lietuvos pa- 
eią ir septynerių metų mer
gaitę. Palaidotas katalikų 
kapinėse, bet be bažnytinių 
pamaldų.

Šitas baisus atsitikimas 
tečiau nenubaidė kitų gir
tuoklių nuo gėrimo. Ana, to 
je pačioje dienoje, kad lai
dojo aną vyrą, vienas gir
tas senas kavalierius nupuo 
lė nuo balkono ir labai su
simušė — visas kraujais 
paplūdo.

Vabalėlis.
I

85-oji kuopa, Chieago, — nedėlioję, i 
Aviškoje 'svetainėje^ 656 Park Street. 14 bal; 2 P0Piet’ Nariai «aus kon-

Reiks užsimokėt už or-

Sekr. A. Saldukas.

Sekr.P. Marcinkonis.

kevičienė, Viktoras B. Stankevičius, 
Kazys Matas.

Rašt. P. V. Miknevičia.

2-ro Skyriaus:
136 kp. IVatervliet, N. Y. Andrius L.R.K.A. Konstituciijų,

62 kp. Sheboygan, Wis. Morta Mor- Pakajauskas, Antanas Dirba, Jonas parmažai, malonėkite greitai atsišauk 
ta Salvaitienė, Augustas Juknelis, Grigaras, Kazys Dirba, Kazys . Vai- ti į “Draugo” Adm. Po 15 d. ba 

67 kp. Chieago, III. Marė Prispiliu- £iunas> Juozas Rutkauskas, Kazys tandžio visos konstitucijos bus nusiųs 
tė, Kazė Ruzgienė. Trumpaitis, Julius Stankevičius, Al- tos pas SLRKA. Centro Sekretorių

70 kp. V'aterbury, Conn. Jonas foncas, Vaičiūnas, Vincas Vaičiūnas, i Kovo 24 d. mes gavome per Cen

- 77-oji kuopa, Swoeyr9, Pa. laikys- 
bertaininį mitinga 6 balandžio 4 vai. 
popiet T. Antanaičio salėje. -Bus da

ilinamos konstitucijos ir priimami nau
ji nariai. Kas dabar neužsimokės, ki-

nas Mickevičius, Gasparas Laucius.

Jonas
Bartkus, Franas Petrauskas, l’etraa 
Gelbotas, Longinas Balseris, Jurgis 
Pultanavičia, Petras Lisauckas Fra-

.i t inas Strakauskas, Martynas Jokubaus- ^itienė, Juzas Kareiva, Magde Jo,^^ Jom8

nas, Juozas Paukštis, Kazys Straz-čionienė.
9 kp. Bridgeport, Conn. Jonas Bur

notas, Monika Jokubauskienė, Fra- 
rtas Abromaitis, Juozas Sagevičius, 
Franas Kukeckis, Juozas Juodis, Jur
gis Gustaitis, Stagys Minolga, Tamo
šius Segevičins, Liudovika Pociuvienė 
Ona Balnauskiutė, Franas Kojeckis, 
Viktė Šimkienė, Kazimieras Meške
nas, Antanas Mačiulevičins, Jonas 
Krikščiūnas.

lOkp. ’Philadelphia, Pa. Jonas Barau 
skas Simanas Rupšis, Tadas Daugi
nas, IgnacaR Merkelis, Antanas Ka
minskas, Jieva Kaminskienė, Elzbieta
šimkevičienė, Elena Oželienė, Rafo- , Mukenas. 
tas Tamulis, Rožė Tamulienė, Pranas 
Langvinis, Karolina Auguliutė, Sta
sys Jonaitis, Antanina Kiudienė, Vla
das Kalmašauskas, Klemensas Straš- 
kas, Petras Jurgaitis,Magdė Valašiu- 
niutė, Agota Pranckuvienė, Tamo
šius Malinauskas, Kun. Ignas žemb- 
Hys.

dauskas, Vincas Valkavickas, Anta
nas Petrauskas.

74 kp. Shaft, Pa. Anelė Makniutė, 
Viktė Kavalčikiutė, Juzė Kavaleiliiu- 
tė,

75 kp. IVanamie, Pa. Marė Kudliaj 
skienė, Magdė Audukienė.

76 kp. Connertone, Pa. Dominikas 
Valiušiš, Vincas Daugėla.

77 kp. Swoyers, Pa. Ona Kvedo- 
rienė I, Ona Kvederienė IT, Ona Gri- 
bienė, Alena Antanaitienė.

84 kp. Meridan, Conn." Dominikas

11 kp. Waterbury, Conn. Magdė Ci- dėtais.
'bulskienė, Klemensas Velykis, Marė 
Neberkiutė, Jokūbas ftukvietis, Juo
zas Knčergis.

13 kp. Baltimore, Md. Ona Bance- 
vičintė, Angena Mikalajūnienė, Juo
zas Teibefris, .TievaKlišienė.

Su augšta pagarb?
. Riktoraitis, prez. 

S. L. R. K. A.

PA8ARGA!
S. L. R. K. A. KUOPU DOMAI.
Kuopos, kurios dar nebūtų gavę S. ' įame susirinkime turės primokėti 10 

ar 5ay? centų.
Sekr. G. K. Antanaitis.

Augustas Vaičiūnas,. Pranas Bendo- tro Kašierių nuo keleto Vuopu pini-
rius, Juozas Padereckis. gus už organą, bet nebuvo nei vardų,

1 kp. Edwardsville, Pa. Mikas Ab- , nei adresų mokėjusių. Todėl pagal
raitis. j“ Draugo” Administracijos prane-
p kp. Wilkes-Barre, Pa.VCJM efwyu Simą “D.” No. 12 tiems “D.” No. 13

2 kp. Forest City, Pa. Martynas buvo paskutinis ir dabar jiem organas ■ sa,ėje 7;3() vakare
Sunda (iš l-mo skyriaus). - iY™ sulaikytas. Kada gausime var-

17 kp. tvilkęs Barre, Pa. Marė Vait d“9 9U adresais, pasiųsime ir tuos 
kevičienė (iš l-mo skyriaus). |“D ” NN> kur,HOS buvome sulaikę.

58 kp. Curtis Bay, Md. Ona Nauja- | Kuopos siųzdamos už organą pi- 
lienė (iš l-mo skyriaus). Tl8ados tnri P™iM9ti organo

9 kp. Ashley, Pa. Marė Landžiu- . akaitytojų adresu?, t. y. miesto vardą, 
vjenį | kuriame narys gyvena, kitaip už or-

įganą pinigai nebus priimami.
75 kp. Wanaraie, Pa. Tamošius Fran | 8ekantj9 8LRKA. nariai yra nisi.

mokėję už organą, bet mums nepri

21-os kuopos, S. Boston, bertaininis 
ir ekstra susirinkimas bus 6 bal. baž
nytinėje salėje po sumos. Bus ren
kami delegatai seiman.

Valdyba.

65-oji kp., Patterson, N. .T., taikys 
susirinkimą 4 bal. V. V. Jokubavičiaus

Sekr. Tareila.

102 kuopa, Duqnesne, Pa. — 6 bal. 
1913 m. 1 vai. popiet, pas B. Alek
navičių, 110 Ross St.

Sekr. 8. B. Jokubauskas,

SEIMAS! SEIMAS!!
Ž8-asai seimas Susivieni

jimo Lietuvių Rymo Kata
likų Amerikoje atsilikta 
Brooklyn’e, N. Y. birželio 
3, 4 ir 5 d. šių metų, McCad
din Hall’ėje, Berry St., tarp 
South -2 -ir- 3 gatvių. Bir
želio 3 d. utarninke 10 vab 
ryte bus iškilmingos šv. mi
šios P. Š. Karalienės ‘Aniuo- 
lų bažnyčioje. Pasibaigus 
pamaldoms, delegatai teik
sis susirinkt į minėtą sve
tainę, kur prasidės seim^ 
sesijos. Per seimą piriB^, va 
karą bus statoma komiška 
opera “Kornevilio Varpai” 
(Les Cloches de Comev- 
ille); antrą vakarą bus kon
certas.

Brooklyno Susivienijimo
Suvienytųjų kuopų vardu
Seimo Rengėjų Komitet.

60-oji kuopa, Bayonne, N. .L, laikys |

MASPETH L. I. N. Y.

Šis-tas naujo pasitaiko ir 
pas mus. Koks tai lietuvis 
Kazimieras Tamulinas iš 
subatos į nedėUą vakaro 22-

85 kp. Chieago, III., Katrė Janke- 
vičaitė, Jokūbas Jančauskis.

87 kp. Allegheny, Pa. Juozas Mar
celis, Emilė Lukoševičienė, Staa/j Alų 
konis, Kazys Lukoševičia.

88 kp. Donorą, Pa. Augustas Ge- 
lažauskas.

90 kp. Hazleton, Pa. Jonas Pati-

91 kp. Waterbury, Conn. Izidorius 
Tgnatavičia, Liudvikas vičas, Tarae- 
šius Marčiukonis, Vincas Urpštcnaits, 
Vincas Starkus, Jonas Palapiis, Jo
nas Statkus, Juozas Matusevičius, Juo 
zas Latas, Juozas Parnerauskis, Juo

15 kp. Chieago, III. Jonas P. Ival- I zas Tautkus, Petras Januškevičius,
das, Barbora Kairyče, Antanas Au- 
gaitis.

16 kp. Chieago, Tll. Agota Janaus- 
kienė.

17 kp. VTilke-Barre, Pi., Alena Ur
bonienė, Viktė Krutulienė, Marė Ace- 
vičienė, Magdė Deimantavičienė, Ju
zė Daukšienė, Elzbieta Deltuvienė, 
Marė Karpavičiūtė, Tafilė Pilvelienė, 
Viktė Sinkevičienė. '

20 kp. Philadelphia, Pa. Franas Kie 
le, Adoma Tribulskis, Jonas Tribul- 
skis, Antanas Čiurlionis, Petras Jan- 
čauskas, Marė Masiliauskiutė, Juzė

23 apie pirmą valandą ryte Kliunkaitiutė, Kasparas Petraitis, Bro 
r r n i slavo Bataųnienė.

21 kp. Sta, Boston, Mass. Leosė Bi- 
lintė, Veronika Pnišiutė, Ona Aianliu- 
tė, Jonas Saulis, Agnieška Komičienė.

22 kp. West Lynn, Mass. (naanja) 
Vincas Bilinskns ilieva Sinkevičiūtė, 
Jonas Dusevičia, Stasys Vaikevičins, 
Adomas Žigas, Leosė 'Bučioniutė,

23 kp Hnstings, Pa., Matenšas Su
kta.

su savo motere apdaužė gal 
vą Juozui Stanioniui, taip 
kad žmogelis visai pajiegų 
netekęs tapo nuvilktas pas 
klebonijos duris. Kun. N. 
Petkus pašaukė gydytoją, 
kūrinu apžiurėjus, sumuš-

ka.
94 kp. Westville. Tll. Rože Stana- ! , , • 7 i-',’ •• ■ ", 1 ’ i duoti adresai, todėl jie organą jau ne-

šauskienė. 'begalina: lkp. Magdė Kamarunienė,
99 kp. Izidorius Nausieda (iš pin.olAlMa 9imanskienė. 4kp. Mani .Tąsi- 

skyriaus), Antanina Nausėdienė (•« iauftkien6) Ona Kungienė, Ona Pa-
1-mo skyrias.) "įjaujienė, Stasė žiromienė; 6kp. Ona

134 kp. tVaukegan, III. Stasys Pet- , Balaiiien(S Ant Jenl,ioni9, j„Ozas Ma-

bertaininį susirinkimą 11 bal., 7:30 
vakare salėje po No. 57 Prospect avė.

Sekr.P. Sedvydis.

raustas.
136 kp. Vatervliet, N.Y. Juozas Ja

kaitis.

žaika, Jonas Zapkus; 7kp. Marė Ab
romavičienė, Ant Markauskas; 14kp. 
Mikas Bagotaitis; 15kp. Baltrus Ju 

į (lis; 28kp. Ant Usis; 30 kp. Marė 
| AVarackienė; 56kp. J. Stepšis; 57kp. 
Martinas Tamuiunas; 83kp.

Juozas Radzevičius, Juozas Vaičiūnas, 
Motiejus Priedžius, Pranas Meške- 
vičia, Stasys Meškevičia, Motiejus Ble 
kas, Matjošius Juodis, Pranas Sim- 
kevičia, Viktoras Latvis, Adomas Ki- 
zevičia, Juozas Bsndžinnas, Pranas 
Adomaiti, Julius Petraitis, Matevšus 
Buinauskas

94 kp. IVestville, III. Jurgis Stono- 
šauskis

95 kp. So. Boston, Mais Jieva Ka- 
jokintė, Magdė Straimikiutė,

96 kp. Gilberton, Pa. Aleksandra 
Jurčitikonia.

98 kp. Worcester, Mass. Juzė M. 
Seilienė.

99 kp. Chisngo, Tll. .TuzefA Ljko- 
šaitė, Stasys Pankanskas, Emilė, Zu- 
raitė, Petras Sttabia, Kazimiera Ban- 
kunaitė,

101 kp. Chieago, BĮ. Marė Piliackae
106 kp. New York, N.Y. Juozas 81- 

monavičins, Barbora Aaniinskienė, Po
vilas Janušonis, Klemensas Lišauskas, 
Antanas Vizminas

Vaikų Skyriaus:
1 kp. Edrrardsville, Pa. Teresė Ab- 

raičintė, Floriną Abraičiutė, Alena 8ii ’ Alelrsandravičienė; 90kp. Adomafl 
kevičintė, Alena Kazlanskintė, Magdė Reiku9i 103kP- Mar* Ž^aitienė; 127 
Praleikiutė, Albina Miliauskiutė, Jed-i kuoP‘ Viktoras Savolionis; 129kp. 
vigą Sabaliauskiutė, Petrone Vaitke- Ka*ya Sakalauskis.
vičintė, Aaelė Matulevičiūtė, Petras I Todėl viršminėtų kuopų sekreto- 
Matutavičius, Julė Matuševičintė, Ju- ,riai "’al«a<'9 greitai prisiųsti jų ad- 
lius Balevičius, Magdė Kapsčiutė, re9ns-
Kozmas Kupstas, Benediktas Kučin- “Draugo” Administracija

skas, Magdė Makanskiutė, Edvardas 
Makauskas, Izabelė Lekeckiutė.

2 kp. Forest City, Pa. Marė Sta KUODU StlSirillkimai.
nevičiutė, Agnieška Miliauekiutė, VIa- 
dzie Laurinavičiutė. 11-oji kuopa laikys savo bertaininį

7 kp. Pittston, Pa. Tnelė Markaus- susirinkimą nedėlio,įe~W d. balandžio 
kintė, Adelė Markauskiutė, Ona Mar-'™13 m- valandą pbpietų pampi-
kauskintė, Veronika Vizgaičiutė, An- .i®9 nanjoje svetainėje. Malonėkite vi 
tanina Beliuniutė, Jonas eBliunas, Ju- « pribnti paskirtu laiku, nes turime 
zė Tamčiutė. [daug svarbių reikalų apsvarstyti, o

9-kp. Bridgeport, Conn. Petras Ra- , mokestis bus primamn tuojau po su- 
šimavičinks, Alena Baltrušaitė, Agn- ™09- ° tie knrie negyvena Water- 
ta Alinskiutė, Paulina Venelovaitė, burY ’>• i musV k«0P6
Antanas Jučas. ! malonėkite prisiųsti šiuo adresu: 8.

13 kp. Baltimore, Md. Stasys Ze-[ Clb’,b,k“’ 91 c®"«™» nve-» ^atei- 
branskntis. ■ būry, Conn.

20 kp. Bbiladelphia, Pa. Antanąs ! TaiP«' neužmirškite naujų atsivesti
Miliukas, Grace Danknintė. .prirašyti prie R. L. R. K. A.

21 kp, So. Beetou, Mass. Stasys' Ra4tS
(kaulinas.

24 Minersville, Pa. Adelė Matuševl- 
čintė, Juozas Matnševičius, Edvardas

I

Bartkevičius.
28 kp. Luzerne, Pa. Vladzia Ma- 

lntkevičiutė, Matas Petrauskas, Ve-

3-oji kuopa, Elizabeth, N. J., 
laikys' bebtaininį susirinkimą Jan- 
aitienės svetainėje, 109 Pine St., 
9 balandžio, 7:30 vakare. Vi
siems susirinkti, atsivesti naują 

. narių ir atsiimti konstitucijas.
J. Balčiūnas, sekr.

Marė

84-oji kuopa, Meriden, Conn., 
laikys bertaininį susirinkimą 6 
balandžio Pratt svetainėje, 2 vai. 
popiet.

K. Raišelis, sekr.

71-oji kuopa, Waterbury, Conn 
laikys savo bertaininį susirin
kimą sekmadienyje 6 bal., 1 vai. 
popiet svetainėje po No. 48 Green 
St. Visi privalo atvykti paskirtu 
laiku, nes bus svarbių reikalų 
svarstymas. Kiekvienas gaus kon 
stituciją. Bus priimami nauji 
nariai.

S. Cibulskis, sekr.

20-oji kuopa, Philadelphia, Pa. — 
nedėlioję, 6 bai. 3:15 popiet lietuvis 
koje salėje. Bus tariamasi ir apie pa
šalpos skyriaus įvedimą.

. 8ekr.Wm. Kareiva.

KONGRESAS! KONGRESAS M
Primename visoms parapijoms, 

draugijoms ir kitokioms katali
kiškoms organizacijoms, jog Ame
rikos Lietuvių Rymo Kataliku 
Kongresas šįmet bus 25 ir 26 • 
birželio Pittsburgb’e, Pa. Para. 
pijos gnlės siųsti po tris, o 
gamzaeijos po atstovą.

A.L.R.K. Federacijos valdyba: 
Kun. J. J. Kaulakis, prez.

„ A. Kaupas, sekr.
B. Vaišnoras, kas.

Susiv. L. R. K. A. Seimas.
Šhioint pranešu, jog 28- 

tas Seiniae atsiliks, Brook- 
lyne, N. Y. Birželio (.Tune) 
3-4-5 d. 1913 m. Kuopos 
turinčios 20 narių, gali sių
sti vieną delegatą; turinčios 
narių 50 taip-pat gali siųsti 
tik vieną delegatą. Kuopos,

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

PREZIDENTAS:
Jonaa Rikteraitis,

91 Congress avė., y
Waterbury, Conn.

VICEPREZIDENTAS:
Mateuias Tolnba,

1139 Wyomi>g Avė.,
Ezeter Boro, Pa.

SEKRETORIUS:
Juozas S. Vasiliauskas,

112 N. Greene st.,
Baltimore, Md.

KASININKAS Pranas Burba, 
456—458 Mum st., Edwardrrfl!ev

Wilkes-Barre, Pa.
KASOS GLOBĖJAI:

Jonas Jaroševičius,
Love Farm, Washington st, 

Walpole, Mass.
Kazys J. Krusinskas,

457 — 17th st.,
Brooklyn, N. Y.

KNYGIUS: Kun. S. J. Struckna, 
P. O. Wanamie, Pa.

DVASIS. VAD. Kun. J. Itaimčbm. 
P. O. Minersville, Pa-
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MARK TWAIN.

HUCKLEBERRY F1NNAS
Apysaka.

Vertė JONAS KMITAS.

Kunigaikštis pasinaudojęs pirma ja- nusisekusia pro
ga, atspausdino tinkamą skaičių pagarsinimų, kuriuose 
vaidinimas buvo išgirtas, kaip kokie neregėti stebuklai. 
Per dvejotą dienų plaukėme, niekur nesustodami, o tuo 
visu laiku ant tropto virte virė veiklumu, nes niekados 
nesiliovė mėginimai su kardu ir lošimu. Vieną, dieną 
plaukdami pakraščiais pro Arkansaso valstiją, paste
bėjome mažą miesčiuką, pastatytą ties plačiu upės užka
boriu. Neprivažiavę kokią pusę mylios, palikome troptą 
įvykdinti lošimas.
su Džinui pakraštyje tarp kilimų, o mes tryse sėdome į 
valtį ir nuplaukėm miestelin pasiteirauti, ar tiks čia

Labai gerai mums nutiko, nes lyg tyčia tą dieną 
miestelyje buvo rengiamas cirkas, taigi iš visų apielin
kių privažiavo žmonių — pažiopsoti.

Cirkas rengėsi tą dieną išvažiuoti, taigi reikėjo pa
sinaudoti ta aplinkbe. Kunigaikštis tai suprato ir ne- 
gaišaudamas pasisamdė tą pačią svetainę. Paskui iš- 
lipdinome apgarsinimus. Netrukus nei pusei valandos,
visas miestas galėjo skaityti šitokį apskelbimą:

Shakespero vaidinimas!!!
Tik vieną vakarą!

Garsiausieji pasaulio artistai,
Davydas Garrickas, jaunesnysis, iš Drury Lane Teatro 
Londone ir Edmundas Keanas, Vyresnysis, iš Karališkojo 
Heymarket Teatro, Whitechapel, Pudding Lane, Picca- 
dilly, Londone, ir kitų garsiausių teatrų atloš iš Shakes- 

pearo sceną ant balkono, vardu 
■Romeo ir Julija!!!

Romeo ...................... ................................... P- Garrickas
Julija .................................................................P- Keanas

Su pagelba kitų artistų!
r . _ Nauji rūbai, nauja scena, nauji papuošimai!
jjrįf! • Taipgi:

i Sujudinanti, puiki, širdį perskriodžianti
• Kardais muštynė

S Iš Richardo III!!!
Richardas III ................................................. P- Garrickas
Itichmondąa . . . ...................................................  p. Keanas
Į \ (tyčia publikai pareikalavus)
’ Taipgi:
Nemirtiną Hamleto monologą pasakys garsusis Keanas!
Kurs paeiliui per 300 vakarų linksmino paryžiaus gy

ventojus
Iš priežasties, neatidėliotinos su Europos teatrais sutarties,
■ , bus lošta tik vieną vakarų !

f

Vakarop vis daugiau žmonių rinkosi miestan. "Ki
ti atvažiavo su šeimynoms, utsiveždami gurbuose mai
sto. -Nestokojo ir gėralų, taigi vietomis įkaušę svečiai 
kibo viens kitam į krūtis.. Staiga kažkas riktelėjo:

— Žiūrėkit, atjoja senis Boggsas! Apžiurėjo visas 
apielinkės smukles ir grįsta atgal! Boggsas atjoja! 
Žiūrėkit!

Tarpe dykūnų pakilo linksmas klegesys, turbut pa
pratę buvo iš senio krėst juokus. Viens suriko:

— Norėčiau žiuoti, ką šiandien Boggsas sukapos? 
Jei butų nusomijęs visus, t kuriems grūmojo per dvi
dešimts metų, tai liktų nemenku didvyriu.

Kitas atsiliepė:
— Norėčiau, kad Boggsas mana pagrūmotų, tai 

bent bučiau tikras, kad gyvensiu tūkstantį metų.
Tuomsvk atjojo Boggsas, tampydamas žirgą ir 

šaukdamas, kaip koks idijietis:
Iš kęlio traukitės, iš kelio! Joju į karę ir sakau 

jums, kad karstai eis blogyn!
Jis buvo girtas ir vos laikėsi ant balno. Galėjo tu

rėt suvirš penkiasdešimts metų ir buvo labai raudonas. 
Visi jį užkabinėjo ir krėtė juokus, jis gi atsikirsdavo, 
sakydamas, kad neturįs laiko su jais kamu&ties, nes 
pribuvo čia tik užmušti pulkininko Sherburno, o su jais 
paskui atsilvgįsiąs. Mat, jo gyvenimo dėsniu esą “pir
miau mėsa, o paskui jau srėbalai”. Pastebėjęs 'manę, 
prijoję ir užklausė:

— O iš kur tu, vaikeAr pasirengęs mirti?
Ir nujojo toliau. Nusigandau, bet viens žmogus 

tarė:
- Nepaisyk, tai paprasti jo pliauškėjimai. Pa

sigėręs visiems grūmoja mirčia, bet niekam blogo ne
padarė. Visam Arkansaše nerastum tokio ramaus, se
no paikšo.

Bogsas sustojo ties didžiausia miesto sankrova ir, 
pasilenkęs po audekline pastoge, visa gerkle suriko:

Išeik laukan, Sherbume! Išeik ir pažiūrėk akys- 
na žmogui, kurį taip begėdiškai prigaudinėjai. Esi šu
nim ir.žinok, kad neištrūksi iš mano rankų!

Ir nesiliovė keikęs ir pludęs visokiais juodžiais, ko
kie tik užėjo ant liežuvio.. Ant .gatvės prisigrūdo pilna 
žmonių, kurie klausėsi, ir kvatoji). Galų gaie iš sankro
vos išėjo puikiai pasirėdęs .vyras, apie. penkiasdešimts 
penkerių metų amžiaus. Viši pasitrankė, craudami jam 
kelią, o jisai išlėto eina tiesiog pas Boggsą ir kuora- 
miausiai jam sako: ,

Nusibodo man tavo pliovonės, bet busiu dar kan
tinis iki pirmai valandai, neilgiau — įsidoipČS/ tai. Jei
gu pirmai pasibaigus ištarsi prieš manę-^tor^. vieną žo-

‘ DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:.

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakumboaa. 
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka iž 
pirmutinių krikžėionybėa amžių. 
Kaina * >1.00

2. Evoliucija, ne Revoliucija. Parašė 
Patrimpas. U šitos knygos galima 1 
susipažinti su sociologijos mokslu. 
Skaitytojai ras joje praktingus nuro-; 
dymus Lietuvos visuomenės veikė- į 
jams. Kaina 35c. ,

3 Kodėl neini Išpažinties? Parašė kun. 1 
Aloyziua J. Warol, J D. Vertė kun. 
V. D. Dideliai naudinga knyga. | 
Sumuša visus bedievių argumentus, 
prieš išpažintj. Reikalinga pasiskai-1 
tyti kiekvienam Ameiikoje gyvenau-! 
šiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveikamia Dramos Pa
veikslėlis iš liaudies gyvenimo. Len-

• kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis. 
Labai tinka scenai. Kaina 15c.

t

5. Uškrešiamųjų—limpamųjų ligų Ižai 
plėtojimo budai Ir kova su joml» 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knyga ; 
reikalinga kiekvienam šeimininkui, j 
Jų perskaitęs, žiuoei, kaip pasisaugo- ' 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c. t

6. Lletbvlų 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.

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

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

9. Apsvarstyk! Attikusiems misijų pa ! 

_ minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks
lų. fiita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miero pamokslus. Kaina tiktai 6c.

ir Skaitlį Kada Laikraštį "LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ų gauti?

“LIETUVA”
Eina įau 21 metus Chieago, Illinois kn 
Pštnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir 
viso sviefo, o prenumerata kaituoja me
tui Uk *2.00, pusei melų *1.OO.

Rąžyk adresų;

A. OLSZEWSKI,
32S2 So. Halated St., 6MICA60, ILL.

•' •«“ 'e ' A ‘ -3

Ję £
H Lietuviškyjij Švento Kazimiero

j Seserų Seminarija
I CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty
riu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo

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

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale Meldžiama kreipties prie Motinos ‘Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
-r- 7- .-F-.V- — v-.-v- — -g—v-.-p-.— —‘ *J >'4 f v > ♦ ■» *

NEBO
Padaryti Kaip 

Turkijoj

10 už 5c
Gaunami visur

su muštukais G1GARETA1

Geriausi
visam

pasaulyje

DOVANAI! DOVANAI!
ry- sveikata ir drūtumas bei

naujausio mokslo kninga 
apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras^
jį*- * Įžanga 25 cetntai, vaikams ir tarnams 10 centų 
ri ^Taip apsigaiaainę, ėjome. pąsivąlkĮoti_po miestelį, 
a? namai ir prekių sandėliai buvo pastatyti iš senų ne- 
imdiwytų lentų. -- Stovėjo ant stiebų, .kokių keturių pė
dų augščio, kad upei išsiliejus, vanduo neapsemtų. Prie- 
namų buvo darželiai, bet juose nieko neaugo, tik dur- 
niaropės ir visokios piktžolės, kurios puikiai bujojo tar
pe krūvų prtenų, senų kurpią, sugurintų bonką. ir viso- 

iiLgSkamialų. Darželiai buvo aptverti senomis tvoro
mis, pirkaitėmis prie stulpelių,, kurie buvo iškrypę į 
visas puses. Vartai karojo ant šikšninių užraišų. Ne
kurios tvoros turbut kadanors buvo baltai nudažytos, 
bet kunigaikštis spėjo, kad tai turėjo būti dar Kalumbo 
laikais. Darželiuose buvo kiaulių, kurias savininkai 
stengėsi išvaryti, tik vis be pasekmės.

Prekių sandėliai buvo pastatyti tik prie vienos 
gatvės. Kiekvienos durįs buvo padabintos audekline 
pastoge, paremta ant stiebų, prie kurių žmonės prisi-; 
rišdavo arklius. Čia jau riogsojo tuščios nuo tavorų 
dėžės, sėdėti gaujoms tinginių ir žioplių, .kurie raivėsi, 
čiulpė tabaką ir piaustė peiliais visokius parašus. Tų 
'dykūnų buvo visur pilna. Dėvėjo jie šiaudines skry
bėles, nemažesnes ųž paprastą skėtį, buvo visiškai 
vienmarškiniai ir retas kuris turėjo brušlotą ir triny
čius. Vadina viens kitą Bill, Buek, Hank, Joe, Andy. 
Kalbėjo labai išlėto ir tankiai vartojo keiksmus, ku- 
„rių turėjo neišmatuojamą išteklių. Stovėjo, paranstę 
stiebus zir laikydami kišenėse rankas,, kurias ištrauk
davo tik pasikasyti, arba įsidėti burnon tabako žiupsnį.

Tabako jie sučiulpdavo galybes. Bet nevisi jį tu
rėjo. Kiti tik tuo ir prasimaitina, kad vis skolina nuo 
draugų ir niekados neatiduoda.

(latvėse buvo pilna purvyno. Daugiau ten nieko 
nebuvo nei matyt. ‘ Purvyne raičiojosi kiaulės, link
smai kriukšendamos. Žmogus eidamas keliu, turi trauk- 
ti.es šalin, ir bristi per purvyną, o kiaulė guli sau ant 
tako, žindo paršiukus ir išrodo taip pakakinta, lyg kad 
kas jai už tai umoka. Bet kartais išgirsti: “ūžia — 
ūžia!” ir matai, kaip kiaulė, skaudžiai klykdama, bė
ga šalin, nes keli šunes ją apspito ir tąso už ausų. Kį
la lermas, trukšmas, klegesys ir visi dykūnai trūksta 
juokais, pakakinti, kad turi žaislą. Ir vėl visi žiopso, 
ar nepastebės, kur piaujantės šunų. .Bet smagiausias 
dykūnams pasilinksminimas, jogei pagauna kur valka
tą šunį, pririša prie uodegos blokinę dėžę ir, aplaistę 
tarputinu, uždega ir paleidžia.. Ply.šdami juokais, jie 
žiuri, kaip bėdinas sutvėrimas, pasiutęs iš baimės, bė
ga per laukus, kaip akis išdegęs.

Tūli namai, pastatyti čia jau ant upės kranto, taip 
buvo palinkę, kad rodės rengėsi įkristi į vandenį. •Gy
ventojai iš jų išsikraustė. Kartais atsitinka, kad upė 
pąsigraužia po krantu kokią keletą mylių ilgio ir pus- 
tnylį. pločio ir vieną gražią dieną viskas nugrimzdo į 
Vandenį.

Vi- V

delį, tai pamink, aš tau nedovąnosių.
Tai pasakęs, apsisrčko Ari nuėjo į z -•Žmonės

nutyb)'ii,_pali(;vČ' trtotę juOknHr Boggsas, vis keikdamas 
Sherbumą, nuėjo tolyn, bet, atsidūręs kitam gale gat
vės, vėl -sugrįžo pas.-Shecbumo, k^iutuvę įy^j^rsdėjo .bur
noti išnaujo. - Žmonės- jį kalbina, kad Rastųsi ir eitų 
namon, nes vos tik bertainis liepti iki pimrftn,'bet Bog
gsas -nenori nei- klausyti^ Trenkė kepurę “žemėn, per
jojo per ją su arkliu ir strapeliuodamas į visas puses 
keikia toliau. Vėjas taršo žitųs jo plaukus, žmonės mal
dauja, kai ’ nuliptų nųp arkfio, bet viskas veltui. Ga
lutinai karkus suriku-''-;;” 7

Bėgsite kuritsrir atveskite jo dukterį! Greičiau! 
Gal jos’paklausys.. • J

Keli žmonės nubėgo atsivest dukters, o aš pasi
traukiau į šalį ir laukiau, kas čia bus. Netrukus žiū
riu, eina Bpggsas'jau Uę raitas. Veda jį pėkščią 
du vyru, o jisai eina skubiai ir išrodo nusigandęs. Stari 
ga kažkas šurikof -

— Boggsai!
Atsigrįžau pažiūrėt, kas jį šaukia. Ugi žiuriu, pub 

kininkas Sherburnas stovi ant vidurio gatvės ir turi 
rankose pištalietąj vamzdžiu viršum. Čia jau pama
čiau greit bėgančią jauną merginą, lydimą dviejų vyrų. 
Boggsas atsigrįžo, kad pamatyti, kas jį šaukia, atsigrįžo 
ir tuodu, kurie jį vedė, bet pamatę pištalėtą, šoko į 
šalį, o pulkininkas Sherburnas išlėto leidžia šautuvą 
žemyn ir taiko į Boggsą. Tasai iškėlęs rankas suriko: 
“O, Dieve! Nešauk!” Bematant bum!... pykštelėjo šū
vis, ir Boggsas pasvyręs gaudo rankomis orą. Bum!... 
pykštelėjo antrusyk, ir Boggsas išdrikas krito ant že
mės... Mergina klykdama puolė prie tėvo ir nesavu 
balsu šaukia: Užmušė! užmušė!

Žmonės grūsta grūdasi prie negyvėlio, artimesnieji 
stumia minią atgal: “Traukitės atgal! Nesigruskite! 
Jam reikia tyro oro!”

Pulkininkas Sherburnas, numetęs pištalietą ant že- 
fnės, apsisuko ant užkulnio ir sugrįžo į krautuvę.

Boggsą nunešė į vieną vaistinę ir paguldė ant že
mės. Po galva padėjo didelį šventraštį, o kitą, mažes
nįjį, padėjo ant krutinės, paskui atsegė marškinius, kad 
net žaizda buvo matyt. Boggsas kelissyk sunkiai at
sikvėpė, kad net sukruto knyga ant krutinės, paskui 
staiga nurimo — pasimirė. Tada atitraukė nuo jo alp
stančią verksmu dukterį ir nuvedė ją namon. Ji buvo 
gal kokios šešiolikos metų, labai graži ir maloni, bet iš
balus ir labai persigandus.

Netrukus tisas miestas susitelkė apie vaistinę. Vi
si grūdosi prie lango, kad pamatyt negyvėlį, bet pir
miau atėjusieji nenorėjo apleisti kiliems savo vietų, nors 
anie garsiai rugojo: Ar dar rteatsi žiūrė jote? Kur čia 
teisybė, kad vieni žiūrėtų per visą dieną, o kitiems 
nei dirstelti neduotų! Juk žmonės visi lygus!

(ToHanfi bus).

Merchants 
anking- ••

Mahanoy City, Pa.
Sialija geriausį bwių išėji

mai piritų ir lengviausi bu
do išrfmrirėjimri mertgačiių 
ar vekselių, piritu kaipe 
mokant taupime fendanas.

Mfs mekame nuošimčius 
aut visų taupiuimo iepesitų 
ir priteiksime jame įgyti Ma
mas.

Pradėk su mums taupime 
rokundas ir susipažink.

B. M. GRAHAM, prea.

D. P. GUHTAM, Sekr.

iiiegHHimiiiHHiu*

BONA MORS 
SODALIT'*

STJAMtSCmRAl
MONTREAL,CAH

R. H. Morgan
Išdirbėjęs Kepu

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

Reikalauk Kata- 
Uege..

R. H. MORGAN
13 NJMain ST„ 

SHENANPOAH, PENN’A

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke*-Barre, Pa. 

f UNITED STATES MRfelTAIlY
KAPITOLAS

Pervlriia Ir nopa- 

dalyta nauda 490,66* M
VI sudėtus pinigus meka S-dlų

nuošimti.
WM. a. M. UBAM. rnsUtam. 
FHAN0I3 DOMUI.AS. <

DR. L. S. ŠUMKOVVSKIS

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

’ North Chicago, III.

TA KNYOA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir geriausio budu gydymo irįvairių 
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite 
rasti, kas yra. pa t Upę rankvedy] “DAKTARAS”.

ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie Tyrų paslaptybes ir Jų ligas. Apie moteris teipat 
nemažai kalba.

TA KNYGA “DAKTARAS” ižaižkina vardus visokių ligų. kaip jos prasideda, kaip iirodo. 
kaip iisigydyti ir kaip ant toliau apsisergėti. LABAI AKYVAI

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” apražo daug paslaptybių, apie geriausius smagumus ženy- 
binlo gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽI- 
NOSi kaip Sitų knygų perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems teip ir Jauniems- 
ženotlemslr nevedusiems vyrams ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS litos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi žios knygos su didele akvata perskaitys tieDis garsiai kad galės daug 
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA “DAKTARAS" yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų 
atrasite viskų, ko čion negalima paražyti ir dažinosi visų teisybę.

APART KITU SKYRIŲ sergantiems rodijama skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, roma- 
tizmo, odos, vidurių, nusilpnėjimo, bronohltis ir limpanėias ligas: teip-pat apie moterų nesvei
kumus ir kitas visokias ligas kaip ilsigyditir t.t., teipat sėklos nnbėglmus nuo saužagystfl ir t.t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”. -

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokiha knr ir kaip ižsigydytl, kaip būti sveiku, 
bet ir kaip nuo Visokių ligų apsisergėti.

NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad praėant lietuviams Jų Mleido Phila- 
delahios M. Klinikas, dėlei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias 
Štampas už prisiuntimo kaitus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rąžyti adresas teip:

•The Philadelphia Medieal Clinie
1117 Walnut Street, .
Phlladelphloa Med. Cllnlkas, vyrų Ir moterų, visokias Ilgas greit Ir nuodugni! 
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms nekarštoms. Atsilankyk 

vilkai paraiyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedėlioj nuo IO Iki J. Utam. Ir Petn. vale. nuo 6 Iki 8 vai

Wilkes-Barre, 
Deposit & Savings

BANK,

$150.000.00
500.000.00

3.700.000.00

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. scdhatomis nuo 
9—12 vidordianyjo ir nuo 7 vai. 
vakare iki t;

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietu viškai.

LIETUVIŠKA BANKA

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

4000 -4802 So. Wo<xi St. Chica<o, III
Priimame plnlgns 1 Bank* uMMyjlmui nno 

vieno dolerio Ir daagtaaa Ir mokame tračia pro
centą ratomis ant matų. Siaučiama plnlgns | vi
sas dalis svietą pigiai, graltal Ir teisingai, o sveti
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame ilfkortea ant vlaų Unijų | 
krajų tr M fcmjaua. teipgi tiklotus aat geležiuke- 
llų po visa Amerika ir Europa.

Musų Banka iždirba visokius ražtaa Ir doku
mentus vlsoee kalbose Ir dunda rodą lietuviams 
visokiuose atattiklmooee Ir relkaluoee ypatlžkal 
Ir per lallkns. Tik kratpkitAa vlržmlnfitu antraiu.

Philadelphia, Pa.
lai Išgydo be 
‘ arba lletu-

TŽMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstanšėaš 
tfiketančių mūsų tautiečių k»« 
liauja } prigimtų šalį ir iš t Mist 
atgal į Amerikų, o viai labiausia* 
sžganėdinti, kurie perka laivakoi* 
tęs pas:

Joną Nemeth’ą
O kodėl! Nes turi gerų priAm* 

rėjimų, parankių kelione, kad tai* 
tom kaip ir pačios kompanijos km» 
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pA 
nigų greičiaaaiaa ir pigiaaaiaa pa»> 
saulyj.

3 N. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
DlDETA UM.

KAPITOLAS I160.0M.ML 

PERVIRŠIS 6306.6M.M

Didtiaimia ir Mii0aoaAa 
Banką mleate.

Moka 8 auaftiinšiuų «■* 
mifllAt* ptai|9. 

f ___ a. LXi
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Švaru* ir sveikas 

kraujas yrajMuiatu 

musu sveikatos.

Pavasario sezone, kuomet kraujas yra labai nusilpnėjęs ir užpildy
tas nešvarumais, kurie pasirodo užnuodydami visas kūno dalis.

Severos Kraujo Valytojas
(Severas Blood Purifier)

vra patariamas tokiuose atsitikimuose. Jis prašalina votis, niežėjimą 
odos ir žaizdas, sustiprina visą sistemą, prašalina nešvarumus iš krau
jo, ir taip užbaigia silpnumą ir nerangumą. Yra lengvai paliuosuojan- 
tis būdas ir patariamas kaipo geriausi vaistai pavasaryje.

reikalauja netik vidurinio gydymo su SEVE- 
VEROS KRAUJO VALYTOJUM, bet reikia 
tuojaus gydyti ir paviršutiniai. Privalote 
naudoti gerą. naudingą ir veikiančią mostj, 
kurį prašalins niežėjimą dabar taip tankiai 
išsivysiantį iš pagedusio kraujo — niežus, 
egzemą, -Ringivorm,' Ivy užnuodijimas, lašai, 
Salt-rheutn, krapą (liives) ir užsidegimo nie
žėjimas.

Severos Mostis Odos Ligoms
(Severą's Skin Ointmeut) ' 

yra geriausiu vaistu, kadangi turi savyje 
stiprias, antiseptiškas ir gydančias nuosavy
bes. Tapo pripažinta geriausiu vaistu odos 
ligų gydyme. Veikia švelniai ir nearzina. 
Kaina 50 centų.

Jeigu negalite gauti aptiekose, rei
kalaukit stačiai nuo mus.

Daugybė žmonių vartoja tuos vaistus ir 
rašė mums padėkos laiškus, prašydami, kad 
apgarsintume ir dėl kitų naudos. Perskaity
kite tą.

Kaina 1.00 
Aptiekose 

Jeigu negalite 
gautii aptie- 
reikalaukite 
tiesiog nuo 

musų.
Prisiusime ap
mokėtu eks
presu, gavę 

adresą ir $1

Reikalaukite
laikraščio

“Gazeta Ro- 
tlzinna” z

I EXCELLEHT AND 
IIA81E REMEDY

i -Sai
n>. VbsfiUt tnd Som 
f krrtpmt Blood" .' 
tiriaus othtr Blood 
> Bbsaaa.

lsvalynuej kraujo, 

vartoja*, Severos 

Kraujo Valytojas.

Perskaitykite vieną iš daugelio laiškų, kuriuos prisiunčia mums tie. 
kurie vartojo tuos vaistus. Perskaitykite ką jie sako apie tuos vaistus: 

“W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.
Gerbiamieji Ponai!
TTisitikint Jūsų padarymu, pirkau jųsų vaistus ir vartojau juos per 3 
savaites. SEVEROS KRAUJO VALYTOJAS yra labai geru vaistu. Iš 
gydė mane nuo odos ligų, kurios tankiai mane kankindavo. Galite pa
garsinti tą laišką, idant kiti sužinoti) apie jųsų naudingus vaistus, ku 
rie gelbsti ^sergantiems ir grąžina jiems sveikatą.

Juozas Krninski’s
Chicago, Beaeh Ilotel, Chicago, III.

Laike ligos’ visuomet užsitikekite Severos vaistais

“W. F. Severą Co.
Cedar Rapids, Iowa.

Gerbiamieji ponai!— Pirkau SEVEROS 
ODOS 1IOSTJ, kuri man buvo pataria
ma, už kurią širdingai dėkavoju, ka
dangi prašalino niežėjimą tuojau pirmo
je savaitėje vartojimo. Dėkavoju nž 
tą mosti ir viso labo linkėdamas pasi
lieku Adam \Votak,

Box 8, Roekfalt, Conn.

kuris tik-ką 
buvo atspau
stas ir kuri 
galite gauti 
dykai pas savo 
aptiekorių ar
ba tiesiog nuo 
mus.

tROįj
H^|ever|I

CSDAR RAVMOS,

Tarine datą ki- 
tohiiĮ Sercres 5 ’ 3- 
lių, kurios yra įsi- 
davineiamos visose 
Savieaytų Valstijų ap
tiekose. Klauskite 
Severos Gyduolių Ir 
neimkit kitokių

Jeip-gi aplieto
mis oeturetų, mes 
mes nusiųsime tiesiog 
tam, kuris reikalaus 
prisiuntęs kainą. Oz- 
sakymą už $1.00 ar
ba daugiau, siunčia
me apmokėtu eks
presu.

galima butų panaikinti ir daugelį galima bu
rtų palengvinti ir išgydyti, jeigu prižiūrėti 
pvarumą sergančių dalių. Ir tuomet geras 
antiseptiškas (veikiantis prieš puvimą) mui
las, išpildo savo užduotį.

Kuomet gausite progą pabandyti gy
dančias nuosavybes gero muilo, pabandy
kite

ers gydomasis Ūdos muilas
Severa’s Medicated Skin Soap

Yra geru, švariu ir veikiančiu prieš pu
vimą muilu į teoletą, maudynę, prausimą 
plaukų ir skutimą. Geras gydymui 
ir panaikinimui hiaurių ir negražių išmėtymų, 
niežų, niežėjimo ir daugelio ktų odos ligų. 
Nepalyginamai geras vaikų prausimui. Kai
na 25 centai.

Ydant parodyti Juras ką nuveikė tasai 
muilas, ką veikia nuolat — paduodame Jums 
vieną iš laiškų, rašytų mnm^ kasdien:

IOWA

“W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa.

Gerbiamieji!
Buvo išmėtytas visas kūnas ir kaip 

man tik patarė vartot SEVEROS GY
DOMĄJĮ ODOS MUILĄ į maudynę ir 
trumpam laike išsigydžiau. Actu už 
gydantį odos muilą, jog matau, kad y- 
ra geras kiekvienoj- smulkiaeaoj, kaip 
kad garsinate. Juozas Dobrawolni’s 

___________ Laaterville, S. Dak.” ’

Farmos! Farmos!
Kur laikai pinigus? Ar sargioj vietoj?

Turiu parduot 25000 ake- t, 
rių žemės. Parduodu po rj 

kiek kas nori, dėl visokio p 
didumo farmų. Ant tų že- u 
ašių yra tarpais ir miške- g 
liai, tarpais yra pliki lau- f. 
kai, kur gali eiti ir arti be ą 
valymo. Iš tų miškų gjili- į] 
ma pasistatyti lietuviškas s 
trobas arba tvoras apsitver 
ti. Kaina už akerį nuo $8. n 

00 ligi $20.00. Parduodu d 
ant išmokesčio, tik reikia č 
įmokėti po $1.00 nuo ake- e 
rio, o kitų sumų gali mokėti 
kada gali ar kas mėnuo ar
ba kas metai, per kiek me
ti į sutarsime mokėti. Lai
ke bedarbės, ligos ar kokios 
nelaimės, mokesčio yra pa
laukiama.

Turiu ant pardavimo gy J 
venamų farmų su trobomis
ir su sodais, su ariamais lau 
kais visokio didumo, viso
kios kainos, pigių ir bran
gių. Tos farmos randasi 
Michigan Valstijoje, ties , 
Michigan ežeru, arti dviejų ( 
turgaunų vietų, į kuriuos' ] 
atplaukia daugybė laivų. ( 
Aš turiu parduoti žemės 
dviejuose pavietuose: Lake 
ir Mason. Paviete Mason 
žemė geresnis visoje valsti
joje. Čia yra didžiausia 
Lietuvių Farmerių kolonija. 
Čia yra 132 lietuvių, pirklį-Į 
siu farmas ir kasmet lietu
vių skaitlius auga ir žemė 
kaskart eina brangiui ir ge
resnes žemes greit išpirks. 
Taigi, Mielas Broli Lietuvi, 
jei nori sau ir savo šeimy
nai geresnio, linksmesnio 
ir sveikesnio gyvenimo, kur 
nekeiks dirbti po bosu, nes

_________

Musų Banka yra po 
Priežiūra Valstijos

Priimame depositus nuo $1.00 ir daugiau ant 3-čio 

procento. Parduodame šifkortes, siunčiam pinigus, 
Insurance,’ Real estate,“ security, etc.

Central Manufacturing Dis- 

—— triet Bank —

(Cnder State Supervision)

1112 W. 35th St., Netoli Morgan, - Chicago, IU.
Sukalbama Lietuviškai

■■■ I. A. Norkaus ta rtosrecT si. unna. aus.

Prano Burbos //ofe/isj

koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 
visados imtum

Bordeno pieną

F-——-j t* :«y!lry Vy ęįl Edvanoileje, Pa.
<J»6 4.,« Main St. Abu TeMonal

' ■ > i < l&JL- •••• Pranešu garbingiems 
aavo tautiečiams, kad 

'įA užlaikau puikiausi Lie
' 'iJBPlBrABR ’nviška visoje

, Km • \ įskas vra

' " ■“‘1 <1 1 s 1

|H ,;IS UI ai II kiti ;S

į r

drauguos trn’i rr-gt

/■d'A'dd d . V d.d,v--d'7'rB nes scena labai gerai

įtaisęs pulruimį, kur 
galima graijiti boles. fPrie to, užlaikau ir graborystę it 
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.

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 

kuogerlausios

C 0 ALTON

Į- I S l-S ■ !

THE FIRST HATIOMAL BANK
WF*W1LLE, ILL. *

Męs kviečiame tamstą čia atsilankyti, o mandagus į 
■ tarnavimas yra užtikrintas. Siunčiame pinigus į užrahežį g 

■ : kuogeriausią. Už depozitus mokame 3 nuošimčius metama. S 
A. L. 8OMEK8, Mašininkas.

Drapanų Kratuvė 
101 E. Main 8t, DanviUe, III.

Musų lietnvižk ipardavėjai vi* 
, sarta maloniai pa tarnaus ir viską 
paai&in Jums uždyką.

Ateik ir paaipaaink iu jais.

LirruviiKA koautuvt •
Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų ir moterų ap- 5 
rčdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią. .

WESTVLLLE, ILLINOIS. |

ALCOHOL 49% 
kFA'Richter ac., 
V newyork Zj

RHEUMATISM

VZ Slogas nie- 
Y f kad nepagausi, Y
u jei vartosi į laikų B
9 tikrąjį Pain-Expelerįl 
r ir pildysi nurodymus, 
kurie raudasi prie bon 

kūtės ••
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VIETINES ŽINIOS į
o

Smagus įvedimas šv. Jurgio 
svetainėje.

Kun. dek. M. Kraučiu- 
nas pavedė kun. S. Kučui 
ir d-imi A. L. Graičiunui ren 
girną vakarų šiokiomis die
nomis šv Jurgio svetainėje. 
Bus rodomi krutami paveik 
šiai su paskaitomis apie 
sveikatų ir kitokius naudin
gus dalykus. Vienas vaka
ras savaitėje bus pavestas 
žaismėms ir šokiams. Ga
lės juose dalyvauti jauni
mas po tėvų priežiūra. Iš 
tokių. , vakarų laukiama 
daug naudos.

Pajieškau savo brolio, Antano Kaz
lausko, Kauno gub., kaimo Kibartų. 
Apie 14 metų kaip Amerikoje. Pirma 
gyveno Ewone apie 6 m. Girdėjau,

PRANEŠIMAS.

Kun. I. Kerslievich atsilankys 6-tų
kad išvažiavo j Chieagą. Turiu prie į balandžio Auburn, IU. 7tą vakare ir
svarbų reikalų. Meldžiu ji patį, ar 
kitų, kas apie jį žino, man pranešti,

labai busiu dėiknga.
Juzė Kuzlauskiutė

649 W. Lombard St. Baltimore, Md.
(wh)

Trumpiausias ir prieinamiau 
sias^ir tinkamiausias para

pijos vaikų mokinimui
Trumpas Katekizmas

Parasč Kun. J. D.
Gaunama “Šaltinio" Seinuose ir kituose į 

Knygynuose

8-tų iš ryto; Divernon, 111. 8-tą va- 
vakare, 9-tą ir 10 iš ryto bus Paw- 
nee, 111. Kurie skaitys šį pranešimų, 
teiksis duoti žinių kitiems tautiečiams 
tuose miesteliuose ir apielinkėse, idant 
visi žinotų ir atliktų velykinę iš
pažintį.

i

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! 
vo locną namą.

sa- 
es par-

Sergančioms Moterims! Xame ,otus tarp 63'ios

kniūmūi raini

Pirmos Rųšles Aptieka
« F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų. 
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak- » 
tarų Draugijai". Todėl visi Bridgeporto ir apielinkes Lietu

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

3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, - Chicago, Illinois
Telefoną*: YARD8 551

ajaSBiB «18 «iWB* x a#’gBSlKH8BS » «(« « 2

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep
tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

|B R I D O E P O R T ’ O
3315 Morgan IBtreet, '• - TTalsph. Yards 709

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta“arba ezpresuZ

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes-’r siunčiu Pinigui į Vuaa Dalia Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo viaokiua daiktui nuo ug
nies. Veda visokias provu ir ii dirba visokiu* dokumeutus 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalą visada kreipkitės pas savo tautietį, e busit* 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edwardsville, Pa.

Tel. Bell 0137-JT.

I
I

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

Kaina $2.00, Su Persiuntimu $2.15 
Adresas:

Rev. S. Pautienių?, Shenaudoah, Pa.

FABIOLĖ,
gani kardinai* Wiseraaao apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems dengia* kaip vieną ag- 

zemptiorių, aaleidiiaaiaa didaUa nuo- 
limtia. Oannana pas:

BST. ▼. TASMAanua,
112 Bs Atfc aa. BisoUyu. V. T.

os gatvių Ir Western 
Kedzie avės., apie 10 ml-

mis ant drapanų, i "utU P^į“* ?u? Li?/t.u- 
nupuolimu motės, | vių Sv. Kazimiero Vie- 
esi nevaisinga, tu- į nuolyno. Gera karų tran- 
ri skausmingus sportacija. Lengvos - iš- 
periodus, reuma- ’ lygos.

. , — i’zmą ir 1.1., me-, pjrk dabar, nes lotų
gink mano naminį gydymąsi, ku- greitai nakils
nuo įssigydysi namie, — ir visai Į gicivai
ma savo skausmus ir indėk 2 c .Pioneer Real Estate Co.

Jeigu kenti balto FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.
ps.*vr?Fot;‘«rn.ufT7ir‘ 1645 W. 47-th St., Chicago K&TSf

Lotą išlaimėjo No. 6349.
Praeitų sekmadienį šv 

Jurgio svetainėje buvo va
karėlis, surengtas šv. Ka
zimiero vienuolyno naudai 
Žmonių mažai tesusirinko 
nes vakarop ištiko labai 
smarkus lietus. Sulošta 
vidutiniškai Vaišgam 
"Tiktai niekam nesakyk” 
.Vaidino "Draugo” spaus 
tuvės darbininkai: Pr. Žu 
kas, J. Mikalauskiutė ir A 
Sutkus. Po to p. Žukas pa
sakė Čechovo monologų a- 
pie tabako nenaudų. P. A. 
Pocius gražiai atskambioo 
Lesebetizkio Serenadų. Po
nia Janušauskienė negalė
jo giedot dėlei gerklės 
skaudėjimo. Jos vietų u- 
žėmė p-lė O. Klimavičiūtė 
ir išpildė programų, vadi
nasi sugiedojo Schuberto 
Serenadą ir arijų iš Travia
tos. Virš programos jinai 
sugiedojo dar: Kur bakūžė 
samanota ir Cannina. Skani 
bus, išlavintas balsas džiu
gino klausytojų širdis. Ku
nigas F. B. Serafinas trum
poje prakalboje iškėlė aik
štėn priaugančiųjų' kartų 
auginimo reikalų.
'-Pabaigoje buvo loto trau 

kimas. Sutarta, kad jeigu 
per 50 kartų lotas nebus iš
trauktas, tai paimt pirmu
tinį numerį iš dėžės. Iš
traukta No. 6349. Pasiro
dė, jog tų numerį turėjo 
paėmusi firma Barrett and 

. McCall iš Chicago. Tikietų 
buvo parduota visoje A- 
merikoje apie 2000.

Pajieškojimai.
VARGONININKAS.

Pajieškau vietos prie lietuviš
kos arba lenkiškos parapijos. Ge
rai suprantu savo amatą. Esu 
blaivas, vedęs. Jeigu kuriam iš 
gerbiamųjų klebonų bučiau rei
kalingas, meldžiu kreipties į 
“Draugo” Redakciją

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON

Box 2, SOUTH BENO, IND.

3137 W. 63rd St., Cor. Troj St. 
CHICA60, ILL.

\lz
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DR. S. BROWSTEINl
Valandos: 1—3 popiet ir 6 — 8 vakare.

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

DOVANAI! DOVANAI!
Ūkišką Kalendorių 1913 metams ir naudingą ,, paketbuką* 
su užrašų knygute, išsiųsiu dovanai kiekvienam, kuris prisius 
man 10 gerų adresų savo pažįstamų ir 10 centų markėmis, ap

mokėjimui siuntimo lėšų. Adresuokite šitaip:

J. W. Geležunas
170 Grand St., - - Brooklyn, N. Y.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 19*7 M.

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

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride
dant 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).

g " •

V. J. Stankūnas
GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS S

S
įįį 3452 So. Halsted Street, - • - Chicago, Illinois
•i? r,

; v , v u vuvu. »įjį.v

\lz 
2
* Priėmimo valandos: nuo 8 ryto ligi 41 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare

£ 3109 SO. MORGAN ST., TelephonaslYARDS 5032
į? CHICAGO,^ILLINOIS

DR. M. STUFNICKIS i

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
Broli Darbininke: -

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

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

■Rašyk tuojaus.

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJĄ AUKSINI 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRHDĖLI.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai uz '■/? 
85.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge- ;įx 
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų jj 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo- 
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 4) 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne- 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. į? 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 5f 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 4? 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiurę- 5’? 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei ceu 
to. Męs riskuojame viską,

grandinėlis doudasi dykai su laikrodžiu. Adresas:
EXCELSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL; į

Auksinis

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO

Kas reikaląųjat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan
čio antrašo:

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

*50.000 Kataliogų DYKAI!

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

Reikalaukite tuojaus.

J P Tuinils 822 Washington St.• 1.1 Ullllld, BOSTOIN. MASS:

Aptiekoriauš pagelbininkas lie
tuvis, tarnavęs 2 metu Gudijoj | 
vaistinėj, dabar 11 mėnuo, kaip į 
lavinuosi Brooklyne. Kalbu lie- ; 
tuviškai, gudiškai, lenkiškai ir 
silpniau vokiškai; angliškai dar 
lavinuosi. Paliudijimą turiu ant 
rankų. Jeigu iš gerbiamųjų Ap- 
Jiekorių knris norėtų atsišaukti, 
tai meldžiu kreipties šiuo antra
šų: F. Kudirka, 116 North 3rd 
St., Brooklyn, N. Y. (14)

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

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

Gydo visokias Ilgas vyru, moterių, vaiku Ir daro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišką 
mokslą Indianos Universitete, buvo mlestavu dak
taru, kur praktlkavojoe po dlspensares mieste In- 
dianapolia, Ind. Paskui Hpeoijallškal mokinosi da
ryti visokias operacijas Ir gydyti pavojingas Ilgas 
didžioje mokykloje The New York Poat 
Graduate Medlcal Sehool and Iloapltal. 
Po įgijimui didžio daktaro mokslo, Dr. Stankus į- 
rengė savo locną namą mieste Philadelphijoj, kut 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peraciju. Visi, kurie turėjo operacijas Ir gydės, 
likos užganėdinti ir dėkingi. Jeigu kas peikia dak
tarę Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtajaa ar-

50,000, 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditl nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima siekio*, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmiatimus, ■» negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tšlma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
Btrictura irvysasvyr* lygas, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai įgauta knyga, pasukit jum* kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevede* vyras. Ta knyga yra parašita par Dąjctara, 
katras atsydave iigo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vw*ei dykai, 
užmokam už pašto, ing užpečetita konverta. Neirusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa vnt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendeua. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTTR i CO.. 1. 105 22 Frfth At«». Oiun:

Godotinas Tauista: Parai Taralstos prižadiejma, ai norleėjau 
jo(f Tamistaprisicstnmei man Tysaidjkai vėna jnsn knyradel vyro.

BRANGUUSIS žmogaus

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

TAS!

ba koksai valkata 
vingus daktarus.

tarnaujantis pas kokius apga-

Daugybes patlckavonhi. Kelios čionai talplnnal.
Malona. daktare Tg. Stankų., jųaų gyduole, atneši man dldziau.tą naudą, si ką lėta 

i ėlrrilnsąaėia Ir platlU’li ‘ ‘
kavlčla,
rln ėirdlnsąaėiu Ir pl.Un’iu Jusu vaidą tarpa tavo paSyMamų ir ąlmin.ų. Juorapaa Vol- 
" "■ 82i Antilope et, St, Lovį., Mo.

, I. Canadoe raio taip: Ai, Motiejui Frotae, e rdlnąei dSkavoju daktarui Ig. Stankui 
lėsvdymą m»nų< nno vjrrtesej IIroc Prie ft o»it,rų kreipiau.! Canadnj Ir dau, plnlpų 

leidau, bet negalėjo mane.r lip dyti, O kaip.l* iėauklan pa. daktarą fg Stankų trjia

IŠGYDAU Į 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

Aš noriu išgydyt kiekvieną vyrą nno Varicocelčs, Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ner
viškos negales, Hydrocelčs ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurie 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos; noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik į ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausią patari
mą ir pasinaudosi iš mano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

Tikrai itgydau Skilvio, Plaučių, Kepenų ir Inkstų Nesveikumus. 
Nemokėk už neičgydymą. Neišgydo — nemokėk!

Slaptos
Vyru Ligos

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

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, KvėpavL 
mo ligos išgydomos visiškai ma
no vėliausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Lietuviškai.

Išgydytas neapsirgsi

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kraujo
Užnuodymas

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

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

Ištyrimas dykai
Visiško išgydymo visi geidžio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gydyti. Mano 
prekę žema ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik šiądieu ir paailiuosuok nuo kančių.

No. CLARK STR. PĮJĮPįGO
tarp Randolph ir Lake UI U U M U U 

Valandos: nuo 8 ryto iki vakare. Nedėliotos nuo 8 ryto ki po pietų.

Dr.ZINS,183

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią 

"LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. 
2jA\JtCZjų,£l

»»

AS Pranciškus Triukas, pajieš
kau savo dėdės Jono Triuko ir 
Vvkolo Brazaucko, Abudu pa
eina iš Kauno gub. ir Ujezdo, 
Ariogalos volasties, kaimo Rudo- 
kių. Gyvena Amerikoje 24 me
tai kažinkur New Yorke. Aš da
bar tik iš Lietuvos, turiu la- 
bail svarbų reikalą. Jie patįs 
arba kas žino teiksis duoti f.inią 
šiuo adresu:

Pranciškus Trinkas,
208 W. Poplar St.

Sbenandonh, Pa.
(15)

ui i
pąieldąii, ___ __  _ |___ _ SI _ _ . , __ . w
mene Irgydd ntn pirmo prl.l* ntbnoą d uolią, "jrtarlu ąėiu lr'rlm.ėtn .e'vo pąvelkal'ą I 
tcgrefjąj vietoje padlkavouGs už lėgydyraą. P. O. Barmt, B C. t. madą

A. J. An'k.ltl., UI Rąllrond r», Rrooklvt, N. T. leretėkln e.voširdTngą padėke- 
.vonąDr. Ig. Steukul už lėgydymą nuo .keuOFjinio P'ėių, .t.iidėjlmn no krutinę ir enn- 
ketu kvfiperlmo. Dątutiu koeul|, het Ir t.ydaug k,rtų ronžent.negu pirma.

To. vteoe padtkavoue. yrą Idžto, tu davelvjlmu paėlų pacientų

PASARGA. , ,
Paml.lykite gerai, jeigu i 

rol. auenekMI, tai geriau, gali 
pranta. Neapelg.iiklte.nOra ten

•tna.l no l.lkraefj

dąkterM pet. geli perskaityti jųsą lai.ką Ir pata gali au 
11’g7<*ytl nagu ue d.btarat. korte jųeąkalbne yl.ttaa* n, 
enaf lleturtekn dnatato tunee Inatttiituo-e ir Klintknee, 

rlegaratnaal po laikmečiu.. O jeigu koki. berniuk, litlumodi. tenai Jų ų lletnrtėką 
bn’koktam daktarpalalklnl, tat anpraaflte, kad tok. ten*! yrą Ir gydymą. Tuo* InaUtutt 
Įtllnlkna užlaiko aualdąją bernapalaikiai Ir paa jena neina gera. d.ktsrae tareaatl. M 
ėlrjlIngM patąrlmavjalgn nenori gydyti* pą- llet urlėką dalrtarąt.l paimk koM žmovn.k 
.n,neg gerai aeglitkal. ir nueik an junml pa. gerą daktarą garo mlaatelyj, ekapt 
tikrą Pagrlha. O Jei norite galite atal.auktl ir paa mane. A* tetpgl padaoml' 
elngą dąktariėką pageltą. BfdntlH Sfi gj dHll dovurilkl«y<

Nepaminkite otiao Ir razldencijoa adreao. 
lataku niuo adreau.

turftel tenai 
'amatai tei-

Visuomet krulpktt.Se y patieksi arba a*

Dr. Ignatius Stankus
• PHILADELPHIA, PA.1210 SO. BROAD ST.,

Ofiso 
Valandos

{ II ryto nuo 9 iki 11. Po pietn nno 2 iki 4 Ir vakarais nno 7 Iki 8t 
Nedėllomls nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
i nrios tikslu yra apsaugoti savo vientaūZius nuo visokių 
(ipgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
Itftsekmingamis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

T-TETUViSKA APTIEKA savo Hgų metų pritirimu 
ilrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švic- 
ž.austų ir gerinusių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos san 
dtlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nu. gatvoe skaudijlmo.lOe !r .M 
.25Kr.nifi Valytojas.. 

Gyvastie. P..1,einat.
......... »l.c»
......... 7S

B*e. ir 1.0* 
BO j. ir I "0

_______________ M
Nuo t:,,..uito... ........ SŠc. ir .G*
Nuo rce.-tA. sl:eudiiimo 2S,'. .8*
Skilvinža ,troško............10c. ir 1.00
Pisuiicoa nvt kepenų............... SS
Plikių nai'ratojnn.......... ................ 10
Del iivnrymo aolitrrio............ * 00
Anatarinaa plovimui...................... 2V
Nuo kojų p,nkeitavi.no.................IS
Gydanti tnonlin............................................. SO
Anti'rptKkan muitu......................

Neryti Stiprini,ije«. . 
Vaisu, dėl Vidurių. 
K rau; o St įprintoj as..

galvon nkaudijitno.IOe. ir 
Nuo kojų nuospaudų. .10c. ir 
Nuo dantų gėlimo..........
Nuo pertalimo..........................
Plaukų stiprintojas... .tOc. ir 
1 inimentf. arba Espelleris... p
Nuo plaukų žilinto........................S*
Nuo Krtimatianro..........SOc ir 1.00
Nuo Ivliikų ligų.......... SOc. ir t 00
Nuo dusulio........................... e. SO
Nuo kirmėlių......... .........................
Antiseptiška įuosti*........................*»
Nuo vhl»rla»lr.io.t........ ... “*
Kasteri), dėt vaikų.... l*c. ir .48
V r ožkos dėl dantų......................... I®
Karpų naikintojas.n.......................>0Gumbo la'ė«i................... ftOc. ir 1.00

Spccijališka TTfcrrJ Lictuviika Trrjmlca Arba Trtjoa Derynieroa 2&c.
Taippat ii Lietuvos parBalxnto«» v>okiot lietuviškom gydančios zoIčb, ėaknįs Ir t. t, 

tik yra iinar.iot Ir žmonių vartojainoa. e
gtiTReikalaukite prisiuntimo kataiego au musų gyduolių aprašymais “Vin

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

Jaigu jum. brausi yra jūsų sveiksta, tai tuojau* reikalaukite gyduolių, rąžydami ari* 
atsilankydami i LUtuvUką ApHtką.

VINCAS J. DAUNORA? Aptiekorius, *>
229 Bedford Avenu* ~ Kampai Nerth 4-tos gatve. Brooff yn, N. Y.

kokios

a^STAUSLA.
OTDUOLR:

NUO
STBUrę BKAU 

DSJIMO, BESI
MO KBUTrN ft.IK,
OALVO8 BKAU 

DSJIMO,
KATAKOS,

VMItALBTMO.
KBURALSIJOS;

NT73

OEBkLRS
BKAUDRJIMO,

MEflLTTNOIO 
SKAUSMO KKU 
TENPJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
btyvumo 
8PRANDO 
SKAUDfiJIMO 
8ONUOSE 
tr.NKŲ I* 
KOJŲ.

r- T?T'-Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate ušaisėnėjuaioml* ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai aė ligonbuėiai, arba paslaptingom), ligoms, apra- 
iyklt maa *avo nesveikumą gerai ir aiškiai ntolėpimo) ana 
ėioa eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai taaklai. Ir apie tave 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekviena* garbingas daktaras tillniko pa 
•laptį kaip ant išpažintie*). Užtai nesigėdyk: ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prįaiųalu geras gyduole* pagal tavo 
ligą ra nurodymu kaip reikia jas vartoti, nž preką labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai paa mane pridedant visados 2c. marką ant 

kvmn. —
liame

atsakymo, nes kitaip negausit atsaky Teipgi męs reikalaują 
este ir jų aplinkinėse.m* gerų agentų kiekviename dideliame mieste 

Agentai nno Lietaviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nno 59 
»geriausią. Taigi 
vilkas Ito

P'doL iki 150 dot ant mėnesio. Uždarbį duodame kno
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekviena* liekno Itomlkas
teipgi privalėtų užlaikyti viaad* musų puikias Lietuviška* gyduoles 

rdav'savo Štaruose ant pardavimo, kad musų tautieėiat reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose apllnkėse. Mornykai, rašykit* 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarby* tr parduokite musų 
tyra* Lietuvižkas gyduole*, kuriąs mą* gvarantuojsme. Rašykite 
pe antrašu:

ALBERTAS G. GR ABLIAUCKA3,
Gor. Elm A Main Str., Plymouth, Pa.

nkeitavi.no
krulpktt.Se
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