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BULGARIJOS REIKALAVIMAI.
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*

ANGLIJOS MILITANTES KELIA NETVARKA BAŽNYČIOJE.

Bulgarijos reikalavimai. Anglijos militantės kelia
' , 1 netvarką bažnyčioje.

laikos tai y bos” tai pe Bai- praeįta sekmadienį 40 
kalni valstijų eina Buclia- j gcrai apsil.eugusil} 8ufragis. 
veste. Bulgarija nustatė fi„ sukėlė riaušesšv, Povilo
savo ribas vakaruose. Jos katvdK)je Londone. Begie- 
privalančios nuo senovės dallt litaujja h. atgied„jus 
Bulgarijos sienos tarp Ku-Iž„džius: »Slimilk aut p,, 
manovos ir F.gri-Palankos kurie kalėjime ir nflai8vėje 
per Keksą ir Jstipą, per igM,„ j(>s pradėj(, me6ties
' ardaro upę iki Mancovai > - EmeUlla Pankhurst, kil
ties Monastirimu; iš ten ri dabal. |al>ai 3e- • Su;
per Mogleną, Geoghelt ir į w |,ažl,yčios tarnai ir 
Kukis? ! vakarus nuo netvarkus dary'tojas.
rese ir per Strumos upę iki'vė|ia„ n,jSpai.u8' tvar- 
Ortani įlankai. ,kos dabojo polieija

Cholera siaučia bulgaru'
ir rumunu kariumenėje.

Rusija nedalyvaus San 
Francisco parodoje.

MEKSIKO.
Prez. Wilson galutinai 

nusprendė nepripažinti Me
ksikos vyrituisvbes be rin-

Rusijos vyriausybė davė kimu. Jei dabartinis prez 
valdišką žinią, jog nedely-1 Huerta apšauks rinkimus j 

vausianti pasaulinėje paro- ir bus išrinktas, tai Ameri-] 
doje, kuri bus San Fran-ika pripažins jį prezidentu; 
ciseoje 1915 m. Anglija ir- jei rinkinių nebus — Hu-
gi atsisakė dalyvauti, nes erta galės prezidentauti be
tuo budu nori užprotestuoti i jokio pripažinimo iš Ame
prieš uždėjimą ant jos lai
vų mokesčių už perplauki
me per Panamos kanalą, —

rikos pusės.
Antra vertus, konstituci- 

onalistai nori, kad Amen-
bet parodos valdyba dar ti- ka pripažintų juos kaliau

kad Anglija 
perkalbėti.

duosis jaučia puse, o ne maišti
ninkais. Tam tikslui jie 
atsiuntė į Washingtoną ge
nerolą Eduardo Hay, kad 
išaiškintų visą reikalą vy
riausybei ir senatui. Hay

Indijoje riaušės.
Caivnpore, Indijoje, be

plaunant gatves, reikėjo 
suardyti, dalį vienos maho- ] angliškai ir ga
metonų moskos. Pradėjus]^ ^uti -didelė pagelba libe 
ja ardyti, minia žmonių pa-lra^ partijai, kuriai užjau- 
kėlė riaušes. Ėjo jinai su juo gia Washingtono vyresnę
domis vėluvomis gatve ir 
paskui pradėjo mūryti at
gal išardytas plytas. Ki
lo muštynės tai*p žmonių 
ir policijos. Užmušta 13 
žmonių ir 30 sužeista. Iš po
licijos krito vienas, o 40 t a-į 
po sužeista.

bė.

Trūksta dviejų paneriamų
jų laivų.

Praeitą savaitę buvo An
glijos laivyno manevrai, 
kurie pasibaigė netikėtai 
praritą nedėldienį. Pasi
baigus manevrams pasiges- 

San Francisko paroda gali ta dviejų paneriamųjų lai- 
nenusisekti. vų. Manoma, kad jie neži-

Vokietija gali nueiti Ru-[n°j°aPie manevrų pabaigą 
sijos ir Anglijos pėdomis Pr dėlto nesirodo. Bet gal 
ir atsisakyti dalyvauti San ].Pe b* žuvo kur po vandeniu.
Franeiseos parodoje 1915 _ ~
in. Kaltybė už tai yra me- Dega angliakasykla 
tomą ant parodos komiteto, Škotijoje,
kurs nemokąs HŽinteresuoti < adder angliakasykla, ku 
svetimų šalių fabrikantus. J * K°b l,ž 12 mylių nuo 
Sako, kad komiteto buvo Olasgow, stovi 'liepsnose, 
klausta, kiek atsieitų rodi-1 ^en,p likosi uždaryta 23 
nių persiuntimas iš i Vokie- kurie vargiai
tijos į San Francisco — jr beišsigelBės. 
komitetas nežinojęs, ką at- j
sakyti. Baugiausiai grą- j Pijui X. suėjo dešimts metų 
sina fabrikantus tolumas ir popiežiavimo,
baimė, kad reiks išdėti daug i -Rugpiučio 4 dieną su
kastų. Bijoma, kad ir ki- kako lygiai 19 .metų, 
tos šalįs taip-pat atsisakys kaip dabartinis šv. Tėvas 
nuo parodos, kaip ir virš- Pijus X. tapo išrinktas po- 
minėtos trįs. piežium. Tečiau jokių iš-
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Atsistatydino Ambasadorius.
Devyniolika Užmuštu Kasykloje. 

APVOGĖ POLICIJOS STOTI.

Atsistatydino amba
sadorius.

girnas užmušė 19 žmonių. 
Buvo ir uolų puolimas. 

Rugp. 4 d. atsistatydino Tarp užmuštųjų yra supe- 
Suv. Valtijų pasiuntinys rintendentas John Lorenz. 
Meksikoje Henry L. Wil-
son. Ženklas ta i,, jog Wa- 
•shingtono vyriausybė ne
pagyrė jo pasielgimo pa
skutinėje revoliucijoje ir at 
metė jo siūlomus planus.

Airių tautininkai gauna 
lp0,000 dol. iš Amerikos.

Perniai Amerikos airių 
draugijos prižadėjo sumes
ti Irlandijos nacionalistų 

' partijos reikalams 100 tuks- 
, tančių do.l Iš tų pinigų 
,jau išsiųsta $53,552, po ran-

Naujas pasiuntinys.
Meksikoje.

Prez. AVilson paskyrė bu-į ka yra $4,700, o likusieji 
vusį Minnesotos gubernato- $41,748 bus surinkti ir iš- 
rių J. Lind’ą būti ambasa- j siųsti netrukus. Naeiona- 

i doriniu Meksikoje vieton j batų vadas John Redmond 
atsitraukusiojo H. L. Wil- užtikrina, jog Irlandijos 
son’o. Naujo pasiuntinio parliamentas bus atidary- 
uždaviniu bus sutaikyti vi- tas 14J)irž. 1914 m. 
sas partijas Meksikoje. : Taip tatai airiai rupinA-

Brvan davė žinia pres- si savyvaldybės išgavimu... ... x 1 - byterijonų misijų sekreto
riui F. K. Pressley, kad at
šauktų visus misionorimv iš 
Meksikos, . nes būti tenai i 
jiems yra pavojinga.

j

Revoliucija Venezueloje 
bus numalšinta.

Suv., Valstijos nenori,
kad Cipriano Castro sugrįž-

Garsus Sing Sing kalėjimas.
Nemaža trukšmo buvo kilę dėlei riaušių Sing Sing kalėjime netoli New 

York’o. Tas kalėjimas yra labai senas ir nebegalėjo sutalpinti visų kalinių. Ne
seniai vyresnybė buvo sum aniusi perkeUi 200 kalinių į kitus kalėjimus, kad ne
reikėtų laikyti po du kaliniu viename kambaryje. Iš to kilo riaušės, nes kali
niai yra daugiausiai iš Ne\v York’o miesto, taigi jei jie butų perkelti į Clinton’ą 
arba Auburn’ą, jie nebebūtų galėję matyties su giminėmis. Taigi vieną dieną 
jie padegė namus, o ant rytojaus kitus. Kalėjimo viršininkui buvo daug darbo 
numalšinti rieušes. x

Riaušies Kalifirnijoje—ke
turi užmušti.

Yuba paviete, Kaliforni
joje, ties Wheatland’u 400

j tų prie valdžios, todėl liepė 
valdžiai numalšinti kilusių 
revoliuciją. Valdžios ka
reiviai jau du kartu sumu
šė maištininkus Tachiro vai

apynių rinkėjai pareikala-! stijoje. Amerikos konsuA

kilmių nedaryta tą dieną 
Ryme. Viskas atųlėta iki 
16 lapkričio, kuomet bua 
sukaktuvės Pijaus X ap- 
Jva'inikavimas.

Kynų maištininkai naujoje 
kovoje.

10,000 revoliueijonsfų sto 
jo kovon ties Šiuhingu, ne
toli nuo Kantano prieš šiau
rės armiją po gen. Lung Či 
Kuanu. Revoliueionistai tu 
rėjo pasitraukti atgal.

rastas turtingos aukso ka
syklos. Tatai be galo padi
dino tos- kolonijos vertybę.

Expressai numušti.
Tarpvalstijinė komerci

jos komisija liepė ekspresų 
kompanijoms numušti siun
tinėjimo lėšas. Apskaityta, 
jog tuo budu ekpresų kom
panijoms , bus numušta 25 
mil. dol. Kompanijos "tam 
priešinasi.

dorios moterįs ir mergi-' 
nos nenori nešioti. Neno
rėdamos nešioti nepadorių 
drapanų, jos yra priverstos 
rengties ne sulig mados ir 
tuo budu kęsti pažeminimą 
kitų žmonių draugijoje. 
Labai išmintingas pasielgi
mas. Tokius reikalavimus 
privalo statyti visos, mote
rių organizacijos.

vo augštesnio užmokesčio 
už darbą. Negaunant pa
kėlimo, kilo riaušės, ku
rios pasibaigė šaudymusi 
tarp straikininkų ir vai-' 
džios atstovų. Tapo užmuš
ta prokuratorius Manwell, 
šerifo padėjėjas ir du strai- 
kininku. Sužeista šerifas, 
konstabelis ir 6 kiti žmonės, 
tarp jų dvi moteri.

Gubernatorius nusiuntė 
penkias kompanijas milici
jos numalšinti riaušės.

las Voetter La Guairoje ga
vo liepimą važiuoti į Cara- 
eas ir paimti pasiuntinio 
vieta. <

Sudegė istoriškas miestelis.
Malcarjevas — mistelis, 

gulįs ant Volgos kranto, 
Rusijoje, sudegė aną dineą 
Makarjeve būdavo kitados 
garsios mugės, kurios pas
kui tapo perkeltos į Nižnij 
Novgorodą.

Prailgino karės 
z sustabdymą.
Rugp. 4 d. bulgarų, rumu

nų, serbų, graikų ir černo
gorų įgaliotiniai, kurie da
bar tariasi Buchareste, su
tarė prailginti karės sustab 
dyiną dar trims dienioms.
Norima tuo budu nuodug- Protestuoja prie£ nepride 
niau ištirti kiekvienos vieš- rainas moterių drapanas

Vyrams nesiseka sekti mo
terių madas.

Koks tai W. L. Doak tapo 
užpultas vaikų gaujos ant 
5-osios ave. Pitsburge už 
tatai, kad išėjo pasivaik
ščioti su perskeltomis apa
čioje kelinėmis. Perskėli- 
mas siekė tik 6 colių, pro 
kurį buvo matyti gražios 
žalios paneekos. Doak išsi
žadėjo mėgdžioti moterių 
mados.

Apvogė policijos stotį.
.Londone, Anglijoje, vagįs 

įsilaužė į vieną policijos 
stotį ir išdraskė dinamitu 
geležinę spintą. Išvogta 
650 dol. sidabru ir auksu.

Kukuruza išdeginta.
Bemard W. 8now, kurs 

yra vaisių žinovas ir tar
nauja Bartlott-Frazier Co., 
skelbia, jog saulė išdegino 
du trečdaliu visų stovinčių 
laukuose kukuruzų. Jeigu 
neateis didelis ir ilgas be

itus, kukuruza netiks net 
^pašarui. Bet vis dėlto ku- 
kuruzos bus nuplauta ma
žiau, nekaip kitais metais.

Moterių suvažiavimas. <
Washingtone prasidėjo 

trijų dienų suvažiavimas tų 
moterių, kurios turi balsą 
politikoje (iš 10 valstijų). 
Suvažiavimas atstovauja 4, 
000,000 moterių. Jos ta
riasi apie savo reikalus.

Z --------
Katalikų partija Meksikoje 

laiko seimą.
Rugp. 4. d. atsidarė Mek

sikos mieste katalikų par
tijos seimas. Atstovai pri
buvo iš* visų valstijų. Toe 
partijos kandidatu į prezi
dentą bus perstatytas Fed
ro Laseurain, buvusis už
sienių reikalų ministeris 
prie Maderos. Iš kitų kan
didatų pasiaiškino Felix 
Diaz.

patijos reikalavimus.

Kongoje atrasta aukso.
J Antverpiją atėjo žinia, 

jog Katanga provincijoje, 
Belgijos Kongoje, tapo at-

►

Moterių klubų federacija 
St. Paul’iuje, Minu., nutarė 
reikalauti iš siuvėjų ir dra
panų parduotuvių, kad ne- 
besiutų- ir nebepardavinėtų 
ankštų drapanų, kurių pa-

Reikia 5,000 piovėjų.
Prisiartinus pinčiai, Min- 

nesotoje, Dakotose, Kansa- 
se, Nebraskoje ir Montano
je reikia 56,700 piovėjų. 
Taip apskelbė geležinkeliai.

Devyniolika užmušta 
kasykloje.

Rugp. 2 d. East Brook- 
syde kasykloje netoli nuo
Tower City, Pa., gazo spro- tės.

/

Įstatymų davėjai pasmerkti 
kalėjiman.

Penki West Virginijos 
įstatymų davėjai tapo tei
smo pasmerkti šešeriems 
metams kalėjimo už varto
jimą papirkimų neseniai 
atsilikusiuose rinkimuose 
Suvienytų Valstijų senato
riaus. Be to, jie nebega
lės imti jokios valdŽiavie-

X J'.

Z
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Lekcija ir 

Evangelija

TRYLIKTOJI NEDĖLIA 
PO SEKMINIŲ.

Lekcija. Gal. Iii. 16—22. 
Broliai: Abraomui ir jo sėk
lai yra apsakyti pažadėji
mai. Nesako ir - sėkloms, 
kaipo butų daug, bet kaipo 
vienai: ir tavo sėklai, kuri 
yra Kristaus. O tai sakau, 
testamentą pirmiaus Die- 
vo patvirtintą įstatymas 
prieš Dievo prižadėjimus? 
Apsaugok Dieve! Neg duo
tas, neišniekina pažadėjimo 
išnaikinimui. Nes, jei tė- 
vainystė iš įstatymo, jau 
ue iš pažadėjimo. Bet Die
vas Abraomui per pažadėji
mą dovanojo. Kuo tada 
(statymas yra peržengi
mu dėlei, pakolei atei
tų sėkla, kuriai pažadėjo, 
sutaisytas aniuolų tarpini li

ko rankoje? O tarpininkas 
nėra vieno, bet Dievas yra 
vienas. Ar tada įstatymas 
prieš Dievo prižadėjimus? 
apsaugok Dieve! Nes butų 
duotas įstatymas, kursai 
galėtų atgaivinti, tikrai iš 
statymo butų teisybė. Bet 
raštas viską užrakino po 
nusidėjimu, kada pažadėji
mo iš tikėjimo į Jėzų Kristų 
butų duotas tikintiem 
•iems.

Evangelija. . Luk. . XVII. 
11—19.—Anuomet, kad Jė
zus ėjo Jeruzolimon, ėjo per 
vidurį Samarijos ir Galilė
jos. O kad ėjo į nekurį 
miestelį, užbėgo dešimtis 
raupotų vyrų, kurie atsi
stojo ištolo. Ir pakėlė bal
są, tardami: Jėzaus moky
tojau, susimylėk ant musų. 
Kuriuos pamatęs, tarė: Ei
kite pasirodykite kuni-

tik prie jųdviejų nusidėjė
liai gal prisiartinti mirtino
je nuodėmėje.

2. Jėzaus Kristaus įsteig
tas. — Atgailos Sakramen
tą Jėzus Kristus įsteigė die
noje Savo atsikėlimo, nes 
šis Sakramentas atgaivina 
sielą, mirtinąja nuodėme nu 
žudytą. Jisai buvo pažadė
tas keliais mėnesiais pir
miau, kuomet Jėzus kalbė
damas į savo mokinius apie 
nusidėjėlių atsivertimą sa
kė: Ištiesų sakau jun s, ką 
norint surišite ant žemės 
bus surišta taip-pat ir dan
guje; ir ką norint išrisite 
suit žemės bus išrišta ir dan
guje (Šv.-Mat. XVIII, 18;. 
Šį pažadėjimą Jėzus išpil
dė atsikėlimo dienoje, kuo
met apsireiškęs Apaštalams 
kvėpė į juos ir sakė: “Im
kite Šv. Dvasią. Keno 
nuodėmes atleisite, yra jam 
atleista; ir keno sulaikysi
te, vra sulaikvtos.

3. Kuriame nusidėjimai 
yra atleidžiami. Toks yra 
paprastai to Sakramento 
vaisius: jis nuodėmes atlei
džia, taip kaip pintįs nu
šluosto kreidos raštą; jis 
juos panaikina, kaip ugnis 
įmestą į ją sausą malką. 
Tečiau, nors jis nuodėmę 
atleidžia, bet nepanaikina, 
paprastai, visos , laikinos 
bausmės už nuodėmę prigu
linčios: tą skolą mums pri
dera atlyginti ganapadary- 
mo darbais.

4. Nuodėmes po Kristui 
papildytas. — Kokios no
rint nebūtų tos nuodėmės, 
koks nors jų skaitlius ir 
sunkumas, jei tik jas išpa
žįstame su tikru gailesiu, 
apturime jųjų atleidimą.

5. Jie yra atleidžiami Val
džia kunigui duota. — Val
džia atleisti ; nuodėmes, 
stačiai -sąkant, prigul vien 
tik Viešpačiui Jėzui; bet 
Jis ją suteikė ir**Apaš- 
talams, įsakydamas jiems 
perduoti ją kunigams Ku
nigystės Sakramentu. To
ji valdžia, kurią kunigas iš
losimą duodamas pildo, vra

skas, kl. A. Petraitis ii' kl. 
F. J. Juškaitią. Tarpe kal
bų buvo sudajuuota kele
tas lietuviškų dainų ir pasa
kyta keletas deklamacijų. 
Vakaro programa buvo ši
tokia :

Pirmiausiai buvo persta
tyta maža mergaitė, moki
nė lietuvių parapijos mo
kyklos. Skaitė referatą! 
apie moteris, tilpusį 29-me 

Draugo” numeryje. Tuo
jaus po perskaitymo, kun. 
J. «Krasnickas skąitė iš 
“Draugo” Redakcijos pa
stabą apie tą referatą.

2. Suaugusių lietuvaičių 
ir- lietuvių choras, vadovau
jant vietiniam vargoninin
kui p. Kasparevičiui, dai
navo “Sudiev Lietuva” ir 
tt.

3. Kl. F. A. Vermauskas,. 
šv. Jono seminarijos Brigh- 
ton, Mass., aklėtinis, kal
bėjo apie “Tikslą”. Nuro
dė, kad tikslas yra visuose 
sutvėrimuose ir kad be tik
slo nieko nėra.

4. Augščiau minėtas cho
ras, dainavo “Kur banguo
ja Nemunėlis”.

5. Mažas vaikas ir maža 
mergaitė, idokiniai parap. 
liet. mokyklos, deklamavo 
eiles, “Eina garsas nuo ru- 
bežiaus”. Vaikas pasak‘ė 
kareivio, o mergaitė šusu- 
tės dalį.

6. Mažų vaikų choras, dai 
navo vieną dainelę.

7. Kl. A. Petraitis, kalbė
jo temoje: “Kaip turime 
mylėti savo kalbą”.

8. Trįs merginos dainavo 
“Viliją, musų ulelių matu
tė”. *

9. Kl. F. J. Juškaitis, kal-

Neprikląusomieji nelabai 
džiaugiasi savo laikina per
gale. Mickus laiko-pamal- 
das, į kurias katalikai ne
eina, zokristijonas mokina 
vaikus; jam padeda Sviesti
nis ir pats Mickus. V^ikų 
varo kuodaugiausiai — nuo 
5 iki 14 m. amž. — kad tik 
išrodytų didelis .pulkas.

Katalikai nei kiek nenu
siminę. Jie tikisi galų ga
le atsiimti savo bažnyčią 
nuo' atskalūnų, kad ir pri
sieitų dar kelis kartus eiti 
į Augščiausiąjį Teismą. Jų 
vaikai yra rengiami prie pir 
mos komunijos magyarų 
bažnyčioje. Vaikų ateina 
apie 200.

.Ž—ys.

išgyveną JO metų. Paliko 
tris sūnūs ir tris dukteris. 
Lietuvoje buvo gimusi Gu- 
deliuosę, Suv. gub.

Grėbliauskas.

SHENANDOAH, PA.
Prasidėjus liepos mėn., drauge 

prasideda ir įvairus ant tyro oro 
pasilinksminimai, ‘piknikai’. Tie
ji ‘piknikai’, kaikada,pasibaigia 
labai graudingai. Liepos 20 d., 
nodėldienyje, jaunikaitis Juozas 
Pašvenskas, teturėdamas vos 23 
metus tapo nelaiminga auka: be
simaudydamas “Lakeside” pa
taikęs į sukurį, paskendo. Nie
ko negelbėjo nei vaistai, nei jojo 
draugų suteikti patarnavimai. 
Jaunikaitis buvo besirengiąs pra
dėti gyvenimą, nes subatdje lie
pos 26 d. turėjo buitį šliubas — 
jungtuvės. Bet nelaimingas li
kimas vieton jungtuvių ir link
smybių, paskyrė jam karstą.

A. a. Juozo kūnas tapo iškil* 
mingai palaidotas švneto Jurgio 
parapijos kapinėse, liepos 24 d. 
Vietiniam klebonui kun. S. PaurI
tieniui pagelbon atvyko svečiai: 
kun. J. Inčiura iš Preeland, Pa. 
ir kun. T. Grembowski iš Maha
noy City, Pa. Kun. J. Inčiura 
bažnyčioje prie karsto pasakė pa
mokslą, pritaikintą prie apeigų, 
karštai ir pavyzdingai nupiepda
mas žmogaus likimą ant šios že
mės.

Norwoo,d Mas. Liepos 20 d. 
Keistučio draugija partngė pra
kalbas tuo tikslu, kad patraukti 
daugiau narių. Buvo numažin
ta ir įstojimo mokestis. Kalbė
tojai buvo vietiniai. Pirmų du 
kalbėjo nepartyviškai, tik iš jų 
kalbų galima buvo suprasti, ką 
norėjo pasakyti. Užvesti užvedė: 
“Žiūrėkim į pasaulį!” — bet ką 
iš to norėjo išvesti, nepasakė. 
Kitu du kalbėtoju viską nutęsė 
ant socialistų kurpaliaus. Vie
nas nupeikė katalikiškas Nor
vvood’o draugijas ir išpeikė vie
ną žmogų, kam, girdi, jis neši- 
darbuoja “laisvose” draugijose, 
bet tveriasi katalikiškas draugi
jas-; o kitas kalbėtojas persergė
jo susirinkusius, kad nesirašytų 
į katalikiškas organizacijas — 
nes, girdi, “gailėsitės”. Plepėjo 
jis ir daugiau nesąmonių, bet apie 
tai nėra reikalo dėti į laikraštį.

Į draugiją įsirašė 2 nauju na
rių. Klausytojų buvo 63.

■ t*
Worcester, Mass. Liepos 17 d. 

po ilgos ir sunkios ligos persi
skyrė su šiuo pasauliu Marė Bar- 
kauskiutė, vos 19 metų amžiu
je. Mirė džiova, kuria išsirgo ne
toli trejus metus. Nors sirgdama 
vis dėlto po truputį dirbo ir su
sitaupė keletą centų. Mirda
ma paskyrė bažnyčiai 25 dol. ir 
5 dol. pavargėliams. Tapo pa
laidota iškilmingai. Paliko Ame
rikoje tėvelius ir du broliu.

M. Worcesterietė.

vairios

Kitokio maisto jis neima, 
bet išrodo sveikas ir drūtas.

nevalia terlioti by kokiam leng* 
vapėdžiųi cicilikai. Tai ne jo 
“biznis”, nes jis savo tėvynės 
ir tautos taip-pat išsižadėjo, tai
gi ir vardą tuutos jis neprivalo 
kalbėti. Neseniai Bostono cieili
kų laikraščiai mėgino prikišti 
Draugui’, buk jis negerbia žmo

nių, kurie už tėvynę kovojo. 
Taip lygiai, jeigu kad žydas mo
kytų krikščionį, kaip Kristų rei
kia mylėti ir gerbti. Ar ne pa
rodija !

Arba štai kitas pavyzdis. Da
bar į Ameriką atvažiavo djdei 
tėvynei užsitarnavęs žmogus d-ra< 
Basanavičius, žinomas, cicilikas- 
“vaikėzas” L. Pruseika jau pra
deda šmeižti tą garbingą vyrą 
(N. 58). Lietuviškoji visuome
nė tam cicilikui turėtų pasakyti:' 
“Hands off”, arba, kad geriau 
suprastų: Nekišk čionai savo gel- • 
tonojo snapo. Tautos reikalai.

Naujas bandymas suvaržyti 

' ateivius.

Senator Dillingham yra 
pasiryžęs kaip, norints su
stabdyti ateivybę Aniėri- 
kon. Neseniai dar prezi
dentas užvotavo jo įstaty- 

‘mą, kuriuo butų neįleidžia
mi į Suv. Valstijas nemo- 
kantįs rašto ateiviai: Da
bar Dillingham rado liaują 
būdą suvaržyti ateivybę.
Jis įnešė kongresau įsta
tymą, kuriuo butų kasmet 
teįleidžiama tiktai dešimtas 
nuošimtis jau esančiųjų 
Amerikcjįje tautų. Sulig 
tucr įstatytnm, iš Rusijos 
tegalėtų būti įleidžiama įtai ne tav0 “’,izuis

«

Tautininkas.

Lai lengva jalu ilsėtės šioje 
bėjo apie Lietuvos praeftį, Įšaltoje Amerikei^emelėje! 
dabartį ir kokis likimas jos '* "

gams.. Ir stojosi, kad 'ėjo, 
buvo apčystyti. O vienasll taj dalFvavimas Dievo val- 
jųjų, kad išvydo save esant ^ioje; ji peraugština vai
apčystytu, sugrįžo didžiu 
balsu garbindamas Dievą, 
ir puolė ant veido pas jo ko
jas, dėkodamas, o tas buvo 
samaritonas. O atsakyda
mas Jėzus tarė: Ar-gi ne 
dešimtis yra apčystytu? o 
devyni kur yra? Neatsira
do kursai sugrįžtų ir duotų 
garbę Dievui, tiktai tas vie
nas svetimos šalies. Ir tarė 
jam: Kelkis, eik, nes tikėji
mas tavo tave sveiku pa
darė.

ATGAILOS SAKRA 

MENTAS.

Vienu iš svarbiausiųjų 
krikščioniškųjų mokslo da
lykų, kurį reik kaskart gi
liau pažinti yra tai Atgai
los Sakramentas.

Mus mokino, jogei Atgai
la yra Sakramentas, Jė
zaus Kristaus įsteigtas, ku
riame nusidėjimai po Krik
štui papildyti, galybe kuni
gui suteikta, yra atleidžia
mi tiems, kurie juos su tik
ru gailesiu išpažįsta.

Pasistcngkimc gerai iš- 
prasti šio paaiškinimo še* 
šias dalis iš kurių jis susi
deda.

1. Atgaila vra Sakramen
tas. Yra tad regimas ženk
las, kuris suteikia malonę, 
tai yra, nuodėmių atleidi
mą. Jis yra vienu iš dviejų 
Sakramentų, pavadintu Sa
kramentais mirusiųjų, nrts

džią visų žemiškųjų kara
lių. * . -*

6. Tiems, kurie su tikru 
gailesiu juos išpažtįsa. — 
Atgailos Sakramentas rei
kalauja nuodėmių išpažini
mo. Todėl vietoje priimti 
Atgailos Sakramentą męą 
tankiai sakome .— etii iš
pažinties, atlbcti išpažintį. 
Jis reikalauja taip-pat tikro 
gailesio, kuris yra to Sa
kramento siela.

Sakome, jogei gailėsis su- 
trinimas, yra kaipo Atgai
los Sakramento, siela, nes 
nieko mums padėtų nuo- 
dėbies išpažinti,’ jei tikro 
gailesio neturime. Jei tad 
einame prie išpažinties, vi
suomet prašykime pas Die
vą malonės, kad mums su
teiktu tikrą Už nuodėmes 
gailėsiį, tvirtą pisiryžimą, 
niekad^ daugiau jų nedasi- 
1 risti ir jųjų progų saugo- 
ties. 8?

/

gai būt ateityje. Nurodė 
svarbą ir naudą draugijų; 
reikalingumą, kaip pradi
nių taip ir augštesniu, lie
tuvių mokyklų.

30. Suaugusių choras, dai 
navo dainą.

11. Dų vaiku ir viena mer 
gaitė deklamavo dr. V. Ku
dirkos sulietuvintas eiles: 
“Vilkas ir ėriukas”.

12. Vaikų choras, daina
vo “Noriu miego, saldaus 
miego”.

13. Maža mergaitė dekla
mavo eiles. *

14. Vaikas ir miergaillė
deklamavo antru kartu ei
les: “Eina garsas nuo ru- 
bežiaus”. . .

15. Suaugusių choras, dai 
navo “Sveiki broliai”.

Visi dalyvavusieji pro
gramoje atliko savo užduo
tis gana gerai. Prakalbos, 
dainos ir deklamacijos pa
darė didelį įspūdį ,į klausy
tojus.

Žmonių buvo susirinkę 
labai daug, netilpo. Dau
gelis turėjo stovėti svetai
nės koridoriuje. Visi ra
miai užsilaikė. Prie minė
tos draugijos prisirašė su
viršum 45 naujos narės.

Buvęs vakare.

SCRANTON. PA.
Katalikai nenusiminę.

Byla už bažnyčią'dar ne
pasibaigusi. • Augščiausiojo 
teismo narys Stewart, ga- 
<vęs"jnuo nepriklausomųjų 
advokato Iland’o prašymą, 
kad nuimtu “injunc(iort’ą” 
iki byla nebus pabaigta na-

VALPARAISO, IND. 
Valpar&isiečių piknikas.

Valparaiso upivesitatės lietu

Kad vaikai neverktų.
Lady Balfour rado nety

čiomis vaįstą prieš kūdikių 
verkimą. Kad vaikas pra
deda verkti, jinai paguldo 
jį taip, kad galva gulėtų 
truputį žemiau, nekaip ko
jos. Vaikas tuojau užmie-

173,000 ateivių, iš Italijos 
134,000, iš Austro-Vengri
jos 167,000 ir iš šiaurinės- 
vakarų Europos 674,000.
Nemažiau, kaip 5000 atei-. 
vių paskirių tautų gali at
vykti be atsižiurėjinlo į 
nuošimtį. Giminės ir tie, 
kurie važiuoja antru sykiu 
į Ameriką, neina skaičium 

Šitokiam istatvmui vraA •/ *■
daug priešingų, nes įlei- 
Jdžiant nuošimčiais, nepal 
geidaujamas ateivis gali bu 
ti įleistas Amerikon, jei tik 
atvažiuoja ankščiau, o la-
bai geras žmogus gali būti|gtropum„ „,.s u ..Draug0-. 

sugrąžintas atgal, jei turėjo įsunku apsieiti gyvenantiems tarp 
nelaimės pasivėlinti, kad bedievių žmonių. Nepaisykite tų 
ir • keliomis dienomis. I visų laikraščių, kurie plusta Jūsų 

Į laikraštį “Draugą”.
Su tikra pagarba z~

C. W. Barron —
St. Dumstau’s Callege, 
Charlettetown, P. E. L, 

Canada.

Laiškas į Redakciją.
Liepos 12, 1913,

“Draugo” Redaktoriau! -•
Širdingai meldžiu priimti mano 

dėkavonę už -Jūsų gerus* darbus 
lietuvių labui. Tikiu, jog tas 
laikraštis. “Draugas”, kuriame 
yra Jūsų gražių pamokinimų ir 
visokių žinią, dideliai išsiplatins 
ir pasieks širdį kiekvieno letu- 
vio. Taipogi meldžiu kiekvieno 
“Draugo” skaitytojaus, platinti 
šį laikraštį su didžiausiu

viai moksleiviai 27 d. greta sto
vinčiame miškelyje šimtamečių -Sa nustoja verkti. Mo

KORESPONDENCIJOS.

CAMBRIDGE, MASS 
Prakalbos, Dainos ir Dėklė 

nacijos,

Liepos 20 d., š. m. moterų 
ir merginų Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švenčiau-^ grinėti, pasiuntė šitokią ži

aržuolų pavėsyje turėjo savo pik
niką. Piknikas buvo parengtas 
lietuvių moksleivių “Literatūriš
kos Draugijos” jriusu.

Piknike dalyvavo keletas ex- 
valparaisiečių ir neamžas svečių 
būrelis iš Chicagos, tarp kurių 
galima buvo matyti p. Pr. Gudą,
‘ ‘ Kataliko ’ ’ vice-redaktorių, p-lę 
K. Kaupaitę su savo seserimis, 
p-lę St. Čiurliofciutę ir tt. Viso 
dalyvavusiųjų suskaičiau; 60 su
viršum.

Jaunimas gražiai linksminosi 
tyrame ore. Valparaisiečiai sve
čius pavaišino “luneh’u”, “ice- 
cream’u” ir bananais. Visi pik
niku patenkinti. Tik gaila, kad 
dainų visai nebuvo. Dainos suk 
žadina žmogaus vidujinius jaus
mus, ūpą tuojaus pataiso, ener
gijom daugiau priduoda. Tra la 
bai gražių žaislų su damomis, 
kurių melodijos lengvos ir dau
gumui maž-daug žinomos. Tokie 
žaislai yra daug guvesni, links
mesni, bet jų šiame piknike ne
buvo. Reikia tikėties, kad ki
tais metais tokis svarbus dalykas 
bus neužmirštas.

Šiaip jau iš pikniko išsivežiau 
gerą-įspudį. *

Pikniko rengime nemaža pa
sidarbavo p. Julius Kaupas, “Li
teratūros Draugijos” pirminin
kas, taipgi p. Vitkauskas, lietuvių 
kalbos mokytojas, vietos *univer- 
sitete, p. Bagočius ir keli rnoksl 
eiviai. Ačiū jiems!

P.

tinos įsidėmėkite vaistą.

sios draugija parengė pra
kalbas po lietuviška bažny-. 
čia svetainėje. Kalbėtojais 
buvo: kl. F. A. Verman-

nią Hand’ui: “Petition rc- 
ceived, supersedeas gran- 
ted”. Jokių paaišlčinimų 
nebuvo pridėta.

jiomiBotyii Miesteliy.
I

Baltimore, Mad. Agnieš
ka Marčiulionienė pagal sa
vo namus užėjo ant gele
žinkelio. Čia ant jos užva
žiavo traukinys ir užmušė 
ant vietos. Vėlionė buvo

Amerikos indijonai kuoblo- 

giausiame padėjime. Juos 

apiplėšia, skriaudžia, mari

na džiova ir kitokio

mis ligomis.

Wasington’o kongresas 
paskyrė komis'iją ištirti in- 
dijonų stovį. Atėjo skun
dai, kad valdininkai juos 
skriaudžia, pasiima sau jų 
pinigus, laiko'jų mokyklas 
kuožemiausiai. Be ko — 
per valdžios kaltybę — 22 
nuošimtis indijonų serga 
trachoma ir apanka, o 27 
nuoš. sorgą džiova — taigi 
pusė yra užkrėsta bai
siomis ligomis. Indijonų 
viso yra 265,000, bet valdiš
koji statistika paduoda 322, 
000, o tai flėjto, kad į in
dijonų tarpą yra įsiskverbu 
šių daug nigertų ir baltų
jų, kurie naudojasi skiria
mais indijonams mokes
čiais.

Taip tatai amerikiečiai 
platina civilizaciją tarp in
dijonų 1

i'i ĮHiirgiB
Daktaras 149 m. amžiaus.

Į New York’ą, 29 birž., 
atvyko iš Kubos septyni 
turtingi kyniečiai, tarp jų 
d-ras Čo-Čoi, 149 metų am-

Bet yra ir tokių žmo
nių, kurie jį pagiria, dagi' 
priduria, jog jis nėra už
tektinai aštrus. Kanado
je ir Australijoje esą aš-r
tresni įstatymai, kurie iįlei- i -j įMT r-
džia vien pageidaujamus!
ateivius. , L. IM. ŠĘLP. DR. REIKALAI.

Lietuviai nukentėtu mažai;“’“ Boadr »»-*<«*» »«*»..
. ... - . . , l Newark, N. J. 19 Liepos įvv-uuo naujo (Statymo, jei juos ko Dircktoril) L , „

skaityty lietuviaisbet joi (Įraugijos. |{u.-jan.a dalyvavo šit* 
juos maišytų SU žydais, bai- direktoriai: A. Žolynas, Jankau- 
tarusiais ir kitokiais “ru-! skas ir M. Truska iš Nevvark, N. 
sais”, tai nevienas rudeny- J-; p- Sakatauskas ir P. Nor-
je važiuojąs musų tautie-|kus 18 Passai<?, N; p- Maeys 

-..i v i* i ir V. Šianauskas iš Brooklyn, N.tis galėtų būti gražinamas! s , . • ■ l ,Y. Šalip to su patariamuoju bai-
atgal. -jsn dalyvavo visas Centros komi

tetas. Posėdin gi nepribuvo J. 
Vosylius iš Yonkers, N. Y. iĄj. 

99 Stanclis iš Los Angeles, Cal.
1. Sulyg konstitucijos pirminin

kavo vice-pirmininkas Centro

itHANDS OFF
Turbut jau niekam nebebus 

naujiena, jeigu pasakysiu, kad kom. 
musų cicilikai ir socialistai fa
natiškai nekenčia katalikų ti
kybos ir lietuvių tautos. Neapy
kantoje jiems pasisekė pervišyti 
didžiausius pasaulio fanatikus — 
žydus. Dvidešimtam amžiuje 
žydų fanatizmas pusėtinai su
švelnėjo. Musų gadynės žydelis 
ramiai praeina pro kryžių, ne
vartoja net senų, talmude už
gintų* krikščiomų neapykantos 
pilnų praktikų. Jo vietą užė
mė naujos gadynės fanatikas — 
socialistas. Kaip 'seniau žydą, 
užminus krikščionį, kratė dru
gys, taip dabar krato ciciliką už
minus kataliko vardą. Skirtu
mas tame. Talmudistas žydas 
retai minėdavo 'vardą “Jėzus 
Kristus”, o pas socialistus tasai 
žodis nuolatos lupose. Žydus už
tai reikia pagirti. Nežinau; ar 
visiems taip burna, bent aš gir
dėdamas netikėlį minint šventus 
vardus “Jėzus”, “Marija”, gau
nu labai nemalonaus įspūdžio.
Žydo lupose tie brangus vardai 
išrūdydavo pasityčiojimas arba 
bnrniojimaR prieš Dievą. Tą patį 
gaunu įspifdį, girdėdamas tuos 
vardus ištariant socialistą. Ir,

2. Atrasta reikalingu turėt sa
vo sekretorių: vienut balsu išrink
tas P. Norkus.

3. Išklausyti Centro, kom. ra
portai, — priimti.

4. Klausime, ar ateinanti kon
gregacija turi turėt susivažiavi
mo teises, išsireikšta po ilgų ir 
karštų ginčų, kad negali. Kon- 
fereūeijon susirenka delegatai tik 
nuo aplinkinių kuopų ir dr-jų, to
dėl jie negali turėt teisės spręst 
visos dr-jos vardu.

5. Apkalbėta atstovo* reikalai.
6. Įgaliotas Centro komitetas 

ištirt visą dalyką, kas dėl mer
ginos Domicėlės Zujukės, kuri 
stovi dr-jos globoje, ir kurią vie
na ponia, pas kurią .ji tarnauja, 
skriaudžia, ir jei ištrikro ta po
nia kalta, pareikalaht atlyginimo 
tai'merginai, kad ir teismo keliui

7. Naują atstovą “kaslegar- 
nėje” pastatyt nuo 15 rugpiučio: 
senojo atstovo tarnavimas bai
giasi 20, ir jis per 5 dienas tu
rės laiką sutvarkyt visus doku
mentus, surištus su jo tarnysta.

8. Kartu su Centro valdybos 
antrašais organuose turi bot

X- ’v ... ' v. . . rodos, norisi Šaukti: Tylėk, tu ne skdbi ir (Hrek1oriu sekreto-
ziatifi. Vm jie važiuoja į j turi tiesos tų Sodžių ištarti savo . » , . . ,v , .. ... I * . , naus antrašas, kuriam turi bot
Kanadą atlankyti giminių. |suteptomis burnojimais, lupomis! siuntin<ljRmi fikundni ant (V,nrto 
čo-čoi jau 50 metų, kaip (Tikėjimo dalykai tai ne tavo da- Vttklybos C
gyvena Kuboje, ktir užsi- Į n<*» tn ją seniai išsižadė-
ima aavo tautiečių gydymu, JR1J . .... ,. ..

r Dargi, tautiečiui mylinčiam «aJis yra gimimų mandžiu- 
ras, 6 pėdų augščio, ir mo
ka kalbėti angliškai. Jis

Taip-pat buvo aptarta keletas 
klausimų, lytinėiu vien tik orga
nizatorių komitetų ptAę, kurie

metų amžiaus. Amerikoje
•** i i

geria tiktai vandenį ir vai- rie 'nemaža pakėlimui tėvynės

vo gimtąjį kraštą, brangus yra 
vardai : Lietuva, Tėvynė. Bran- ' neturėdami visuomeninės svar- 
gųs jam vardai ir tų žmonių, ku- ( bos, pasilieka nepaskelbtais.

ripkcles. į darbavosi ir kentėjo. Tų vardų
Direktorių Sekret.

P. Norkus
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Klyksmas vien baltos žuvėdros,
Kvapas jūrės ir pušų,
Yilnjs baltais rūbais rėdos,
Vien čia miela, vien gražu.

Čia žaros šviesa auksinė 
Protų stebina žmogaus.
Ten žvaigždelė pirmutinė 
Žiba erdvėse dangaus.

Mėnulis ramaus aiškumo,
Lyg tai viešpats išsižiur.
Jūrė, buk tai iš godumo,
Glomonėdamas jį tur.

Laivų burės it pleštekės 
Rūkė toli plevesuoj’.
Kas ton įtekmėn patekęs

- Tars, jog neramu gamtoj’? —
Pranas.

. r VIKNYBĖN.

Atgijimas mūs Tėvynės, 
Brangiosios Lietuvių t autos j 
Ugnį meilės begalinės 
Uždeg širdyse jautrios.

Sūnus, dukros susipratę 
Klauso balso Lietuvos.
Kur likims, kurį pastatė,
Myl jos kalbų ištikros.

Triūse, dirba jau daugybė 
Silpnų motę atgaivint,
Nors ne visi, tai teisybė,*
Jgeb maistų jai gamint.

Laikui bėgant susipratę, 
Suklydę ydas išvys.
Blėdį skirstymos pamatę
Veiks visi, iš vieno vis»■» —

Kad laikas susipratimo 
Kuoveikiausiai ateitų,
Garsas musų atgijimo 
Tautų žinion daeitų.

Žmonės tad aiškiai išvystų, 
Jog męs dirbame išvien.
Ir jau skriausti mus’ nedrįstų, 
Kaip kad daroma šendien.

Broliai! dėl Tėvynės meilės,
Raskimės visi krūvoj
Iiį bendrai apšvietos eilės

" Sekim dorų Lietuivoj’ —
Pasijusim tvirtais esu,
Jei mūs tarpe Dievas bus.
Nes vedami tikra šviesa, 
Busim veiklus ir gabus. —

Pranas.

Beletristika.

Išblyškęs Vaikinas.
' Kasdieninis typas.

. Jo pavardė buvo Petras Kibiras, bet visuomenei 
geriau buvo žinomas,-kaip išbliškęs vaikinas. Kad jau 

.išblyškęs, tai išblyškęs. “Sausas, kaip stagaras”. — 
juokėsi merginos. Bet vyrai jam pavydėjo. Ir kogi? 
Visko. Jis buvo laibai gamtos apdovanotas. Ilgų lai
kų plėtodamas savo nepaprastus gabumus, išmoko pa
sirašyti pravardę ir... ir... — tegu kas užginčija, kad 
žmogus pats iš savęs negali atsiekti didžiausiojo mok
slo laipsnio! — Petras Kibiras sugiebė patašyti kores
pondencijų ! Tiesa, jisai pats savo raštų vadindavo 
“skorospondencija”, bet vis tiek parašydavo. Ir kaip 
sumaniai, — rėžė, kaip iš kantičkų. Vyrai, perskaitę, 
būdavo, sako: “Tiesa, nekoks iš jo vyras, išdžiuvęs, 
kaip karvė pavasaryj, bet, brolyti, kaip parašo, tai net 
apsilaižai beskaitydamas”.

Ir iš tiesų, vieni laižydavosi iš riebių kąsnelių, bet 
buvo tokjų, ką grūmodavo Petrui su lazda. Mat, išblyš
kęs vaikinas, norėdamas vieniems prisigerint, kitus ap- 
šmeiždavo. “Visiems neįtiksi”, — būdavo, sako jisai, 
atsidūsėdamas. Mat, nabagas, nežiūrint į savo mo
kytumą, nemokėjo kit-ko į “gazietų” parašyti, kaip 
tik apie vietinius gyventojus. Kartais net pravardėmis 
išdrėbdavo. Tečiau su tuo buvo atsargus, nes vieną 
kartų keletas apšmeižtų vyrukų sukėlė musų botyriuį 
tokią vytį, kad nabagas ištruko vos tik padėkodamas 
smarkiam vėjui. Mat, jie vijosi pavėjui, ir vėjas jį, 
kaipo lengvesnį, stačiai nuo jų nuputė. Nuo to laiko 
Petrui dar prikergė antrą pravardę “vėjo pučiamas

Tečiau tie kasdieniniai rūpesčiai su apšmeižtaisiais 
priešais buvo tik mažmožiu, sulyginu^ su didžiuoju rūpes
čiu,kurs slėgė Petro krutinę. Petras visomis keturiomis 
norėjo praplatinti žmonėse cicilizmą kurį jis nežinia 
dėlko vadindavo socializmu. Apie tų naują mokslą, 
arba, kaip jis vadino, tikėjimą, Petras turėjo vos tik mig
lotą supratimą, bet jam to pilnai užteko, Išteisybės, 
Petras pats savyje pripažino, kad jis perdaug moka. 
Nekartą', būdavo, pažiūrėjęs į nitpieštą beždžionės pa- 
vikslą, P. didžiuodavosi, kad daugiau moka už savo pra-

tėvį: juk beždžionė jokiu budu neparašytų “skorespon- 
dencijos”. Kaip matome, Petrui mokslo nestigo, bet jam 
parupo kas kita: būtent, kad cicilizmas ne taip lengva 
įvykinti. Su žmonėmis dar butų bepigu: visi jaunieji 
mėgsta paeicilikauti. Susimušt, pasigert, paburnoti, ne- 
užsimokėt skolos, — juk tai lengvi dalykai, ir prie jų 
musų jaunimo nereikia labai ir prikalbinėti, — patįs tai 
parodo. Bet kaip čia Išgriovus kapitalistų sistemų? 
Kaip atėmus nuo jų pinigus? — Šitie klausimai vargino 
Petro galvelę. Iš to nabagas tur būt taip ir išdžiuvo. 
Nors“ apie tai visokių buvo nuomonių: vieni sakė, kad 
nedavalgo, kiti, kad nedageria. Buvo da-gi tokių, ku
rie pakuždoms spėjo, kad Petrui poniška ligelė prisi
metė, bet jis tai smarkiai užginčijo, nes nuo poniško 
jungo iš mažens purtėsi. Tečiau jo užginčijimams ne
labai kas tikėjo: kartais ir nenorėdamas turi-vilkti sve
timą jungą. Juk ir nuo kapitalistų jungo butų gera 
atsikratyt*, bet negali, ir gana, — lyginai, kaip nuo po
niškos ligos išsigydyti.

Iš mažens Petras neapkentė kapitalistu. Vi?ną kar
tą jo tėvas, trijų margų ūkininkas, nusivedė Petrą į 
miestą. Buvo taį labai seniai, daV'Lietuvoje, kad Pet
ras, moksliškai tariant, skelbė prakalbas gyvulių ban
dai. Kaip tyčia mieste tuomet butą cirko. 1 ėvas no
rėjo vaikui parodyti smagumą; pajodinti ant medinio 
arklio. Jau buvo jį besodinąs ant balno, kaip štai se
niui parupo, kad perdaug gali kainuoti. Paklausė, kiek. 
“Tris kapeikas” — atsakė užvaizdą. Tėvas-pasikasė 
galvą “Tai pe?brangu”, — tarė ir parsivedė vaiką 
namon nepajodinęs. Petras smarkiai įsižeidė. Jis ži
nojo, kad tėvas turi pinigų, mat, buvo pardavęs veršiu
ką, bet skriaudžia jį iš šykštumo. Petras dar tuomet 
nebuvo girdėjęs, apie kapitalistus, bet jau širdyje užsi
mezgė pirmas protestas prieš galybę, kurių duoda žmo
gui pinigai. Nuo to laiko jis virto pusiau socialistui 
vadinasi, norėjo, kad kitas su juo pasidalytų, bet pats 
kitam nieko neduodavo. Tiesą pasakAis, ir dabar, Ame
rikoje, kada Petras gali paskambinti kišenėje keliais
“kvoteriais”, jis visai neturi noro dalinties su kitu. Gra
žiai apie tai ^pašneka ir tykoja, kad iš ko- išgriebus ko
kį dešimtuką, bet pats niekam neduoda. “Kova už 
būvį, — kiekvienas tegu savim rūpinasi”, taip Petras 
kalbėjo pats sau vienas ir nejautė sąžinės graužimo, 
kad kitaip mokina, o kitaip elgiasi. Tiesa, jis sąžinės 
jau nebeturėjo, turbut visai išdžiuvo.

Apie cicilizmo rojų Petras gražiai nupasakodavo.
' Kadangi nieks jam neprieštaraudavo, tai prakalbose,

būdavo, taip įsidrąsina, kad pripasakoja aiškių nesą-e 
monių. Žinote, garsus kalbėtojai išdyksta: ilgainiui, pa
sisekimo prisigėrę, pradeda manyti, kad viskas, ką jie 
pasako, labai išmintinga. Ta-pat buvo ir su Petru Ki
biru. Netrukus įgijo apie savę nuomonę, kad jisai 
žmonių išmintingiausias, ir protavo maž-daug taip: jei
gu aš, visų gudriausias, nevisados pasijuntu kvailybę 
pasakęs, tai ką apie juos kalbėti? Galiu skelbti jiems 
viską, kas tik galvon ateina^

Ir skelbė. Vieną kartą taip įsikarščiavo, kad so- 
cializmą^prie dangaus prilygino:

— Kas tas dangus? Šaukė Petras Kibiras. — 
Dangaus nieks nemato, o socializmą dar pamatysime. Ne
reiks nieko dirbti, viską turėsime uždyką. Pavalgyt, nųva 
žiuot, pasilinksmint,—viskas uždyką. Laisva meilė, jokios1 
valdžios, jokios atsakomybės. Nebus tąsyk nei gero, nei 
blogo, viskas lygu. Tr bus ko išsigerti. Socializmui įvy
kus, alaus bėgs upeliai!

Čia Petras pažiurėjo į klausytojus, lyg bijodamas, 
ar neperdaug pasakė. Bet nieko įtartino nepastebėjo. 
Žmonės klausėsi išsižioję, o paminėjus apie alų, troškios 
lietuvių gerklės garsiai pradėjo ryti seilę. Paskui tiktai 
pasiardo trukšmingas rankų plojimas.

Staiga kaž kur iš užkampio pasigirdo balsas • '
— Jeigu visi busime socialistais ir nieko nedirbsime, 

tai kas pristatys valgio, pasilinksminimą ir — alaus?
Užstojo mirtina tyla. Klausimas buvo taip neti

kėtas, kad patsai Petras išsižiojo. Garsusis kalbėtojas 
niekados nesvarstė apie tokius mažmožius.

Paštui pakito ta1, sus triukšmas.
— Išmesi j; ! — šaškė cicilikai.
— Ne' ne! tegu paaiškina! — atsiliepė kt’i.
F'ia’is norfj; panišku’tk, bet kalSj, jam nutruko.
Prakalbas užbaigė ir prasidėjo barniai. Parėjęs 

namon, Penas parašė tvarkią kor m »udenciją, kad
kataSasi prakali ose ke.'is riaušes.

šveistuvas.

Antanas Pocius.
I • ",
Gabiausiu pianistu tarp Amerikos lietuvių bene bus 

šjoje valandoje Antanas Pocius. Jis yra taip-pat dide
lis mueikos žinovas ir mylėtojas. Nėra tokio Chicagoje 
lietuvio, kurs nežino apie Antaną Pocių. Ant paveikslė
lio jis parodytas mokslo baigimo rūbuose (Muzikos ^Ba-1 
kalanro drapanose).

A. Pocius yra gimęs Jurbarke, Kauno gub., 1885 
m. Tš mažų dienų giedojo chore, paskui mokinosi var
gonininkauti. Atvažiavęs Amerikon 1906 m. vargoni
ninkavo trumpą laiką dviejose lenkų bažnyčiose Chi
cagoje, o paskui atėjo į Visų Šventų parapiją (kleb. kun. 
P. B. Serafinas), kur tebevargonininkauja ligišiol. Be 
galo mėgdamas muziką, jis nesitenkino tuo, ką 
buvo pramokęs Lietuvoje, bet įstojo į konservatoriją — 
“American Conscrvatory of Music”. Jo mokytojais 
buvo: II. W. Harrison (harmonija), Heniot Levy (pia
no), John Hattstaedt (normalia kursas), Effe Murdock 
(vargonai), Arthur G. Anderson (kontrapunktas ir kom
pozicija) ir Victor Garwood (muzikos istorija).

Pirm poros metų pabkigė muzikos mokytoja kursą 
su hakalaurAtu — bet mokinties nenustojo. Dabar ima 
kompozicijos lekcijas toje pačioje konservatorijoje.

Antanas Pocius.

Antra vertus, pats turi nemaža mokinių, kurie iš jo 
ima. muzikos lekcijas. •

Pociaus rūpesčiu praeitą žiemą buvo duota du 
sykiu Dubois’o rimta ir sunki kantata: “Septyni žo
džiai”. Dabar jis rengia programą koncertui, kurį ketina 
surengti Chicagos chorai per Federacijos kongresą, 
kursai bus. laikomas Chicagoje ateinančiais metais.

Jaunas musų muzikas yra mandagus, lipšnus ir 
kuklus. Ilgiausių metų!

! t •

Kritika.
James AUen. KAIPO ŽMOGUS MANSTO. Vertė 

St. Biežis. Turtu ir spauda J. Ilgaudo, Chicago, III. 
(Kaina 15 centų; metų spaudinimo nepaduota; 51 pusi.)

Prakalba į.šitą knygutę yra šitokia:
“Šita maža knygelė (pasekmė apmanstinėjimo bei 

patyrimo) neima sau už tikslą viską įtalpinti apie Šią min
ties jiegą, kuri yra taip daug apkalbama. Ji labiau yra 
nurodanti dalykus, nekaip patarianti, jos mieris yra pa- 
aktrinti vyrus ir moteris surasti bei jausti teisybę, kad

“Jie patįs yra savęs tvėrėjais” per dora9 mintis, 
kurias jie iSsirenka bei padrąsina; kad protas yra 
mistras audėjas kaip vidurinio užvalkšėio savo charakte
rio, taip ir išlaukinio užvalkšėio aplinkybių; ir kad, 
jie įkj šįol yra nežinioje bei skausme, dabar galėtų austi 
apsišvietime bei linksmume”.

Po tokia eloknbracija stovi James Allen’o para
šas. Neabejojame, kad p. Allen, jei mokėtų lietuviš
kai, tai paimtų vertėją už ausies ir nuvestų jį atgal į 
pradedamą mokyklą, idant pasimokytų lietuviškai kal- 
bęti ir mintyti. '

Be galo netikęs vertimas visiškai aptemdo ir be 
to tamsias veikalėlio mintis.

“Kiekvienas žmogus yra, kame jis yra, pagal tai
syklę savo esybės. Mintįs, kurias !)is sukrovė į savo cha
rakterį, yra nuneSusios jį 4cr», ir sutvarkyme jo gyveni
mo tai nėra jokio elemento nuotikio arba-nusidavimo, 
bet viskas yra kaipo rezultatas taisyklės, kori negali su
klysti”—

— Skaitome ant 14 pusi., o ant 15 j>usl. randame 
dar dailesnį perlą: *

“Kad aplinkybės tveriasi iš minties, tai kiekvienas 
žmogus žino kuris yra praktikavęs per tūlą laiko ilgį sa- 
vęs-valdymą ir savęs-valymą, nes jis bus patėmijęs, kad 
keitimasis jo aplinkybėse yra buvęs nuosekliame sąat- 
nažume su jo keičiama sanlyga.”

*
Kuo toliau į girią tuo daugiau malkų. Ant tolesnių 

knygutėm puslapių, užtinkame šitokių sakinių:
“Kentėjimas yra visuomet blogos minties pasekmė į 

tūlą pusę. Kentėjimas yra ženklu, kad individualau (taipl 
Bed.) yra prasilenkęs su Įstatu savo esybės” (pusi. 22).

“... tobulini tyras bei apsišvietęs asmuo negali ken
tėti” (pusi. 23).

„ “Palaima, o ne materinlė savastis, yra miera teisingos 
minties; vargAs, o ne stoka materialės savasties, yra mie
ra klaidingos minties*1 (ten pat).

“TnJigeneija ir savo užganėdinimas yra dvi var
go kraStulinės. Abudu yra lyginai nenatūrali ir re
zultatas protinės betvarkės”, (ten pat). .

Jei norėtumime, galėtumime kelias skiltis pripil
dyti panašiais sakiniais. Šiaip jau skaitytojui jie yra ne
nuprantami, ne tik dėlto, kad vertėjas pasirūpino iš
reikšti juos kuopainiausiai ir kuokebliauaiai, bet ir 
dėlto, kad jais yra skelbiamas taip vadinamo “krikš
čioniškojo mokslo” (Christian Science) nuomonės. Ve
lionė Mary Baker Eddy, prasimanydama savo “krik
ščioniškąjį mokslą”, ėmė skelbti, buk pasaulyje nė- 
sant visai blogo: ligų, vargo ir tt. — buk tuos daiktus 
žmogus gimdąs savyje savo netikusiomis mintimis ir 
buk, nuosekliai, galįs juos nuo savęs prašalinti, jei pra
dėsiąs “gerai”, taisyklingai mąstyti. P. Allen’o kny 
gutėje yra pašvęstas visas skirsnėlig, kuriame eina

b* 4. ii/ ./ M x ..•* k IC.?.

kalba apie minties įtekmę į sveikatą ir kūną. IŠ jo at
šipinome, buk:

“Kūnas yra proto tarnas (p. 29).
“Pasiulijime neįstatymiėkų minčių kūnas nupuola 

į ligą ir puvimą”.
‘Liga ir Sveikata, kaipo aplinkybės, yra įsišaknijusios 

į mintį”.
“žmonės, kurie gyvena baimėje ligos, yra žmonės, 

knrie gauna ją”.
“Jis, kuris sustiprino ir nuvalė savo mintis, neturi

reikalo svarstyti '.nelebą mikrobą” (pusi. 30).•
Tie visi klejojimai randasi tame moksle, kurs nėra 

nei mokslas nei krikščioniškas. Eddy’ienės “krikščio
niškasis mokslas” nesutinka nei su krikščionybe nei su 
sveiku protu; jis yra svetimas lietuvio dvasiai. Reikia 
ištiesų stebėties, kam p. Biežis kankinosi šitokios nevy
kusios knygutės vertimu. Tiesa, vertimas labiau ne- . 
vykęs, nekaip originalas —„ir toji aplinkybė sumažina . 
p. Biežio kaltybę, bet musų raštijoje tiek daug neti-Sį
kušių raštų, kad dauginti juos yra prasikaltimas tiesiog 
prieš gerą skonį. * »

Vieną daiktą galima pagirti šitoje knygutėje — tai 
pavyzdingai gražią pavirsutinią išvaizdą. Čia tai ne
nusidėta prieš skonį. Bet tai nėra vertėjo nuopelnas.

Pamokinimas visiems vertėjams: pirmiau: gerai su» 
prask, ką autorius nori pasakyti, o paskui išreišk au
toriaus mintį taip, lyg pats iš savęs rašytumei* ver
čiamą veikalėlį. Tuomet tik vertimas tegalės išeiti 
aiškus ir suprantamas.

Tuomet ir kritikui nereikės gadinti ūpo nei sau 
nei vertėjui.

Augustinas Janulaiti*. SIMANAS DAUKANTAS. 
Jo gyvenimas, darbas ir vargai. Vilniuje, Martyno 
Kuktos spaustuvėje. 1913 (46 pusi.).

Yra tai atspauda iš “Lietuvių Tautos”. Be šitos 
knygutės negalės apsieiti nei vienas tikras tėvynės my
lėtojas.

TW0 AND TW0 MAKR FOUR. By Bird S. Coler. 
New York: Frank Beattys and Oo. 1912. Pp. 260.

Šita kny£a neturėtų gal tokios įtikinančios vertės, 
kokią turi, jeigu butų^ buvusi parašyta kataliko, bet 
anaiptol, josios autorius — nekatalikas ir kas svarbiau
sia, parašė ją tikroje katalikų dvasioje. Joje yra pa
liečiami įvairus dalykai, kaip tai istorijos, pedagogikos, 
moralės ir jie visi yra mokslingi ir interesuojantieji 
kiekvieną skaitytoją. Apleidę, paimsime tiktai truputi 
apie socializmą, kurį p. Coler’is išdėsto viename skirs
nyje. Kad autorius ir mažai paliečia tame skyriuje, 
tečiau parašo, daug svarbių daiktų. Bet p. Coler’is, kaip 
daugel kitų kritikų, nesugebią. surasti socializmui atsa-. 
komos definicijos, ant kurios visi inteligentai pristo
tų. Socializmas, mat, tebesivarąs dar per koštuvą. 
“Šiandieną du socializmo skelbėju niekados nesusitai
kys savo raštų išbaigime. Kiekvienas jų turi nuosavią 
pažvalgą, nudažytą savomis ypatybėmis, paremtomis sa
vitais troškimais, norais ir neapkentimais. Kiekvienas 
jų griebiasi Markso - ir Engelso apribojimo, bet bando 
pritaikyti jį prie savo palinkimų” (pusi. 222). Jie, ro
dosi, visi sutinka, kad yra istoriškasis materializmas, kad e 

žmonių gyvenimą nustato vien ekonominės priežastįs. 
Pamatinė socialistų folosofijos idea, — jog draugija yra 
organizmus, kaip kad ir atskiras žmogus yra ’organiz
mas. “Žmogus yra mažesniiijų organizmų sudėtinė da
lelė. Jisai yra narvelių (celių) surinkimas. Draugija, 
yra žmonių organizmo sudėtinė dalis. Yra tai vyrų 
ir moterų krūva. Pavienis žmogus, nėra atsakąs už vis
ką; prasikalsta vien dhąugija. Jeigu pavienis žmogus 
prasikalsta, yra tai draugijos kaltybė. Sudaręs tokią 
hypotėzę, socialistų filosofas imasi klausimo: kaip at
naujinus ir pagerinus draugijos organizmą? Šičia gi 
jam visai nerupi atskiri asmenįs”. Bet paklauskime, 
ar toks išvedžiojimas yra teisingas? Ar gi ne visi svei
ko proto socialistai, pav. Edmundas itelly, tvirtina, jog 
jų veikimo tikslas yra pirmučiausiu ir paskučiausiu ve
lijimu gerovės atskiriems žmonėms? Argi ne p. Ben- 
son’as žada kiekvienam' darbininkui $5,000 metinės al
gos, jei įvyks kolektivizmas? Gal šituose dalykuose 
p. Coler ir užsipuola ant savo priešų perdaug drąsiai.

Jo rašymas apie “didžius tarpe draugijos organfzmo 
ir atskiro žmogaus orgainizmo skirtumus, kurių,.rodos, 
socialistai nemato”, yra smarkus ir buklus.. “Žmbnijos 
organizme visuomenė mąsto apie veikėjus; visuome
nės organizme veikėjai mąsto apie visuomenę. Žmogus— 
individuas, kaipo psichiškas asmuo, mąsto apie save. 
Tavo proto narveliai (celiai) ir širdies narveliai ir pilvo 
narveliai nemąsto apie tave; tu mąstai apie juos. Tavo 
individas- visoji 'sąmonė ir valia (katalikas filosofas 
sakytų siela — gyvybė arba gyvybės principas) vie
nija tą viską. Nėra klasinės sąmonės tavo kūne, negut 
reumatizmas butų klasinė sąmonė tavo kojose. Ta
vyje yra vienybė! Kas gi yra visuomenės sąmonė? Kur 
jinai ytnriasi? Kaip jinai veikia? Pamėgink tai išpro
tauti sau. Ar yra toks daiktas? Pats gal atsakysi, jog 
visuomenė veikia įstatymais. Ne; pats žinai, jog ne. Vi
sados yra taip, jog vieno žmogaus protas veikia, o kiti 
protai sutinka su. juo”. Ta-pat darosi su: legislatura, 
teisių aiškinimais ir pritaikinimais ir į t. p. daįktaįs. 
“Individas tai apčiuopiamas daiktas; visuomenė — ati
trauktas daiktas. Individas gali veikti gerai arbrf blogai; 
jeigu visuomenė ką veikia, tai reiškia, jog dang Žmo
nių veikia krūvoje. Taigi, vusuomenė jokios neturi at
sakomybės, bet yra atsakomybė atskirų žmonių sieloje” 
(pusi. 224). Čia vėlei pasirodo yda, koks tai idėjų su
maišymas. Visuomenėje, žinoma, nėra kūno vienybės, 
bet yra dvasioj vienybė. Bet toji vienybė vistiek tikrai 
yra, tiktai gyvuoja, nes yra nematomas, dvasinis maz* 
gas. Jisai vienija visus visuomenės narius vienan doriš- 
kan kunan, kursai turi ypatingas, teises, kokių neturi 
pavieniai žmonės, ir priedermes — ir dėlto turi atsa
komybę. Bijomės, kad p. Coler’is, norėdamas aplenkti 

Scilę, papuolė į Charibdę.
(Seka ant 6 puslapio) ,
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Vereginas nupirko 14,407 
akrą žemės ties Columbia 
upe ir padalino ją į ketu 
rias kolonijas: Brilliant, 
Glade, Pass Creek ir Grand 
Forks. Už tą. žemę jis už
mokėjo $646,107. Naujoje 
vietoje duchoborai užsiima 
netik žemės dirbimu, bet 
dar įsisteigė lentą * pio 
vykias, plytą dirbtuves, ir 
dirba marmeliadą ir konfe- 
turas iš įvairią vaisią.

Rodosi, naujoje vietoje 
duchoborai galėjo laisvai 
kvėpuoti. Bet kur tau! 
Tuojau vyresnybė pareika
lavo, kad jie siųstą savo 
vaikus į angliškas valdžios 
mokyklas, kad praneštą vai 
džiai visus savo šliubus, gi- . 
mimus ir mirimus. Duehc - 
borai atsisakė tatai padary
ti. Užprotestavo prieš vie
šas mokyklas,. sakydami, 
kad jie nemokina Kristaus 
mokslo, kad pratina vaikus 
prie godumo pinigą ir sma- 
giunvną. Į kitus reikala
vimus atsakė, kad moterys
tė yra vyro ir moterits rei
kalas;—nekieno kito, , kad 
duchoborai yra viso pasau
lio piliečiai, taigi neprivalo 
taikyties prie kokio nors 
krašto z įstatymų.

Į šitokį protestu Kanados 
valdžia neatkreipė jokios 
domos. Nesitaikančiųs prie 
įstatymą pradėta persekio
ti. Duchoborai buvo ki
šami kalėj iman, kaip kokie 
prasikaltėliai. Prokopas 
Pogajevas 1903 m. buvo nu
kankintas mirtin Brandon’o 
bepročią prieglaudoje 
mėsos nevalgymą. Jį 
du numarino. Aleksejus 
Ponomarevas buvo nuk tu
kintas Prince Alberta kalė
jime 1904 m. Jam varu py ė 
į vidurius šiltą mėsos sriu 
bą. Vienoje tokioje ope
racijoje jis numirė, beieal- 
daudamas graudžiai pasi- 
"gailėjimo. Tame pačiame 
kalėjime ir tokiu pačiu bu
du tapo numarintas 1911 
m. Aleksiejus Ozerovas. 
Winnipeg’o kalėjime Kuz
ma Novokšonovas ir Vagi
lius Makasajevas tipo su
šaldyti mirtin. Jie buvo 
prirakinti prie Sienos ir po 
triją dieną ją kojos ir ran
kos baisiai isiyno. Jie nu- 
mirė didžiausiuose skaudė
jimuose. Tatai parodo, jog 
Rusijos sekta kenčia perse
kiojimus ir “laisvoje Ame
rikoje”

Dabar porą žodžią apie 
duchoborą gyvenimą ir įsi
tikinimus.

Bochdborai neturi nei 
bažnyčių. Jie nepripažį-^ 
sta jokių švenčių. Pamal
das laiko bent kada ir bent 
kur — dažniausiai lauke. 
Jie negarbina šventų pa
veikslą. Jįe neina kareivi- 
jon; nevalgo mėsos; neturi 
jokios asmeniškos nuosavy
bės; yra svetingi, bet už 
nakvynę ir valgį nieką ne
ima. ' ,

Tarp duchoborą nėra 
bausmią. Jei kas mato, 
kad kitas pasielgė negerai, 
tuojau jį perspėja; jei ta
tai negelbsti, jis perspėja 
jį dvieją ar triją kitą žmo
nių akyse; jei ir toks per
spėjimas negelbsti, jį veda 
į visuotinį susirinkimą.

Koks duchoborą mok
slas? — Nors sekta gyvuo
ja apie 200 metų, tečiau 
nieko rašyto neturi. Jie sa
kosi, kad “garbiną Dievą 
dvasioje ir tiesoje”. Jie ti-

«ekiojo duchoborus užtaų 
kad šie nenorėjo klausyti 
valdžios ir nėjo tarnauti* 
kariunienėje. Galop įsiki
šo svetimos viešpatijos. 
Anglija Pasiūlijo Rusijos 
sektantams kraustyties į 
Kanadą. Taigi 1898 m. jie 
apleido Rusiją ir rudenyje 
tą pačią metą atkeliavo į 
Kanados provinciją — Sa- 
skatchewan’ą. Naujoje vie
toje jie neturėjo nei arklių 
nei jaučią. Taigi moterįs 
pačios išarė ir užsėjo lau
kus, kuomet ją vyrai nuėjo 
uždarbiauti prie naujai tie
siamą geležinkelių.

Kitais — 1899 m. — da
lis duchoborą numetė nuo 
savęs drapanas ir per tyr
laukius pasileido jieškoti 
Kristaus. Pasidarė daug- 
nesmagumų. Vyriausybė 
pradėjo bijoties, kad du
choborai nepradėtą išdirbi
nėti daugiau panašių dar
bų, ir ėmė jieškoti žmogaus, 
kurs juos galėtą suvaldy
ti. Toks žmogus buvo — 
bet jis vargo Siberijos iš
trėmime. J uo buvo duchobo 
rų vadas Petras Vereginas. 
Pradėta derybos su Rusijos 
valdžia, kuri ir paleido Vė
rėginą 1900 m. Atvažia
vęs į Kanadą, Vereginas 
rado apie 7000 duchoborą. 
Jie jau buvo ūkiuose, 
turėjo pasistatę sau naąius 
ir gyveno sau gražiai ir so-v • •ciai.

Bet duchoborai turėjo 
vieną,ydą — jie nenorėjo 
tapti Kanados piliečiais. 
Tuo budu jie atkreipė prieš 
save viešąją nuomonę. Vi
daus dalykų minist. Frank 
Oliver liepė tiesiog ducho- 
borams priimti Kanados pi
lietybę. Šie (atsisakė tai| 
padaryti, tvirtindami, kad 
jie yra viso pasaulio pilie
čiai. Tuojau atsirado nau
ja priekabė. Duchoborai 
paėmė žemę krūvomis, o 
Kanados įstatymai reika-’ 
lauja, kad kiekviena šeimy
na imtą žemę paskyrium 
ir pasirašytą, kaipo savi
ninkė. Kilo ginčai, kurie 
pasibaigė tuo, jog vyriau
sybė atsiuntė komisorių, 
kurs galų gale atėmė že
mes nuo duchoborų, išva
rė nenorinčius tapti pilie
čiai iš savų namų, bet pa
skiriems šeimynos nariams 
apsigyventi ant 15 akrą 
sklypo.

Tuojau duchoborai pasi
dalino į dvi dali. Vienkpri- 
sitaikė prie įstatymų, priė
mė pilietybę ir gavo žemę 
savo vardu. Kiti gi nenorė
jo pamesti bendrojo (komu
nistiško) gyvenimo? Pirm 
penkerią metų Vereginas 
susimanė kelties su savo pa
sekėjais kur nors kitur, kur 
nebūtą liek varžymą, kaip 
Saskatchewan’e. Išrinko 
jis British Columbia, kur 
nupirko didelius plotus že
mės ir pirm treją metą pra 
dėjo kraustyti ten savo žmo 
nes. Dabar tenai gyvena 
jau 5700 duchoborą. Jų 
bendri turtai 13 rugp. 1912 
m. išnešė $332,300. Visos 
bendrovės nuosavybė yra 
vedama paties Veregino ir 
jo padėjėjo Michailo Kaza- 
kovo. Kiekvienas bendro
vės vyras turi įnešti į cen
tro fondą 200 dol. metams. 
Tš to fondo buvo semiami 
pinigai persikraustymui du 
eboborą iš Saskatcheivan’o 
į nauja vietą. Persikėlimas 
"atsiėjo $200,000.

ki, kad tik geri darbai ve
da išganyman. Jie tiki, 
kad Kristus buvo, mokino, 
kentėjo — ir kad kiekvie
nas žmogus turi savyje per
gyventi Kristaus gyveni
mą. Todėl Kristus turi 
mumyse buti pradėtas, turi 
užgimti, užaugti, mokyti, 
kentėti, numirti ir prisikel
ti iš numirusią. Krikšto 
jie nepripažįsta; jie vadina 
tuo vardu tą valandą, kuo
met žmogus gailisi iš yįsos 
širdies ir atsigręžia prie 
Dievo. Šliubo jie neturi; 
pas juos užtenka vyrui ir 
moteriškei prisižadėti viens 
kitam gyventi krūvoje — 
tai viskas.

Duchoborai neturi ir ne
vartoja pinigą kasdieninia
me gyvenime. Jei kokius 
uždirba iš pašalio, arba gau
na iš savo daiktą pardavi
mo, visus atiduoda į centro 
iždą. Valgis, drapanos ir 
kiti reikalingi pragyveni
mui daiktai yra duodami vi
siems dykai. Visi viešieji 
reikalai yra aptariami visuo 
tiniame susirinkime.

Namai yra statomi taip, 
kad kiekviename galėtų 
gyventi kelios šeimynos. 
Visi gyvena bendrai. Mo
terįs paeiliui kepa, verda, 
skalbia; vyrai paeiliui ku
ria pečią ir tt.

Duchoborai neturi smuk
lią, aptieką, daktarą, ad
vokatą; nesibylinėja tarp( 
savęs; nepripažįsta ant sa
vęs jokios^ vyresnybės, norą 
nekabina ją mokslo, papro
čių arba gyvenimo budo.

Tokias žinias apie savo 
sektą suteikia “Indepen- 
dent” (July 3, 1913) pats 
Vereginas.

Kaip matome, duchoborai 
taikosi prie įstatymą, jei šią 
nėra musą gadynės žmonės. 
Jie pridera praeičiai arba 
ateičiai, bet ne dabarčiai. 
Jie turės išnykti arba pri
sitaikyti prie laiko drąsios. 
Įsidavimas į pramoniją 
piaustymas lentą, plytų dir
bimas ir tt., nejuntant per
dirbs ją gyvenimo būdą —• 
ir šitie žmonės, kurie, no
rėdami įsvengti civilizaci
jos blogą pusių, bėga visai 
nuo civilizacijos, nepasijus, 
kaip įkris į civilizacijos 
sukuij ir, būdami jau, gal 
imsis naujo darbo — tai
syti civilizuotą gyvenimą, 
imant patiems jame daly
vavimą. u
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atsirado žmonių, kuriems 
pasirodė, buk Kongresas, 
paėmė ant jos visą virše- 
nybę. Tiems žmonėms lai
kome reikalingu daiktu pa
aiškinti, jog Kongresas to 
visai nedarė, jog pripažino 
jau esančią organizaciją ir 
prisižadėjo netverti kitos 
panašios draugijos. “Lie
tuvos Vyčiai” gyvuoja ne
priklausomai nuo AąieriA 
kos Rymo Kataliku Federa
cijos, tik bus jos dalimi 
tiek, kiek užsimokės į Fe
deracijos kasą po vieną cen
tą nuo kiekvieno nario.
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Svečių iš Lietuvos 
maršrutąRedakcija pasilieka sau teisę 

taisyti, trumpinti arba atmesti vi
ens prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus 
Iftpio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
šties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pusių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai^ prisieina 
perrašinėti atssiųstus raštus.

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

D-ras J. Basanavičius ir 
p. M. Yčas išbus Chieagoje 
iki 17 d. šio mėnesio. Rugp. 
17 d. išvažiuos į Waukegan, 
Kenosha, Racine, iš ten va
žiuos į kitas vietas. Rugp. 
21 d. bus Westvillėje, iš 
kur per Springfield važiuos 
į E. St. Louis ir aplinki
nius miestelius. Grįš atgal 
į Chieago ir paims 'Spring 
Velley, Rockford, Gary ir 
tt. Rugp. 30 bus atsisveiki
namoji vakarienė Chieago
je. Ant rytojaus jie'kalbės 
Grand Rapids, Mich., ir 
rūgs. 2 d. bus Detroite. 
Rūgs. 4 d. atsilankys Cleve
lande. Pittsburge bus 6 
rūgs. Rūgs. 14 d. jie at
vyks į kietąsias anglis ir, 
užtrukę tenai daugiau, kaip 
dvi savaiti, važiuos į pama
rį. Spalinio pradžioje bus 
Philadelphijoje, iš kur ke
liaus į Baltimore. Tš ten 
grįš į New Y orką ir jo ap
linkines. Užbaigs savo ke
lionę Naujoje Anglijoje.

Ligišiol stambesniu au
ką gauti: iš kun. K. Am- 
brozaičio 200 dol., p. M. Bu
činsko (Brooklyn) ir p. A. 
Radžiukvno (Chieago) po 
100 dol. Yra ir pasižadėta 
pora šimtinių.

kos įstaigos, kaip Mokslo ir Dai
lės Draugijos.

Mokslo Draugija, ^žinodama, 
jog Amerikos lietuviai, moka dar 
labiau branginti tokias Ištaigas, 
o ir jų ėirdįs- gyviau suplasnpja, 
atsiminus Tėvynę ir Jos reikalus, 
pasiryžo atsišaukti i jus, Ameri
kos Lietuviai, ir kviesti Jus pa
gelbėti minėtosioms Draugijoms 
pasistatyti savus Namus. Tuo 
tai tikslu jos atsiuntė mus, kai
po savo atstovus — pasiutimus, 
Amerikon.

Mokslo ir E|'ailės Draugijos 
stovi toli nuo visokių politikos 
ir tikėijmo ginčų. Jose telpa vi
sokių pažiūrų žmonės, visi, kam 
tik rupi mokslo, dailės ir kultū
ros augštyn kėlimas.
' Kadangi tasai reikalas yra

jų vardai bus įkalti dabar sta
tomųjų Namų sienoje. Pasiti
kime, kad ne viena Amerikos 
Lietuvių Draugija ir ne vienas 
Amerikoje gyvenus Lietuvis pa
norės likti Nariu Labdariu ir to
kiu budu įgyti nemirtinų musų 
Tautos pagarbų ir dėkų. Argi 
nebūtų malonią, jei ir Lietuviai, 
svetimuose kraštuose pralobę, sa
vo turtais šelptų savo brolius 
Tėvynėje likusius, kaip tai daro 
airiai, graikai, bulgarai ir k, 
tautos. Graikas Soutzos, surin
kęs didelius -turtus, pastatydino 
puikiausius rumiąs universitetui 
Atėnuose. Bulgaras Georgievas, 
bankierius Bakarešte, mirdamas 
užrašė 5 milionus frankų univer
sitetui Sofijoje įsteigti. Čekai 
iš surinktųjų visuomenėje centų 

1 pastatė puikiausį Tautos teatrų 
Pragoję ir t. t.

Lietuviai galėtų ir kitais bu
dais šelpti Mokslo ir Dailės Drau
gijos, sumesdami joms gausias 
aukas. Draugijos turi jau nu- 
pirkusios 1650 keturkampių siek
snių žemės, už kuriuos butų ma
lonui,' kad lietuviai užmokėtų, 
pirkdami po sieksnį už $10.50 ir 
tą sieksnį Draugijai padovano-

Federacljos Komisijų 
Darbai.

Pittshurgo Kongresas pa 
skyrė keletą komisiją įvai
rią reikalą aprūpinimui. 
Kai kurios jąją jau atliko 
savo uždavinį. Pav., mo
kyklą programos komisija 
jau turi savo rankose pla
čią programą, kurios tečiau 
dėl josios ilgiuno leisti per 
organą negalima. Gal ko
kia draugija arba parapijos 
susidėjusios sumestą reika
lingą sūrną jos atspaudini- 
muif ’i

Viena • Gentiniai ženkle
liai, iš kurią pardavinėjimo 
m •ausis Tautos Iždas, jau 
duoti padirbinti. Dėlei ne
priklausomą nuo komisijos 
priežasčią ją padirbimas 
užsivilks truputėlį.

Moterią Sąjungos Komi
sija, kaip matyt iš jos pra
nešimo, jau pradėjo veikti 
ir savo darbo vaisius pa
skelbs rugsėjo pradžioje.

Kiek girdėti, ir kitos ko
misijos nesnaudžia. Ją dar 
bus tikimės paskelbti ne
trukus.

DĖLEI APSILANKYMO L. M. 
DRAUGIJOS ATSTOVŲ AME

RIKOJE.

Visų vietų, kur lietuvių gyvena 
ma, mes negalėsime aplankyti, 
taigi pasitaikys, kad vienur-kitur 
neteks pasimatyti su Draugystė
mis ir atskirais asmenimis, ku
rie bus pasiryžę aukotkaugščiaus 
paminėtajam tikslui. Todėl iš 
visų tų vietų, kurių mes nega
lime pasiekti, Draugystės ir šiaip 
geros valios aukautojai tesiunčia 
aukas D-ro J. Basanavičiaus var
du šiuo adresu: Dr. J. Basanavi
čius, 307 W. 30th St., New York, 
N. Y.

Vėliau pranešime laikraščiuo
se, kur ir kada lankysimės. Vi
sos aukos bus skelbiama Ameri
kos ir Lietuvos laikraščiuose.

Jei kas norėtų žinių sulig mu
sų kelionės, tegul kreipiasi į “Tė
vynės” redakcijų, 307 W. 30th 
St., New York, N. Y.

- Dr, J. Basanavičius,
L. Mokslo Dr-jos Pirm. 
Martynu Yčas,

Liet. Atst. Vai. Dūmoje.

L. Mokslo Draugijos atstovai pa 
leido šitokį atsišaukimų į Ame 

rikos lietuvius:
MARTYNAS YČAS.

Gerbiamieji Broliai Lietuviai!

Nesykį jums teko Skaityt? 
Amerikos Lietuvių laikraščiuose 
apie Didžiosios Lietuvos reikalus. 
Vienas svarbiausiųjų reikalų — 
tai Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugijų Namų Įsteigimas, ši
tie namai turės buti visos musų 
Tautos kultūros židinių. Juose 
tilps musų muzėjus, knygynas ir 
kitokie minėtųjų Draugijų bei 
visuomenės dalykai. Be šios nau
dos, kurių atneš mums Mokslo 
ir Dailės Draugijų Namai, bus 
dar ir kita, bene didžiausioji, 
būtent: musų sostapilėje, Vil
niuje, mes, Lietuviai, turėsime 
svarbiausiųjų visos tautos įstai
gą, kurioje jungsis visos musų 
mokslo ir dailus spėkos. Savo 
sostapilėje mes užimsime tokių 
vietų, kokių ištikrųjų mums ir 
pridera, kaipo gyventojams tos 
šalies, kurios sostapilę yra Vil
nius.

Tokių įstaigų gali ir privalo 
įrengti visos tautos sukrautinės 
spėkos. Iki šiol namų statymui 
rinkta aukos Lietuvoje, tečiaus 
nedaug jų tesurinkta dėlei įvai
rių kliūčių, kurias ir Jus, Bro
liai, gerai suprantate. Rėmė au
komis ir Amerikos Lietuviai: su
rinktoje sulig šiol sumoje 17.000 
rublių, iš Amerikos aukų buvo 
apie 2.000 rublių. Tų visų aukų 
toli gražu neužtenka. Pradėtasis 
darbas reikia baigti. Namai rei
kia pastatyti tokie, kad ir sve
timtaučiai matytų, jog lietuviai 
jau aiškiai supranta, kokių svar
bų tautai turi tokios kulturiš-

svarbus visai musų tautai, tad 
mes šaukiame pagelbon visus 
kas tik jaučiasi Lietuviu epus, be 
politikos ir tikybos pažvalgų 
skirtumo. Šaukiamės į visus at- 
skiriiąs asmenis, į pupaiines, kul
tūrines ir į politiškas -organiza
cijas, į vietų draugystes,-kuopas 
ir klubus.

Beveik kiekviena Lietuvių dr- 
stė turi savo konstitucijoje para
grafų, kuriame sakoma, kad 
Draiągija rems visus Lietuvių ap
švietos reikalus. Taigi, broliai, 
atsižvelkite į tų savo įstatymų 
skirsnį, apsvarstykite savo drau
gysčių ir kuopų susirinkimuose 
šį musų atsišaukimų ir aukomis 
paremkite musų pradėtąjį dar-

KLAIDOS ATITAISYMAS

Norwood, Maa*.
“Draugo” No. 28 rašydama*

apie Lietuvių Labdarybės dr-jou 
fair’us, apyvartoje padariau ne
geistinų klaidų, nes vieton šim
tų pastačiau tūkstančius. Mano 
nuomone, tuomi nieko nebuvau 
apšmeižęs nei -nuskriaudęs to- 
dėlei ir atitaisyti nemačiau rei
kalo. (Skriauda pasidarė fair’ų 
rengėjams, nes pagarsinus, buk 
pelno buvę $20021.91 vieton $221. 
81 gali kilti nesusipratimu. Red.) 
Bet kad gerbiamas p. Lapelis 
“Draugo”, No. 30 primeta man 
didelę neteisybę, todėl šiuo pra
nešu supratimui, kaip p. L. taip 
ir kitiems, kad anas mano ap
skelbimas buvo paprasta klaidai, 
kas ir kiekvienam gali pasitaiky
ti, o ne kaipo kokia tai netei
sybė ar melagystė. Bet kaipo 
sų tais tuzinais, kų p. L. tvirtinai 
jau antru kartu, buk į fairus žmo 
nių lankėsi šiokiais vakarais tik
tai po du tuzinu, o 30 gegužio jau 
net pustrečio. Galiu paklausti, 
kas publikų išdalijo į tokias ly
gias skaitlines ir iškur apie tai 
sužinojo p. L. T Aš nesuprantu i 
aų nepradėsite žmones ir svaraką 
skaitliuoti!

J. Pakarklis.

Lietuvos vyčių reikalai

Kaip atsimename, Pitts- 
burgo Kongrese buvo pa
keltas lietuvią jaunimo or
ganizavimo klausimas* -Nu
tarta remti dabar organizuo 
jamą Lietuvią Jaunuome
nės Federaciją, pakeičiant 
jos vardą iš “Lietuvos Sa
kalą” į “Lietuvos Vyčius”. 
Kad padėti organizacijai 
sparčiai plėtoties po visą 
Ameriką, tapo išrinkta tam 
tikra kfanisija, kurios prio- 
deimė vra ne tverti kokią 
naują organizaciją, bet tik 
tarpininkauti tarp visuome
nės ir “Lietuvos Vyčią”. 
Jaunuom. Federacija bus 
visai atskira nuo A. L. R. 
K Federacijos; turės pilną 
savivaldybę, tik priderės į 
visuotinę organizaciją, kaip 
ir kitokios draugijos. Bet

DUCHOBORAI KA
NADOJE.

Nenori pripažinti jokios 

vyresnybės. Nepasiduoda 

įstatymams. Kraustosi iš 

vietos vieton. Keisti 

papročiai.

Apie duchoborus pirm kc 
liolika metą buvo garsu 
Rusijoje ir užsieniuose. 
Tolstojus parašė net savo 
“Voskresenije”, iš kurios 
pardavinėjimo pelnas tu
rėjo eiti iškraustymui du
choborą į kitas vietas, kur 
jie nekęstą tiek persekioji
mą. Rusą vyresnybė per-

Kiekvienas Liet. Mokslo Drau
gijos narys moka į draugijos įždų 
3 rublius metams. Iš tų pinigų 
Draugija leidžia savo raštus 
(“Lietuvių Tauta”) ir •ftpraoka 
administracijos išlaidas, o kito
kiems Draugijos darbams ir rei-' 
kai ams pinigų nelieka. O tuo 
tarpų tokių reikalų yra daugy
bė ir kad jiems patenkinti, rei
kėtų prisidėti visai tautai.

Sulig šiol Mokslo Draugija tn- 
ri tiktai du Nariu Labdariu, D-rų 
S. Bazarevskį (Lietuvos Totorių) 
ir aptiekininkų K. Aglinskų. 
Jiedu aukojo Draugijai po 200 
rublių, o už tokių ir didesnę aukų 
Mokslo Draugija, pagal savo įsta
tų, suteikia aukotojams Narių- 
Labadrių vardų, ir tokių aukoto-
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r Kun. A. Kaupas.

Lietuviu Mokyklos Amerikoje.
(REFERATAS SKAITYTAS III ame R. K. KONGRESE,

PITTSBURGE, PA., BIRŽ. 25, 1913.)

(Užbaigi}).
Nepraėjo Šimto metu, o “didžiausias išradimas’’ pasirodė ne

labai vykusiu daiktu. Pirm kelerių meti} viešųjų mokykit} mo
kytojai nusivažiavo Clevelande ir tarp kitko paskelbė pasauliui 
šitokius patyrimus apie viešųjų mokyklų mokinius:

Kad vaikai neguodoja vyriausybės; ’
Kad neguodoja vyresniųjų ir išmintingesnių jų už save žmohių. 

nių. v
*.--.Kad neboja savo priedermių;

Kad yra linkę daugiau jieškoti smagumų ir savųjų reikalų 
patenkinimo, nekaip žiūrėti tvarkos ir priedermių.

Bėda sų viešomis mokyklomis yra ta, kad ten yra lavinamas 
vien protas, bet užmirštas lavinimas širdies, valios, karaktieriaus.
O karaktierius gyvenime sveria daug daugiau, nekaip proto veik
lumas. Velionis John Pierpont Morgan dar taip neseniai pa
sakė Pujo komisijai, kad savytarpiuose santykiuose žmonių ka
raktierius reiškia daugiau, nekaip pinigai, nuosavybė, mokslas, 
vardas ir kitkas!

Amerikos viešųjų mokyklų netikumas — nepaisant garsių jų 
išgyrimų — yra pripažintas geriausiųjų mokytojų. Ne tai, kad 
jos butų visai niekam netikusios arba vien tik pragaištį neštų vi
suomenei, — b<#t jos yA netikusios dėlto, kad joms trūksta labai 
svarbių jaunuomenės, auklėjime dalykų.

Viešose mokyklose trūksta doros auklėjimo. Tikros doros 
negali bujti be tikėjimo. Viešose mokyklose tikėjimo nemokina 
•— neįstabu, kad ir doros auklėjimo ten nėra.*)

Taigi žmonės, kuriems rupi netiktai išlavinti jaunuomenės 
protų, bet kurie nori prirengti jų prie visiško gyvenimo, steigiasi 
kitokias mokyklas, kuriose jaunupmenė galėtų gfiuti tokį pat mok
slų, kokį randa viešosiose mokyklose, bet kurios gali gauti dar tai, 
ko viešose mokyklose nėra duodama. Nepatenkintieji viešomis
mokyklomis žmonės statosi sau kitokias mokslo įstaigas, kuriose vartoji protestonų bibliją ir iš
yra lavinamas netik protas, bet dar priedams valia, karaktierius, vedi, buk šv. Paulius atėmęs mo- 
dora. — terims balsų susirinkimuose, to-

Spring "Valley, E. St. Louis, Harrisburg, I1L, Home-stead, Pa. 
Esplen, Pa.; Baltmore, Md.; Brooklyn, Cambridge, Mass.

Mahanoy City’je ir Kenosha, Wis. lietuviai turi dideles mo
kyklas, bet jose savo vaikų nemokina. "

Šito pranešimo tikslas nėra noras peikti arba girti kokias įk
rinta lietuviškas mokyklas. Taigi pasakau trumpai tiktai tįek, 
kad palyginti, augščiausiai stovi šv. Kazimiero seserų vedamo
sios mokyklos. Viena, jose yra visi aštuoni laijisniui, ko kitose 
mokyklose nematyt; antra, lietuvių kalbos mokinimas eina jose 
kouipetentiškiausiai; trečia, vaikams įpilama jose lietuviška dva
sia ; ketvirta, visokių dalykų mokinimas yra vedamas taip gerai, 
kad kaikur lietuvių mokykla stovi augščiau už viešųjų. Pav., 
Mt Carmelyje ir kitose vietose vaikas, išėjęs iš lietuvių mokyk
los, patenka į augštesnį laipsnį. Ženklas tai, jog šv. Kazimiero 
Seserįs, savo mokinius išlavina geriau, nakaip viešųjų mokyklų 
mokytojai.**) . , ; .

Dabar, suglaudus krūvon vi?ką, kas ką tik buvo paaiškinta, 
išeina, jog: ,

Mokyklos priaugančioms kartoms yra būtinai reikalingos.
Viešosios mokyklas mums, kaip lietuviams ir katalikams yra 

neatsakomos. <
. .Amerikos lietuviams reikia steigties ir užlaikyti^avas mokyklas.

Tokių mokyklų įsteigimas~kliudo daugiausiai du daiktu: (1) 
pačių lietuvių priešingumas, kilusis iš nežinojimo ir savosios naudos 
nesupratimo, ir (2) gerų ir atsakomų mokytojų trukumas.

Pirmąjį kliūtį gali prašalint} nuolatinis įtikrinėjimas ir aiš
kinimas apie lietuvių mokyklų reikalingumų.

Antroji kliūtis pati savaime išnyks, jei lietuvių visuomenė 
rems ir šelps šv. Kazimiero Seseris ir jeigu_ kiekviena lietuviška 
mokykla rupįsis gauti jas savo mokytojomis.
Gegužio 17, 1913.

Redakcijos Atsakymai.
Jonui Lieudanskiui, Lewiston,

Me. Labai neišmintinga yra sta- 
tyties viskąžinančia. Tamsta

.Kalbu apie tikybines mokyklas, kurias statosi netik katali
kai, bet ir prbtestonai, kaip antai liuterionįs, episkopalai, o pa
skutiniu laiku ir presbyterijonai.

Mums, lietuviams, atskira mokykla yra reikalinga dar dėl kitų 
priežasčių.

Viena, nenorime męs, kad musų vaikai ištautėtų, išsižadėtų 
tėvų palikimo, pamintų kojų, kas musų širdžiai yra brangu. 
Męs norime, kad jie mokėtų gražiai lietuviškai, mylėtų savo tau
tų, butų muši} tikrais tėvynainiais, o ne renegatais. Nei lietu
vių kalbos, nei lietuvių istorijos, nei tautos meilės jie neišmoks 
viešosiose mokyklose. Atpenč, jie randa tenai kitokių dvasią, 
priešingų musų tautiniems reikalavimams. Netoli jieškant, Chi
cagoje viešose mokyklose ateivių vaikai buvo atvirai mokinami 
neklausyti savo tėvų, niekinti jų kalbų, papročius — ir reikėjo 
tėvams padaryti smarkų protestų, kol šitokios užgaunantįs tėvų 
širdįs nesąmonės tapo išvarytos iš mokyklų.

Antra, męs norime, kad mųsų vaikai butų tokiais pat katali
kais,, kaip ir męs esame. Patyrimas parodo, jog padaryti vaiką 
geru kataliku, neužtenka to, ko vaikas išgirdo nuo motinos arba 
pasimokino, besirengdamas prie pirmosios Komunijos. Reikia, 
kad jis nuolatos apie tikėjimų girdėtų, išmoktų jį mylėti ir bran
ginti, ir galop, gyventi sulig tikėjimo prisakymų. Tam tikslui at
siekti neužtenka turėti savųjų lietu/viškų mokyklą — reikia dar, 
kad ji butų katalikiška. _

Trečia, nuo savo vaikų reikalaujame, kad jie butų netik lie
tuviai ir katalikai, bet kad butų dar karštais katalikais ir dorais 
šios šalies piliečiais. Kitaip tariant, reikia, kad tose musų stei
giamose mokyklose butų atsakomi mokytojai, — vadinasi, tokie 
mokytojai, kugie netik žodžiu, bet ir visu sava gyvenimu duotų 
ir įkvėptų mažutėliams norą gyventi teisingai, dorai, krikščio
niškai. Tokiais mokytojais gali but asmenįs didelio pasišventimo 
ir labai doro gyvenimo. Kalbu čia apie seseris-vienuoles.

Trumpai imant, Amerikos lietuviai katalikai reikalauja to
kių mokyklų, kurioRe vaikai netik išmoktų to, ką gali išsinešti iš 
viešųjų mokyklų, bet priedams butų išlavinti doroje, karaktieriut- 
je ir katalikų tikėjime. Neapsiriksiu, pasakęs, jog lietuviai rei
kalauja Jukių mokyklų, kokias matome pas vokiečius, airius ir 
kitokius svetimtaučius katalikus.

Dabar pažiūrėsime kokias mokyklas mes turime šioje valap 
doje Amerikoje.

Bet pirma drįstu atkreipti gerbiamųjų delegatu atydą į vie- 
,**ų apverktinų apsireiškimų tarp Amerikos lietuvių. Būtent, lie
tuviai nonori mokyklos (nenori jos užlaikyti). Tokiose senose 
ir delėse parapijose, kaip Shenandoab, Boston,* Woreester, Eli- 
zabeth, Newark, Wilkes-Barre, Plymouth, Kiugston, ir kitose 
lietuviškų mokyklų netik nėra, bet patįs žmonės jų nenori. Įdo
miausia, kad bent vienoje vietoje (kalbu čia apie Mahanoy City) 
lietuviai turi pasistatę gražių ir brangių mokyklų, bet savo vaikų 
bijosi į jų leisti mokyties. Visur kitur, kur randasi lietuviškos 
mokyklos, atsiranda jos ten arba dėlto, kad klebonas yra įvedęs 
jas su dideliu vargu arba kad vyskupijos įstatymai ji} reikalauja 
(kaip yra, pav. Chicagoje).

Kiek man žinoma, šioje valandoje lietuviškų mokyklų Ame
rikoje yra 24. Užlaiko jas parapijos. Jei pridėsime prie ją dar 
mokyklų šv. Kazimiero vienuolyne, tai turėsime viso 25 mokyklas.

Šešiose jų mokina vienuolė, priderančios į lenkų Nazaretiečių 
kongregacija. *

Keturiose — šv. Kazimiero lietuvaitės Seserįs;
Trijose — airės arba prancūzės Seserįs;
Devyniuose — svietiški mokytojai (dažniausiai vargonininkai 

drauge su svetimtautėmis mokytojomis)*).

dėl, esą, tikėjimas norįs laikyti 
moteris vyrų vergijoje. Katali
kai verčia graikų žodį “eklesia” 
ne “susirinkimu”, bet “bažny
čia”. Šv. Paulius tarėjo omeny
je ne bent kokį susirinkimą, bet 
krikščionių susirinkimų tikybi
niais. Tuo budu Tamstos argu
mentas visai nupuola. Velytumi- 
me Tamstai mesti šalin visokius

me laike atsirado milžiniška pi
nigų suma. Apie tautos iždų 
kalba taipgi ir J. M. kujn. J. Sut- 
kaitis. Jjp pataria tokį iždų 
įsteigei) prie L. R. K. Federaci
jos. Komitetas, kuris rūpinsis 
tuo iždu, turėtų susidėti iš dvie
jų kunigų, dviejų svietiškių, po 
vienų nuo tautinių laikraščių ir 
po dpi nuo didesniųjų organiza
cijų. Tasai iždas galėtų išgauti 
Lietuvai nemaža visokių malo
nių. D-ras- A. Graičiunas pata
ria rinkti į tautos iždo komitetų 
nuo A. L. R. K. Federacijos ne 
4 asmenis, bet 7, 4 kunigus ir 3 
svietiškus.

J. M. kun. T Žilinskas pataria,

vaite laikraščiuose ugitaeijinius
straipsnius.—

Atstovai, parvykę namo, turi 
paaiškinti apie tautos fondą, jo 
tikslą, svajoją, apie reikulingumų 
Jį šelpti, etc.

Kongreso vedėjas posėdį per
traukia 10 minutų.

IV. Posėdis.

. .Ketvirtas posėdis atidarytas 
5:10 p. m.

J. M. kun. J. Sutkaitis prašo 
atstovus atvykti į koncertų. Ant
rakte busianti Dr. A. Graičiuno 
prakalba. (Prakalbos tečiaos ne
buvo — Sekr.). Po prakalbos 
busiąs aukų .rinkimas tautos iž
dui (Jokių aukų rinkimo nebu
vo — Sekr.). Koncerto pradžia 
8 vai. vak.; vieta: — ta pafi sa
lė.

J. M. kun. A. Jurgutis klausia 
kaip bus su tautofriždo komisijos 
iždininku. J. M. kun. A. Kau
pas: Komisija gali turėti iš savo 
tarpo nuosavų iždininkų, nuo
savų sekretorių..., bet iždas vis
gi privalo būti po globa eentra- 
lio iždininko.

J. M. knn. T. Žilinskas įneša: 
kad kiekvienas Federacijos pasi- 
turintesnis sąnarys privatiškai 
šelpti} Lietuvoje Fondų: 100,- 
100,000, ir kad Federacijos Kon
gresas paskirtų į tą fondų po 100 
r. “Žiburiui”, “Rytui” ir “Sau
lei”. Įnešimas priimtas.

Eina svarstymai apie mokyk
las.

J. M. kun. Sutkaitis aiškina,

- - -‘'■K

PEOPLES BANK
Kampas Ashland ir 47-tos gairių •
Kapitalas ir perviršius $550.000 
Turtas suviržum 5 mii. dol.

»
Padėk pinigus bankon, ku

ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradėk pas mus 

............ ~ taupinti, mes mokame 3 nuo
šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu 
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. 
Šipkortes parduodame į Europą ir iš Europos tik ant geriau- 

• šių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na- 
“ muose, 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 konsulį, 

parupinam važiuojantiems į krajų pasportus.

I
Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė- I, 

tinu kapitalu

s PEOPLES STOCK YARDSI 
I STATE BANK
į Ashland Avė. cor. 47th St.,
«■«rastų pinigų, reiktų jų atspausti 
atskirion knygutėn ir išdalinti 
po lietuvių mokyklas. Paduoda
me čia tik programos sutrauką.

Tikėjimo mokslas.

Tikėjimo mokslas privalo ei
ti laipsniais; augštesniame sky
riuje pirmvisko yra pakartojami 
žemesniojo skyriaus dalykai. Ti
kėjimo mokslas yra padalintas į 
keturius skyrius: Poteriai; Ka-
tekizmas; Šventa Istorija ir Pa 

kad Lietuvoje išleisti žemom- i mokinimai. Per septynis skyrius 
sioms mokykloms vadovėliai reikia pereiti Baltimorės Susi-

cicilistų rašalus ir pradėti skai- įa(j Federacija prisidėtų priei 
tyti rimtus veikalus. Daug ne- Kairiuikščių sumanymo-!, 100 r.-
reikalingų daiktų tuojau išgaruo
tų iš Tamstos galvos. Rank
raštį grąžiname atgal.

Chicago, III.

“MOTINĖLĖS” SEIMAS.
‘Motinėlės’ Centro valdyba pra 

neša visiems organizacijos na
riams ir visuomenei, kad^šių me
tų seimas atsilaikys 20 d. Rug
pjūčio men. 4. vai. po pietų. 
Brighton Hotel ’yje, Brighton 
Beaeli. Iš New York’o nuo 
Brooklyn Bridge imasi Elevator 
ir važiuojasi 20 min.

Kun. Pankauska*, 
“Mot.” Sekretorius.

•) Amerikos viešųjų mokyklų mokytojų suvažiavime San 
Pranciškoje buvo išrinkta komisija išdirbimni programos doros moki
nime viešose mokyklose — bet mums programos matyti 'neteko.

•) štai mokyklų sąrašas.
Naiaretietėa mokina šiose mokyklose-.
Chicagoje: šv. Jurgio, šv Kryžiaus, Dievo Apveizdog, šv. An

tano (Cicero); Wcstville, III.: šv. Petro ir Pauliaus; Pittsburg: 
žv. Kazimiero.iv. Kazimiero Seserįs:

Mt. Carmel, Pa.: šv. Kryžiaus; Philadelphia: šv. Kazimiero; 
Chicago: Visų Šventųjų; Waukegan, III.: šv. Baltramiejaus; (Atei
nančiais mokslo metais jos paims savo globon Aušros Varto mo
kyklų Chicagoje).

Dominikonas — Grand RApids, Mieb.
•v. Dvasios Seserįs — Wnterbury, Conn.; Cleveland, 0.
Svietiški mokytojai•.
CMoage: Aušros Vartų (nuo ateinančiu metų mokins šv. Ka

zimiero Seseris), Sv. Mykolo.

A. L. R. K. Federa
cijos Reikalai.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 
FEDERACIJOS m KONGRE
SO, LAIKYTO PITTSBURGE

Bir. 25 ir 26 d., 1913 m., 
PROTOKOLAS.

(Tąsa), 

m. Posėdis.

Trečias posėdis atidaromas ly
giai 3 p. m. Vedėjas skaito.p. A. 
Gudaičio telegramų iš New Phi
ladelphia, Pa. Priimta rankų 
plojimu. Atvyko J. M. kun. S, 
Čepanonis 4š Homestead, Pa.

Atstovai tariasi kaslink B. Vai
šnoros įnešimų pasiųsti šv. Tė
vui telegramų. Įnešimas perėjo-f f
ir J. M. kun. J. Sutkaitis, kaipo 
vietos klebonas, tapo įgaliotas 
tai atlikti.

Skaitoma telegrama nuo J. M. 
kun. V. Karkausko ir. p. J. Kovo 
iš Waterbury, Conn. Rankų plo
jimas. *

J. M.- kun. J. Misius iš Do
norą, Pa. laiko kalbų apie augš- 
tesniosios mokyklos įsteigimų 
Augštesnioji mokykla, pasak 
kalbėtojo, yra būtinai lietuviams 
reikalinga. Čia dviejų nuomo
nių negali būti. Jei stoka lie
tuvių visuomenei geros inteligen
tijos, tai turbut dėlto, kad mes 
ligišiol neturėjome tokios mo
kyklos įsteigę. Stoka gi inteli
gentų negatyviai veikia į musų 
visuomenes gyvenimą. Kalba 
padarė didelį įspūdį į Kongreso 
atstovus. Tęsėsi jinai 18 min.

Po Jo M. kun. J. Misi aug kal
bai imta svarstyti tautos iždo 
reikalai.

Kas tai yra tauitos iždas, kaip 
jį įkurti, plačiai aiškina J. M. 
kun. Pr. Serafinas, patsai Kon
greso vedėjas. Irlandija gavo 
autonomijų ačiū tautos iždui, kurį 
irlandiečiai rėmė kiek galėda
mi. Visi irlandiečiai kasmet 
aukodavo tautos iždan metuo
se vienos dienos uždarbį. Tokių 
budu tautos ižde gana tmmpa-

100,000 r
P-nas M. A. Norkūnas aiškina, 

kad link to iždo reikia paleisti 
atsišaukimus tarp žmonių. Pri
valo būti visur rengiamos tautiš
kos šventės su prakalbomis, šo
kiais, dainomis, mužiką ir tuo
met tai rinkti aukas, iš kurių su 
laiku pasidarytų nemaža suma.

D-ras A. L. Graičiunas: at
spausti tam tikrus ženklelius. 
Tuos ženklelius turėtų pirkti 
kiekvienas tautietis ir siųsdamas 
laiškų galėtų prie jo prilipyti. 
Ženklelio kaina lc. Pelnas eitų 
tautos iždan.

P-nas Juoz. Brazaitis: kreip
tis į parapijas, draugijas bei su
sivienijimus ir melsti, kad rū
pintųs tautos iždu.
" P-nas K. Krušinskas pritaria 
d-ro A. L. Graičiuno įnešimui. 
Komitetas turi atspausti 100, 
000 žeUelių.

_ J. M. kun. A; Kaupas, Kongre 
so meldžiamas, formuluoja Tau 
tos Fondo tikslų:

Tautos Fondas rupįsis apskri
tais lietuvių tautos x reikalais 
ypač apskritais Amerikos lietu
viu reikalais: garsįs lietuvių var
dų, duos tikras žinias apie lietu
vius, gins lietuvių vardų, gins 
juos nuo skriaudos, išnaudoji
mo' rems Lietuvių Informacijos 
Biurų -Paryžiuje, šelps tautines 
švietimo įstaigas, jieškos lietu
viams palengvinimo ir atlikinės į 
tai panašius dalykus. Atstovai 
priima rankų plojimu.

Nuo Federacijos nutarta iš
rinkti -į tautos Fondo Komitetų 
7 sąnarius: keturis kunigus, tris 
svietiškius.

Į komitėtų išrinkti tapo balsų 
dauguma sekantieji: J. M. kun. 
J. Misius, J. M. kun. T Žilinskas, 
J, M, kun A. Kaupas, J. M. kum. 
Čepanonis, p-nas K. Krušinskas, 
p-nas J. S. Vasiliauskas ir p. M. 
A. Norkūnas.

D-ras A. L. Graičiunas: Ko- 
misionieriai privalo padavinėta 
žinias visuomenei per laikraščius 
kas savaitę Apie tautos iždo sto
vi.

Fondas augs iŠ: pardavinėjimo 
ypatingų ženklelių, tautos šven
čių rengimo, aukų.

Komisija atspaus 100,000 ženk
lelių po lc. ir pampins ka* sa-

Amerikos lietuvių mokykloms 
netinka. •

J. M. kun. T. Žilinskas pata
ria paklausti Lietuvių Mokslo 
Draugijas, kų ji yra padariusi 
bei kų mano daryti su tais pini
gais, kurie buvo renkami 1909 
m. vadovėlių fondui ir kurie li
ko jai pasiųsti. Patarimas vien
balsiai priimtas. J. M. kun. A. 
Kaupas: lietuvių amerikiečių su
mestaisiais pinigais L. M. Dr. iš
leido Gabrio “Geografijų”, ku
rioje patilpę nemaža klaidų. Nuo 
to vadovėlhr išleidimo liko dar 
apie 400—500 rub.

P-nas K. Krušinskas: papra
šyti, kad L. M. Dr. iš tų pinigų, 
kuriuos apturėjo rimo Amerikos 
lietuvių, paskirtų premijų tam, 
kaą parašytų Amerikos lietuvių 
mokykloms tinkamų vadovėlį.

J. M. kun. T. Žilinskas: Reika
lauti paakuotų pinigų iš L. M. 
Dr. atgal butų negražu 

P-no K. Krušinsko įnešimas 
priimtas. "

6 p. m. posėdis pertrauktas iki 
rytdiehos 9 a. m.

Kongreso Sekretoriai:
P. Lapelis,
Kun. M Kazėnas!

(Toliaus hms)

PITTSBURGH, PA.
Komisija, skirta L. R. K. A. 

Federacijos seime, suorganizavi
mui Lietuvių-Moterių, Sąjungos, 
laikė savo posėdį 17 liepos š. m. 
Nutarta parašyti ir paskelbti 
laikraščiuose projektų busimai 
organizacijai, ne vėliau rugsė
jo mėnesio š. m.

Paskelbus projektų, komisija 
imsis organizavimo darbo.

'Kadangi projektojama Sąjun
ga visų Lietuvių moterių, taigi 
tikimės, kad dabartinės, jau esan
čios moterių organizacijos bus 
sąjungos šakomis.

Norėdami žinoti, kaip toli nu
žengta moterių jau esančių prga- 
nizacijų, butuane labai dėkingi, 
kad pasiųstų kiekviena jų sąyo 
konstituciją, kas prigclbėtų ko
misijai suprast dvasią, gyvuojan
čių lietuviškų moterių organi
zacijose ir pasidirbtų projektas 
tam tinkamoje' dvasioje. Kon
stitucijas galima siųsti antrašu 
pilės A. M. Sutkaičiutės, 2200 
Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa.

A. M. SutkaiČiutė,
J. G. MlliauoRps, 
Kun. J. Vaišunas.

*•) Vienas vaidas buvo pavarytas iš šv. Kazimiero mokyklos 
Philadelphijoje, už prasikaltimų. Toje mokykloje jis buvo ket
virtame skyriuje, bet nuėjęs į viešųjų mokyklų* tapo priimtas į... 
septintųjį skyrių!

rinkimo Katekizmų; Liturgikų; 
Šventąją Istoriją Seno ir Naujo 
Įstatymo (kun. Paltaroko). Aš 
tuntame skyriuje atsikartoja 
viskas, ko buvo išmokta pirmuo
siuose skyriuose.

Lietuvių Kalbos Mokslai.

MOKYKLŲ KOMISIJOS 
> RAPORTAS.

Išrinktoji Pittsburgo Kongre
se komisija jau parūpino progra
mų lietuvių mokykloms Ameri
koje. Sustatyta programa uži
ma .% puslapi na rašomosios ma
šinėlės rašto ir negali būti paduo
ta Alisa “Drauge”., Jei atsi-

Prirengiamasis skyrius. Rai
džių, skiemeniu ir trumpų žodžių 
mokinti iš tam tikslui atspaudin- 
tų lapų ir iš rašomosios lentos. 
Trumpi žodžiai ir sakiniai. Po 
kokio mėnesio duoti knygų: 
“Kas skaito rašo — duonos ne
prašo”.

Šitam skyriuje reikia išmokin
ti atmintinai keletą eilučių; var
dus dienų ir mėnesių lietuviškai; 
skaitliuoti lietuviškai.

Pirmas skyrius. Vartoti “Pra
džiamokslį”; pereiti iki GQ pusi.

Antras skyriui. Pabaigti “Pra
džiamokslį.”

Trečias skyrius. “Vaikų žvaig
ždutė” iki 50 pusi. Darnijoriai- 
eib gramatikos pirmoji dalis ir 
antrosios iki 23-am paragrafui.

Ketvirtas . skyriui . “ Vaikų 
žvaigždutė” iki pabaigai. — 
Damijonaičio gramatika — an
troji dailis iki Skaitvardžiui. — 
Prano Lietuvos Istorija iki pir
mųjų Lietuvos kunigaikščių..

Penktas skyrius. “Musų Dir
va” iki 50 pusi. — Gramatika: 
nuo Skaitvardžio iki 60 paragra
fui. Prano Istorija: Antroji 
dalis iki Didžiųjų Kunigaikščių 
gadynei.

Šeštas skyrius. “Musų Dirva” 
nuo 50 pusi. iki antram skyriui 
ant 92 pusi. — Gramatika: Veik
smažodis iki 71-am paragrafui. 
— Lietuvos Istorija: Didžiųjų 
Kunigaikščių gadynė iki ketvir
tam skyriui. ,

Septintas skyrius. “Musų Dir
va”: antroji dalis iki 134-am 
pusi. — Gramatika: dalių pabai
ga ir sintaksė iki 102-am para
grafui. — Lietuvos Istoriją: 
Ketvirta dalis. Lietuvos galybė.

Aštuntas skyrius. “Musų Dir
va” iki pabaigai. — Damijonai
čio gramatika iki pabaigai. — 
Letuvos Istorija: Lietuvos nu
puolimas ir visos istorijos pakar
tojimas.

• Per visų laiką eis -mokinimas 
vis sunkesnių ir sunkesnių eilių 
ir pasakų, kompozicijų rašymas 
ir tt.

Šitokia programa yra priimta 
šv. Kazimiero Seserų mokyklose.

Angliško skyriaus čia nepa&Uo- 
dame; pifbriežiame tiktai, jog 
ji yra truptutį platesnė už Chi
cagos viešųjų mokyklų progra“ 
mą. I

Komisija:
. Knn. F. B. Serafinai,

Dr. A. L. Graičiunas, 
Knn, A. Kaupas.

Susiv. L.R.K.A. Reikalai.
v

Atsišaukimas Į Centro Valdybų. 

Gerbiamieji!
28-as Seimas uždėjo šias prie

dermes atlikti Centro Valdybai:
3. Apdirbti ir įvesti į veikmę 

4-tą Skyrių su 1000.00 dol. po
mirtinės;

2. Įtaisyti Susiv. Vėluvą.
3. Įstoti į American Fadera- 

tion of Catholic Societies.
4. Susivienijimo Raštinę ap- 

draust nuo ugnies.
5.-Priimti ar atmesti Susivieni

jimo ženklelius, kuriuos buv<| 
prapuldžius Espresso Co., bet 
vėliaus atrado.

Viršrfljnėtų dalykų reikale esu 
išsiuntęs laiškus visiems Centro 
Valdybos Nariams, melsdamas 
kiekvieno paduoti savo minti, 
kaip apdirbti tuos visus reikalus. 
Nekiurie C. V. nariai dar ne- 
prisiuntė savo patarimų, todėl 
meldžiu kuoveikiausiai atlikti 
tūps mums pavestus darbus: Tai
pogi meldžiu gerbiamųjų kasos 
globėjų ir kasieriaus, kad pasi
rūpintų kiek galima greičiau iš
mokėti bilas, nes yra atsitiki
mų, kad bilos esti paleistos per 
rankas išmokėjimui, bet ir per 
keturias savaites nėra dar iš
mokėtos. Dėlko taip daroma? 
Kokia nauda iš to Susivieniji
mui? Mieli Broliai! Jeigu apsri- 
ėmet patarnauti Susiv., tad dar- 
buokitės su noru, visai neatsižiu- 
rėdami į jokius asmeniškumus. 

Su tilkra pagarba
V. Lapinskas, 

Centro Pirm.

Susiv. L. B. K. A. Centro
Valdybos antrašai.

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

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

Sekr. — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
timore, 31d.

Kasiniu. — Pranas Bur
ba., 456—458 Main st., Ed- 
wardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

Kasos Globėjai: Marty
nas Kadzcwskis, 2118 W. 
20th st., Chicago, III.; M. 
Milukas, 2758 E. Pacific st., 
Philadelphia, Pa.

Knygius — Kun. 8. J. 
Struckus, P. O. Wanamic, 
Pa.

Difts. Vadovas — Kun «T. 
Dumčius, P. O. Minersville 
Pa.



6 DRAUGAS Rugpiučio (Aug.) 7, 1915,

(Tųsa nuo 3-čio puslapio)

Socialistų vertybės teorijos išdėstytos aiškiai ir 
pavyzdingai. P. Coler’is paduoda praktikos klausinių, 
kuriuos socialistams sunku išrišti. Kiekvienas klau- 
snnas turi buti socialistų tvarkoje rišamas visuome
nės balsais. Imkime tik vieną klausimą. Boris Iluinp- 
niakas dirba sunkų darbą geležies liejykloje ir nesu
pranta... dėrko. Reginaldas Carneegie gi, sėdi vėsiame 
ofise, diktuodamas laišką raštininkui... Draugas Car- 
negde aiškina draugui Humpniakui, jog Caruegio dar
bas yra visados tik valdyti ir įsakinėti, ką galima at
likti ofise, o llu.mpniako darbas yra raukų darbas... 
Draugas Ilupuiakas to negali suprasti. Jisai, sako, 
jog visi vyrai turi dirbti iš eilės liejykloje ir pftskui 
al'ise. Balsuokime apie tai. Visi liejykloje balsuoja 
hz 1 Iirnpniaką, o tik vienas balsas pasirodo už Carne
gie. Carnegie imasi už liejyklos darbo, bet nepratęs- 
prie jo — nepajiegia visko atlikti, taigi apverčia kati
lą su įkaitusia geležim. Tuo tarpu draugas Iliunp- 
uialcas eina ofisan, užsidega cigarą ir užmiršta duo
ti paliepimą; rezultate, liejykla atsistoja liepsnose. Dar
bas gauna tai, ką pagamino. ‘Revoliucija’ užbaigta; iš 
liejyklos nėra jokio pelno” (pusi. 231). “The Eccl. 
Review, No. 4, 1913.

Taip antrasis aiškina socializmo praktikoje.
Coler’io knygą perskaityti verta bent kokiam žmo

gui. Nevieną išklydėlį jinai galėtų atvesti ant tikrojo 
k'»!5o. Aleph M-tis. '

mentais ir sąžiningais tardymais apšviestus Simano 
Daukanto gyvenimą, darbus ir vargus. Iš šito straipsnio 
atsižinome daug ką naujo apie Hlusų tautinio judėjimo, 
taip sakant, tėvą. Raudame nevieną seną paklaidą 
atitaisymą, ne vieną šyiesos spindulėlį ant Daukanto 
gyvenimo užmestą. Yra tai pirmutinė autoritetinė Dau
kanto biografija. Pasirodė jinai ir atskiroje knygu
tėje.

P. Leonas ragina tysinėti lieauvių papročių teises, nes 
“rasime tarp jų ir tokių, kurie padės mums suprasti 
musų tautos pažiūras ir dvasią... papročių teisę žinoti 
dažnai reikalinga ir naujus įstatymus leidžiant.” Su 
p. Leonu nesutinka A. Janulaitis, kurs daro šitokias iš
vadas: “Lietuvių papročių teisės nėra, yra vien įpro
čiai, kurie neturi juridinės vertybės, papročių gi tie
sės — tai užsilikęs tarp juristų burtas, pačių įstatymų 
palaikomas”. Todėl, p. Jau. nuomonė, išdirbinėti tam 
tikros programos papročių teisėms rinkti, esą negalima.

Pabaigoje aprašytas IV-asis visuotinis L. Mokslo 
Draugijos susirinkimas ir paduotas Draugijos narių są
rašas. Viso 1911—12 m. Draugija turėjo 565 narius, į 
iš jų 9 pagarbos narius, 10 narių korespondentų, 5 narius 
bendradarbius, 2 nariu labdariu — likusieji buvo tik
rieji nariai.

Literatūros Žineles.
Naujas laikraštis.

Vilniuje pradėjo eiti. naujas dvisavaitinis medici
nos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos laikraštis vardu: 
“Medicina ir Gamta”, Laikraštis skiriamas vien pro
fesionalams. Prasti skaitytojai jo nesupras. Pirmame 
numeryje randame d-ro P. Avižonio straipsnį: “Tra
chomos išsiplatinimns Mažoje ir Didžioje Lietuvoje”, 
d-ro Launiauskio: “Ar adenoidai turi sąryšį su oneniz- 
mu?”, d-ro Domaševičiaus: “Iš ginekologijos sky
riaus”, S. Matulaičio: “Nuomario gydymas bromu”, 
ir K. “Bibliografijos” skyriuje pagirti d-ro A. Grai- 
čiuno raštai: “Sveikata” ir “Užsikrečiamos ligos”, bet 
nupeikta pavartota juose terminija.

Velyjam^ naujam laikraščiui, kad kuodaugiausia 
naudos neštų musų gyventojams ir gamtininkams.

Uždraudė leisti “Pasiuntinį”.
Ėjęs iš Radviliškio, Kauno gub., evangelikų refor

matų organas “Pasiuntinys” tapo sustabdytas Kautao 
gubernatoriaus.
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero
! Seserų Seminarija
T

I

Laikraščių Apžvalga.
“LIETUVIŲ TAUTA”. L. Mokslo Draugijos Raš

tai.. Knyga II, Dalis 2. Vilniuje, 1913.
Adalberta* Srba (ne lietuvis, moravietis) nurodo 

iš lietuvių ir latvių pasakų vartojimus lietuvių kalboje 
hyperboles, geografijos terminus ir konjunktivo lytis.

D-ras P. Avižonis rašo apie akių ligas (trachomą) 
Lietuvoje, nurodo priežastis musų žmonių aklybės ir 
pabaigoje duoda keletą praktingų patarimų apsigyni
mui nuo limpamųjų akių ligų.

Martynas Yčas piešia evangelikų reformatų para
pijų tvarką Lietuvoje (seniau ir dabar). Rašo jisai, 
kaip protestantai žiuri į kunigą, kokių laikosi bažny
čios tvarkymo teorijų — ir paduoda kokios tvarkos 
Lietuvos protestantai laikėsi pirmiau ir kokios prisi
laiko šioje valandoje. Lietuvos protestantų bažnytinė 
tvarka nieku nesiskyrė nuo kitų šalių protestantų tvar
kos — vat, tokios tvarkos geidžia kaikuriosę vietose 
ir Amerikos lietuviai katalikai.

Kun. M. Gustaitis plačiai ir išsemiamai aprašo kun. 
Antano Tatarės gyvenimą ir darbus. Kun. Tat. buvo 
pirmutinis Suvalkų gubernijos lietuvių švietėjas, to
dėl kiekvienam įdomu: susipažinti ir su pačiu švietėju ir 
su jo įtekme į lietuvių tautinį judėjimą. Svarbi tai 
studija.

Augustinas Janulaitis duoda mums naujais doku-

DRAUGIJA, No. 76, 1913 m. Jonas baigia šiame 
[“Draugijos” numeryje savo giliai filosofinį traktatą: 
“Pasaulio Procesai”. Profanui šio šio rašto nėra reikalo 
„Raityti — visliek jo resupras.

Visuomenei daugiau įdomesni yra Petro R.: “Kuni
gas daktaras Antanas Civinskas” ir A. Jakšto: “Sub- 

j jekti.yizmas - katalikiškoje publicistikoje”. Pirmame 
straipsnyje nupieštas palankiais žodžiais kun. Civ. po
būdis ir surašyti jo raštai; antrame — A. Jakštas stoja 
į ginčus su “Vilties” rašytoju J. K., kurs pagimdė tiek 
daug trukšmo musų spaudoje savo užsipuolimu ant lie
tuviu katalikiškosios moksleivijos, prikišdamas jai tokius 
pat žemus norus ir tokią pat negarbingą taktiką, kokia 
atsižymi pirmeivių jaunuomenė. Šitos apžvalgos ra
šytojui rodosi, kad už p. J. K. nuomones perdaug 
ginčų sukelta — tiesiog nuvažiuota prie tokių daiktų, 
kurių p. J. K. savo minėtame straipsnyje “Viltyje” 
visai nei nenorėjo kelti. Perdaug rimtai paimta žo
džius rašytojo, kurs turi savotiškas nuomones apie 
krikščionybę ir, kaip rodosi, slaptingai turi daugiau 
užuojautos pirmeiviams, nekaip katalikams. Tečiau A. 
Jakšto raštas yra labą* įdomus. Jo svarbos nesumažins 
nei ilgas ir gabiai surašytas į J. K. atsakymas “Viltyje”.

Tečiau kalbininkams ir rašytojams įdomiausiu bus 
K. Būgos- straipsnis: “Dėl musų rašybos”. Straipsnį 
daro įdomesniu dar dažni “Draugijos” redakcijos prie
rašai, kuriuos paduoda Būgos nuomonių kritika. To
kie raštai įp tardymai greičiau musų kalbą ir rašybą 
nustalbys — the sonsummation devoutedly to be wished, 
kaip sako Hamletas.

Be to randame šiame numeryje Vaitkaus neilgas 
eiles: “Mįslė”, “Vaikų auklėjimo” tęsimą (įdomus 
studijos — mokytojams),. “Bibliografija ir -Kritika”, 
ir kelis mažesnius dalykėlius.

’ --a- i™

' “Saulės” jubiliejinis numeris.
“Saulės” No. 60 išėjo du sykiu didesnis. Yra tai 

jubiliejinis numeris, nes šįmet sukako 25 metai nuo 
“Saulės” leidimo. Randame eilių, pesveikinimų, an
gliškai smrašytą “Saulės” istariją ir paveikslėlių: a. a. 
D. T. Bačkausko, “Saulės” įsteigėjo, jo kapo, dabartinės 
laikraščio valdybos ir T. Astrausko. Prie progos ir 
“Draugas” siunčia Mahanoy Cityjės laikraščiui savo lin
kėjimus — ypač linkėjimus pataisyti savo kalbą ir stat- 
raša.

Invairumai.
PASVEIKINIMAS.

Kun. J7. Dargio vardadienyje, 19 Liepos, 1913.
Kiek dangiškų kūnų erdvėse skrajoja,
O artistui — dainiui su rankomis ploja,
Kiek bičių pasaulyj, koriuose akučių,
Kiek skruzdžių skruzdyne ir jame skylučių, 
Kiek vandens lašelių tamsiam debesyje,
Ir smilčių smiltelių juros pakraštyje,
Kiek lapų ant medžių ir šakų, šakučių,
Kiek epakštis skrajodams padaro vingučių, 
Tiek metų gyvenkie, mielasai Vincuži, 
Sveikatoj ir laimėj tikrasai drauguži! - 
Platinkie dorybę ir ^Tėvynės meilę, 
Pašvęsk jiegas savo, nepamiršk ir dailę 
Pakelti į augštį, nes tai garbė didi,

' Kurios musų priešai nevienam pavydi.
O kada pajusi, kad jau spėkos silpsta 
Gyvenimo saulė vakarop jau leiždias,
Giltinė su dalgiu ten, už durių, beldžias, 
Nenusimink drauge! nuopelnai nedingsta, 
Gerų darbų savo karstan neįdėsi,
Bet Tėvynės sūnūs su jaisiais auklėsi, —
O jie, atsiminę dorybes brangiausias,
Neš ant tavo kapo gėleles gražiausias.

Niufilės Antanas.

Petras Lapelis.

Katalikiškosios Mokslei
vijos h H

(Tąsa. Žiūrėk “Dr.” No. 27.)
daug gilesnių protų, kaip patįs 
laisvamaniai, — o piatind’ami 
laisvamanybą, didžiausią, atsi
prašant šio amžiaus kvailystę, 
neišlaikančią jokios rimtos kri
tikos. Laisvosios minties (ap
skritai imant) pasekėjai nėra ir 
negali be fakto buti tikrais mok
slo vyrais bei nauduoties visuo
menės veikėjais, nes nenori va- 
duoties ir nesivaduoja taisiais 
principaliais ir neatmainomais 
jnotivais , "kurie yra neatbūtinai 
reikalingi suradimui tikros tie
sos, vienatinės gyvenimo esmė
je; nes jiems valia apie viską 
ir kaip nori traktuoti, _net apie 
dalykus, apie kuriuos visai nieko 
nenusimano, (niekas negali jo 
priversti, kad jis imtų dyly- 
ką, taip, kaip šis yra, nes, an
traip vertus, jis nebūtų laisva
maniu). Laisvamaniai ir yra 
linkę taip daryti Pav. mėgsta 
daug šnekėti apie religiją (ko 
visai nepraktikuoja ir nenori 
praktikuoti), apie Dievą, sielą 
•te., apie ką tankių-tankiausiai 
neturi nei elementariškinusio su
pratimo. Tuo' tarpu tie daly
kai, logika remiantiejisi priklau
so išimtinai nagrinėti specialis- 
stams, t. y. teologams, o kitiems 
remties jųjų tvirtinimais, — taip 
kaip matematika — matetikamis, 
istorija — istorikams ( visai be
šališkiems), astronomija — as-. 
tronomąms etc.

.Tau sakinu, kad laisvosios min
ties pasekėjai nėra mokslo vy
rais. Ir teisybė. Nes mokslas 
juk nemėgsta, kad kas jį trak
tuotų, kaip tinkamas, kad kas 
ėmęs iškraipinėtų jojo aksioma- 
tus, kad neprisilaikytų vienos ir 
tos pačios visiems logikos įvai
rinome išvedžiojimuose... Žino'? 
me gerai, kad jie nekvaišina sau 
dang galvos apie tariamo da
lyko teisybę, visokios esmės tik
slumą.- Šliupas pasakė, kad žmo- 
<ns IfaMtuliojo iš beždžionės,

kad visokia galybė atsirado iš 
protoplazmos akyčių, na ir at
liktas kriukis! O nežino, kad 
tikras mokslas (savyje bešališ- 
kiausias ir reikalaująs bešališ- 
kiauio žsmogaus jojo traktavi
mui; Šliupas gi yra didžiau
sias materializmo fanatikas; ta
tai, vienašališkiausias. Kaipo to
kią katalikų doktrinas bei jųjų 
nuomonės visai pasmerkia į nie
ką neatsižvelgdamas) iš tokio 
savo sunaus tik juokiasi... Bet 
tiek to. Męs prie jų nieko ne
turėtumėme, jeigu mus neužgau
liotų, jei neniekintų musų nuo
monių bei įsitikrinimų. Štai 
pav. į mane, kaipo “lietuvių 
Vilties” pirmininką, rašo p. J. 
Smelstorius taip: “Mielai sutik
tumėm siuntnėti savo laikraštį 
(mat buvome prašę veltui sių
sti mums “Laisvąją Mintį”, nes 
norėjome turėti lietuvių “pirm 
eiviškosios” moksleivijos organą 
“Jaunimo Sapnus”*), bet ka
dangi tamstų draugijos sąnariai 
yra kanditai į kunigus (Tas ne
teisybė. Daugumas dar tebelan- 
ko kolegiją, ir nevisi žada eiti 
kuniguosna. P. Lap.), prieš ku
riuos mes kovojame, kaipo pa
laikančiuosius žmonių protus 
prietarų ir burtų pančiuose (Ma
no pabraukta. P. Lap.), todėl 
“Laisvąją Mintį” galėsime sių
sti tik gavę prenumeratos už
mokestį, kuri išneša $2.00 į me
tus”. Tai autentiški žodžiai. Iš 
to išplaukia didelė panieka ei
nančiųjų ne sulyg jų nuomonės, 
— tai viena; antra, nėra logi
kos — pavydai ‘šviesos’ ir “kul
tūros” tiems, kuriuos mato ei
nant “prietarų” ir “burtų” ke
liais!... žodžiu — laisvaroany- 
bė, manau, tik tiems tėra gera, 
kurie nenori taikinties prie jo
kių tikrų normų nei etikos, nei 
logikos, nei pagalios apskritai 
mokslo. Todėl ir nestebėtina, 
kad religijiniai žmonės, pripa
žindami Dievo esimą ir eidami 
pagal Jojo apreikštų tiesų, iš
dirba geriau protui ir valia ir vi
suomenėje tampa įžymiausiais. 
Laisvamaniai, kovodami su Die
vų, su religija, tas dieviškąsias 
tiesas atmeta; tatai, negali taip

augštai iškilti, nes pradedama 
ne iš to galo, ne s toksai jųjų dar
bas neturi pozityvės prasmės.— 
Tečiau męs per toli nukrypome 
nuo temato. Apie laisvąją min
tį, josios ypatybės ir vertę pa
kalbėsime atskirame straipsny
je. Tuo tarpu grįškime atgal, 
kame kalbėjome apie katalikų 
religiją, kaipo apie prakilnų žmo 
gaus gyvenimo veiksnį.

(Toliaus bus)

Patemijimas.
Pirmeivių vaisiai, kuriuos jie ga

mina mums katalikams.

26 “Kataliko” numeryje užti
kau straipsnį apie Škotijos lietu
vius. Tenai net pats “Katali
kas” susibridino. Mat, Škotijos 
laikraštukas “Rankpelnis”, pa
jutęs, kad žadama aukų parinkt 
“Saulės” namams Kaune, išplū
do tuos namus, kurie dar nėra 
užbaigti, “Saulės” draugiją pa
vadino švietimo slopintoja Lietu
voje, lietuvių mulkintoją, tamsin- 
toja. Tur būt “Rankpelnis” už
miršo, -kad valgo duoną iš tų 
pačių rankų, kurios ir jam su
moka šilingus. Kokj gi jis duoda 
švietimą? Gal nekitokį, kaip ir jo 
pirmtakunai — maištą kelia prieš 
tikėjimą. Visa Lietuva džiau
giasi iš “Saulės” įstaigų, tik ke
li anot “Kataliko”, pramuštgal
viai liūdi ir pamatus taikosi ar
dyt. Namų vieta taip patogi, 
prie pat plento į Janavą, gal bus 
netoli verstas nuo didžiosios mie
sto gatvės (Nikolajevskij • pros- 
pekt), ant kalno alkūnės, po de- 
šenei sodelis, ir jame statomi 
“Saulės” mokyklos namai. Kuo
met ten jais gėrėjausi, jau buvo 
požeminiai kambariai išvaryti. 
Kad musų tas Tautos turtas bus 
gatavas, tartum jis bus viso Kau
no sargu. Čia tuojau po kairei, 
rodos po kojų, matyt visa gražio
ji dalis naujo miesto. Po dešinei, 
pagal Nemuno, sena dalis, o pa
tįs namai, rodos pasirengęs šokt 
per Nemuną ir paimt į savo glė
bį Aleksotą. Džiaugiasi žmo
gaus širdis, pamačiusi tokius ge
nis darbus — ir Jia musų širdis

džiaugiasi. Bet kas darosi pas 
mus Amerikoje! Nueisi kur į 
garsių vyrų prakalbas ir ką tenai 
išgirsi! Nup tokių “mokytų” 
vyrų pirmiausiai išgirsi visokių 
pliovonių ant katalikų tikėjimo 
ir kunigų, šmeižimą savo brolių, 
ir tt. Kas visuomenei yra nau
dinga, tai jie perstato blogu, o 
kas kenksminga, tai geru; kas 
atrodo keisčiausia, tai, kad pa
matę knygą, išleistą iš katalikiš
kos spaustuvės, neskaito jos, nei 
jos vardo nepažiūrėję, meta į 
šalį ir visaip pašiepia, o tokias 
giria, kur randasi visokių blė- 
vizgojimų. Tai tokią “šviesą” 
skleidžia musų “šviesuoliai”. Jie 
ir priešinasi “Saulės” mokyk
loms.

DR. K. DRANGELIS
OMTIgTAS

VALANDOS: nuo » ryto Hk! 9 vakaro 
Nedėliomis sulig sutariam

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO,
Priešai ollavakio Bank*.-

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

- CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees Titles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets exceed $8,000,000.e '
Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. C. Niblaek, Vice Pres.

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

28 metą senas laikraštis
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda dauglausMI gorų Ir svarbių Ai
nių ti Amerikos, Europos ir viso svieto, o 
prenumerata kaituoja metama tik |2.oo; 
pusei metų $t.oo. Uinibeiiuose; metams 

|3.oo; putai matų SI.50.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Paukaztis & Co.
130*124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.

R. H. Morgan
Išdirbėjas • Ke

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

Reikalauk Kata- 

liogo.

13 N; Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

BONA MORS 
SODALITY

STJAMOTEBRAl
montrealTcm

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių šly

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

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

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Geras aptarnavimas 
mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gegužio 3 d. 1912 m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisti Jųsų 
čekį į svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime daug pagelbėti 
musų depozitoriams. 
MERCHANTS BAHKIH6 TRUST CO.

tfibiPoy City. Pi.

:o:-

DUODA Čekių knygeles, su kuriais tai čekiais ga’ite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas išmekestis. Čekiai yra geriau
sias, praktiškiausias ir lehgviausias Vidas vedimo kantrolės 
biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šiądien negali atsa
kančiai savo biznį vesti.

PRIIMA pinigus taupinimni ir moka J procentą metams.

SKOLINA pinigus pirkimui namą ir lotą Chicagos mieste.

PERKA ir pardnoda namas ir lotas.

PERKA ir pardnoda BONDSUS nešan Jus 4, 5 ir 6 procentą. At
minkit kad į Bondsns įdėti pinigai yra saugesni negu bankoje 
laikomi ir neša didesnį procentą.

ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektnoja ją pinigus paliktas 
kitose bankose. ,

IŠMAINO rnskns pinįgus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant 
ruskų, teippat ir pinįgus visų kitų viešpatysčių.

SIUNČIA pinįgus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto ir parduo
da šifkortes ant visų linijų.

PADARO Dovierennastis, Affidavitns ir visokias kitas rejentališ- 
kns raštas ir užtvirtina juos pas Rosijos konsulį, ypač paspor- 
tns važiuojantiems Rosijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kanos nė vagis, nė ugnis negali prieiti.

ŠITA BANKA yra jau 20 metų sena, įsteigta 1893, ir per teisin
gą, praktišką ir atsargų reikalų vedimą išaugo j žymę institu
ciją. TodėL turinti kokius nors bankinius reikalas, kreipkitės į 
šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti.

BANKOS VALANDOS.
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vak. 

Nedėliomi nao 9 ryto iki 1 vai. po pietą.

A. OLSZEVVSKI BANK
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Kas taki kati Chicago] Ii tolimesnių minią neužmirškit* apsilankyti ir musą Bankon.

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO | 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASfiT SfiKLĄ; kuri gru
biai sudygsta, puikiai auga ir gausiu, v« Įsius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai ligą. pritaiko atsakan 
čiai.liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligą, užmezga išgydymą, sugrąžina pajiegas Ir Iš
augina puikią sveikatą Ir drūtumą, kas suteikia 
žmogui laimę ir linksmybę. PHILADELPHIOS 
M. KLINIKAS bet daktarai tūkstančius žmonių 
padurė sveikais ir laimingais išgydant uuo viso
kių ligų'
CUClVUTfl YRA TAI.DIDŽIAUSIASSVEIKA Tn
MfiS Nfi LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phll. M. Klinikų, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro ezpernmentų ant sergan
čių. Vyriausiu Klinikų Daktaru, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas- To-/I 
k tam Jau tik galima tikėti. » —

PrlvatlžkoJ LABARATORUOJ Ph. M. Kllnlko, atsUaukuslems sutaiso kiekvienam 
liekarstas II šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukičlausiaa mokslas išrado pagelbal žmonių.

, Iš daugybės išgydytų štai ką pat|s žmonės rašo: 
GARBINGAS PH. M. CLINIC) Pranešu, kad liekarstas subaigėm Ir esame labai užga

nėdinti už tikrą pagelbą; greitų Ir gerą llgydymą. Mano moteris telpa t Jau yra sveika už ką 
siunčia lirdlngiausią padėkavonę. Jūsų pamažiyvą ir teisingą būdą gero gydymo, skelbtina 
tarp savo pažystamų, kadnngi tik jus broliokai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
ml su moterie A. Antonlckas. Iron and Metai Co. So. Richmond, Va.

Mra. K. Jurevičienė, Boz 220, Glens Falls, N. Y., teipat įimtais kartų dėkavoja, nž 
llgydymą nuo ligos galvos skaudėjimo, nervilknmo, dieglių kojose, nusllpnėjnslos Ir suiru
sios sveikatos — teipat moterllkų' ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St, 
Woroester, Mass., Mr. M. KOLIAGA, Boz 102, Bottvell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 800 Cen- 
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų Ilgų, kurių Jokiu budu Be
galima sutalpinti.
|SIT6mYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

IfAn B7CV MF’CVITIK’ AQ bet nori pastoti 5vbikii I5OŠ V Cdivna, IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aprnlyk tavo Ilgą bei nesveikumus lletnvlikojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėti tikrą pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai,kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čionai Išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip sviežlua teip ir užsi senė 
josiąs ligas nno sknudėjifno: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuos -,krūtinėj, strėnose, gal
vot, ėonų; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir neėysto kraujo, nuo saužagyst^ sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurį ųnedirblnio, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Ink
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be Jtjuuatymo be apn racijos, bet su liekarstoms, kurie* 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių i r kitokių visokių Ilgų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po iiuo IiIrMO:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT 5TREBT, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS! nuo to II ryto Iki 4 po p Šventadieniais nno 10 iki 8. Utarn. Ir Pėtuv- 
čloml|nuo d iki 8 vak. Ralkalaaklt nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktarus •

\
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“DRAUGO ” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu

sų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. ‘‘Draugo ’ skaityto-

ka, tai yra nesuteikia jokio 
nesinag*uivx>, jokio sunku
mo, aptiugėjimo. Jus pri
valote nepersivalgyti. Jei*

Pį* X t TZ K įtv«

jai bei prenumeratoriai gali už- j gu jus pajusįte, kad jllSŲ 
■tekyli “Draug,” arba atuau- gkj|vi'g uįt> tvark„j„
jinti prenujueratą.

CHICAGO, ILL.
Ed. Butkeviez 3252 S. Halsted st ,,
J. Dabulskis, 3262 S. Morgan Bt, kom s k«t Kartaus Vyno EI ik 
J. Liutkus, 314 Kensingtou avė., ! ’lisai išvalys just) vi-.
J. Petkus, 840 W. 33rd st.,! riuimo organus ir prašalins 
Jonas Poška 2425 W. 47th pi. | kenčiančias priežastis. Ji- 
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., saj paakstins jūsų organus

viduriuose nesmagu,• išsyh 
vartokite Trinerio Ameri-

M. Valaskas, 349 Kensingtou avė 
A. Želnis, 3240 S. Morgan st.,

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

COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,

227 Vandalia st.,
INDIANA HARBOR, IND.

l»pie darbo ir prašalinus už
sikimšimą ir kitus virinimo 
keblumus. .Jisai .vra labai 
geras skilvio ir vidurių li
gose. taipo nerviškumui. 
Aptiekose. Jos. Triner, 133 
—1339 So. Ashland avė., 
Cliieago, III. Trinerio Li-

R. B. Yasulis, 3604 Deodar st., į nimentas yra labai stiprus
BALTIMORE, MD. (įr (|agnai atneša visišką pa- 

J. Pautienius,
752 W Lexington st., Įlenginimą iš pirmo pavar

tojimo.

Paješkojimai.
VARGONININKAS!

BOSTON, MASS.
Win. II. Ouild and Co.

120 Tremont st.
CAMBRIDGE, MASS.

Ct Kavolis. 75 Wąshington st., i 
N0RW00D, MASS.

Jonas Peža, 568 Pleasant st., i Jieškau 
WORCESTER, MASS. i Antrašas:

M. Paltanavičia, 15 Millbury st., 
AMSTERDAM, N. Y.

J. Kavaliūnas, 204 E. Main st., , 
CLEVELAND, OHIO.

Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 st i 
M. Šimonis, 1435 E. 28th st.
P. ^Szukis, 2118 St. Clair avė., !

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

PITTSBURGH, PA-

vargoninko vietos.

J. Demkus,
222 Ferry st.,

New Haven, Conn.
(s x)

P. Zaveekas, 425 PaPson st.,; rąžančių. Jeigu, kuriam iš ger 
PITTSTON, PA- Ibiamų klebonų bučiau reikalin-

Liet. Knygynas, 72 N. ITain st,, . g8S; meldžiu kreipties sekančiu 
WILKES-BARRE, PA. adresu:

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st.,

KELIAUJANTIEJI
R. Gze’l,
Jonas Kulis,
Jurgis PaškaiLs’sačr. 
M, J. Urbanavičius.

AGENTAI.

Skausmai ir Laužymai,
neatsižvelgiant į jų charakterį, duodasi greitai ap- 
galet ir iš organizmo išvaryt, jeigu tiktai ir laiku 
bus pavartotas.

Severos Gothardiškas Aliejus
(Severa’s (lothard Oil)

kuris yra žinomas kaipo vienas iš geriausių lini- 
mentų. arba skysčių tepimui ir kaipo tokis randa 
sau labai platų lauką, nes vartojamas įvairiuose 
atsitikimuose. Pagelbėjo kitiems—leiskit, kad pa
gelbėtų ir jums. Perskaitykit sekantį prirodymą. (

Vėl gali dirbti.

“Pavartojus Severos Gothardišką aliejų, pasijačiau 
daug geriau, skausmas kojoj pasiliovė greitu lai
ku, o po savaitei jau galėjau grįžti prie darbo ir 
dirbu dabar kaip pirmiau. Skaitau jūsų Gothar
dišką aliejų vienu-iš geriausių liniir.entų šios rų
šies skausmams.

TOM TOMA, Box 8, Gardiner, N. Mex.
Išdirbinėjam dabar Severos Gothardišką Aliejų dviejuose di

dumuose: 25 centai 50 centų aptiekose.

ANT PARDAVIMO -

Namai ir du lotai prie 6411 
So. Washtenaw avė., netoli šv. 
Kaziemiero Seserų Vienuolyno 
Gera proga norinčiam pirkti, 
parduoda pigiai. Adresas.

Jonas Vaitkus,
6411 So. Washtenaw avė. 

Chicago, III.
(s a)

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda valgomųjų daiktųJIEŠKAU ZAKRISTIJONO

VIETOS. i krautuvė “groseris”. Biznis ei-
Buvąu ilgą laiką zakristijono na gerai; dailioje vietoje, apgy- 

pagelbininku ir galiu atgiedoti venta lietuvių lenkų ir vokiečių.
Priežastis pardavimo, ėjimas į ki
tą biznį. Norintįs pirkti kreip-

P lymouth National 
BANK.

Kapitoias su perviritai 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiurome 

Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčiu- 
nuo sudėtų pinigų. Galimi 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaitft 
iždininkas

Mandagus patarnavimai

[imimnizziimniT

įvairius Spaudos darbus

Konstitucijas, plakatus, 
tikietus, knygas, cirku-

liorius, blankas, kaip 
draugystėms, taip para

pijoms ir visokiems biz
niams, parapijines at

skaitas, programas, kaip 
buity, taip teatru, užkvie- 
timus ant vestuvių ir ba
ily, vizitines ir

biznies korteles.

nuo
. mažiausio 

tikietėlio 
ligi

didžiausiam
S ‘

plakatui

naujausiomis

ir

gražiausiomis

raidėmis

Greitai ir Gerai 

atlieka

Speuzdina' 
įvairiausiomis 

spalvomis; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu

kur kitur.
Užsakymai išpildami

tai

“Draugo” Spaustuve
2634%West 67th Street, Chicago, III.

Pla ink te 
“DRAUGĄ”

Vincentas Damasevičius,
4421 S. Marshfield avė.,

Chicago, III.
(s h)

REIKALINGAS
Vyras, kuris supranta laivakor- 

Galima nusipirkti “Draugas” čių ir pinigų siuntimo (Foreign 
kas savaitė už 5c. pas sekančius "Ekcliangėj darbą’ Turi kalbėti

liėluviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Gera proga geram vyrui.

kitės šiuomi adresu:
V. Stankus, 

294 Powers st., 
Brooklyn, N. Y.

(s x)

žmones:
i

Balauskas, M., 119 Grand st.,
Brooklyn N Y Peoples Stock Yards State Bank,

4? t h and Ashland avė., 
Chicago, III.

t Peter Bartkevicz, 877 Cam- 
liridge st., E. Cambridge, Mass. 
Carse, Rev. Robert St. Patrick’s 
Church, St. Charles, III., Į
The Hotel News St-ands,
1062 Broadtvay, Gary, Ind. 
Jankauskas, A.,
131 Marimniack st. Lovvell, Mass 
Juozapavičius, B. 222 Berry st.,!

Brooklyn, N. Y.
Mlckewicz, J. B. 2135 Sarah st., 

S. S. Pittsburgh, Pa. 
Mikalauskas, P., 248 W. 4th st., 

So. Boston, Mass. 
Milewski, J., 166 Grand st.,

Brooklyn, N. Y.
Miškinis, B. P., 35 Arthur st.,

Montello, Brockton, Mass. 
Misteika, J., 135 Ames st.,
j Brockton, Mass.
Paltanavičins, M., 15 Millbury st

Worcester, Mass. 
Šaučtunas, J. 41 Johnson st.

Bridgeport, Conn.

BALIUS IR PRAKALBOS!
Rugp. 15 d. š. m. 47 kp. S.L.R, 

K,A,.Mt. Carmel, Pa. rengia Balių 
ir Prakalbas. Prasidės 3 vai. 
po pietų“ir trauksis iki gaidžfą. 
Užprašome vietinius ir aplinki
nius, nes bus garsus muzikantai 
— net iš Tilžės. Įžanga: vyrams 
25 c ; moterims 10 c.

Užprašo kuopos KOMITETAS.

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank L

LA SALLE & QUINCY STREETS

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

Valstijos Didžiulio Banko

TAUPOMOJI KASA
Priima pinigus taupyti nuo Vieno Dolerio ir daugiau

Už pasidėtus 
Musų Banke 
taupyti pini
gus mokame

3»
nuošimčių

Depozitų Saugumas Apdrausta 
Banko Kapitalu ir Perviršiu

$4,100,000
Taupomąjį Banko Skyrių 
Lietuviams veda P. LALIS

Daugiau kaip 
3-4,000 depo- 
zitorių Tau
pomojoj Ban

ko Kasoj. 
Tarp jų 

daug lietuvių

Tel. YARDS 3162

Dr. A. L. Graičunas
gydo įvairiausias ligas

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

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDU

REIKALAUK NUSŲ SURAŠO

Augščiausio Laipsnio Bondsu užtikrintu pirmu morgi’ 
čiu, ant Katalikiškos Bažnyčios turto, nešančiu 5 ik j 
6 nuošimčių.

Taupinimui $1 00 ir daugiau priimama, už ką mokama 
3 nuošimčiai.

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

WILLIAM LORIMER prez., C. B. MUNDAY vice-prez., CHARLES G’ 
FOX ižd., THOS. McDonald ižd. pad., M. H. LISTON Mgr. Sav. Dpt.

CHICAGOS MIESTO PADETUVE

STATE BANK 0F CHICAGO
Kampas La Šalie ir AVashington Gatvių.

PRIDUOKITE GERESNIUS 
ANTRAŠUS!

Krasa laikraštį grąžina:
36 kp. Juoz. Arbačauskas, 130 
Jackson st., Netvark, N. J.
56 kp. A. Airišiunas, 197 Fremont 
st. Brooklyn N, Y.
97 kp. Lucy Ragailintė, 125 Gol- 
den st. Lawrence, Mass.
109 kp. Elzb. Gmtauskutė, Stam- 
ford, Conn.
136 kp. Juoz. Jakaitis, 2327 6th 
avė. AVatervliet, N. Y.
And Paknuskas, 2529 5th avė. 
Wat,ervliet, N. Y.

’ ‘ Draugo ’ ’ Administraci j a.

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
• »

Lietuvių Kalbon Vertė

JONAS KMITAS

<:

U Skaitei Kada laikrailį ,Llf1U»P" 
Gal nežinai kur ją gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsted $t, CHIM8Ū, ILL.

iflhdyk sava sveikatą ii1

Nusipirk musu naujm- 
šio pagerinimo EROSĄ 
ir atlik prosinimąi pu
sę laiko su mažais išlai
dais ir taiko gaišimu. 
Visada gatavas-.šiluma 
reguliuojama : gali pro- 
syti lanke ar viduje; 
Kiekvienai moteriai bu 
tinai reik ai i n gas. Rašyk 
apie platesuias žinias. 
Agent- geras uždarbis

The J. Ilgaudas Novelty Co. 
841 So. Hatstsd St. Oipt.fi CDiurijn.

&

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis IšdirMjaa

visokiu ženklą 
draugystėm, o jr- 
patfiigai: jįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameltoim 
ir padengtu celta- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pav«stu* dar
bui atlieku arti*- į 
tiilcai.

___M. A. Norknaas
52 PROSPECT ST., LAIRENCE MASS.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 18C4.

KAPITOLAS SIOO.OOO.OO 
PERVIRŠIS $300.000.00

Didžiausia ir saugiausi* 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu* 
sudėtų joje pinigų.

(Paskelbimas)
KĄ MĖS TURIME 

VALGYTI?
Paprasčiausias atsaky 

mas šitam klausimui yra: I 
“Atsakančios rųšies valgį ir 
tiktai tiek, kiek mums rei
kia’’. Tokiu budu elgian-Į 
ties, męs* galim laikui ge 
tume būti visiškai sveiki.. 
Atsakančios njšies valgis 
yra toksai, kuris jums tin-

Yra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TVVISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

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

Rašyk tuojaus.

Tegul ratai sukasi greičiau
Ar kada nors apskaitai tas mylių mylias, kurias išvaikėčioji tn i»- tavo 

arklys kasmet? Kek šimtų kartų turėjo kinkyti arki), norėdamas pava- 
žiuti kur norints? Ištiesų pravažinėji daug laiko savo gyvenime, pama 

■ ši keliaudamas į miestų sn daržovėmis ir kitais savo daiktais arba parsivež
damas namole daiktų iš krautuvių arba važiuodamas į malūną, j sviestinę,
pieninę, pa* kaimynus.

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

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

mėgo jį dar prieš tave šimtai fermerių. Stiprus, pasitikimas, greitas, leng
vas suvaldyti — toks yra International Motor Trnek. Jis važiuoja kas
dien visokiais keliais, kokiais tik gali pavažiuoti arklys — ir važiuoja daug 
greičiau ir daug toliau. Jis pasaldins tavo kelionę. Jis padaugins tavo

‘ pelningas valandas. * *
Motoras yra prastas ir stiprus, gumos yra kietos. Su juomi neturėsi jo- 

i kios bėdos. Vien* ranka suvaldo visą vežimą. Stabdymas tvirtas ir tik
ras. International vežimas važiuoja be jokio pailsimo per smiltis, sniegą,

Į purvyną, kalnns. Ar yra nors vienas arklys, kurs galėtų tai padaryti?
Pažiūrėjęs gerai ir išbandęa — nusipirksi šitą vežimą, o nusipirkęs neis 

i gailėsi. International vežimas yra pastatytas 'neturintiems laiko žm<^ 
I nėms, kad sutaupti laiko.* Pasiųsk atvirukę dar šiandien ir liepk prisių- 
Į sti kataliogų*. Ganai visus nurodymus pas.

Chicago

Harvetter Company of America
(Inoorponted)

USA

Išsiveržimas Įsisenėjusios kraujo ir 
nervų ligos išgydomos.

Aš išgydysiu ant visados be operacijos
Aš norin kalbėti su kiekviena patrukusia ypa

ta ir išaiškinti jiems mano gydymo veikmę. Aš 
išgydžiau išsiveržimą per 20 metų ir išgydžiau būt 
išgydytais tūkstančius patrukusių žmonių. Sis il
gas patyrimas padarė mane tikru Rupturos žinovu, 
o ne pamėgdžiotoju ir bandytoju.

aš esu išradėju vienatinės tvirtos ir 
beskausmo metodos gydymo Rupturos,

ir mano neišmatojama praktika ir pasekmės atnešė daug pamėgdžiotojų. 
Jeigu tu papnisi į tokias rankas, pasekmės nebus nebus geros.

Hemorrhoidal Ir Mėšlinės netvarka. Mano gydymo sistema Hemorr- 
hoidų iš Mėšlinės ligų užtikrina visišką išgydymą. Nevartoju pėilio, 
šiltos geležies ar' kitų barbariškų įarnkių gydyme mėšlinės ligų.

Vy ų Ilgos.
Aš norin, kad kiekviena ypata, kenčiantį strikturą, kraujo užnuodijl- 

mą, nusilpusį vyriškumą, kraujo ar inkstų netvarką, ar turinti bŲe kokią 
ypatingą ligą, ateitų arba rašytų pas mane ir turėtų ypatišką pasikalbė
jimą su manim.
niAVV Jei negali ateiti, bus slapta užlaikoma ir atsakymai sunkiami oe- 
ilnQ 1 n pažymėtam daktaro vardo koperte, Reikalauk paveiksluotos kny
gutės apie Rupturą, Hydroeelę ir Var ieocelę, įdėdamas už 2 c. markę.

DR. ALEX. O’MALLEY,
Ofisas 155 So. Wa»hington St. - U’ilkes-Barre, Pa.

Hmikalbama ir susirašoma lienviškai.

Oipt.fi
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Svečiai iš tėvynės.
Gerb. L. Mokslo Draugi

jos atstovai d-ras J. Ba
sanavičius ir M. Yčas at
vyko j Chieago 31 liepos 
aukcti ryte. Pasitiko juos 
stotvje kun. F. B. Serafi- 
nas ir parsivežė namo. Tuo- 
jmi tapo surašyti atsiliepi
mai i •; isuonienę ir praneši
mai apie svečių atvažiavi
mu. taip-pat sustatyta pro
grama. Popiet p. Mažeikos 
automobilium svečiai atlan 
kė kon. M. Kraučiuną, ‘Lie
tuvos” ir “Kataliko” re
dakcijas. Pavalgę vakarie
nę pas kun. Kraučiuną, jie 
tapo apvežioti po parkus ir 
bulvarus. Ant rytojaus at
silankė pas kun. A. Skrip- 
ką, Ambrozaitį ir Ežerskį, 
taip-pat pas kaikuriuos biz
nierius. Subatoje jie važi
nėjo į Bridgeportą nusiimti 
fotografiją.

Nedėlioję 3 rugp. pa va
dinėję po miestą p. J. Elijo- 
šiaus automobilium, vakare 
laikė pirmutines prakalbas 
Visų Šventųjų parapijojos 
svetainėje. Žmonių prisi
rinko daugiau, kaip 300. 
Reikia visus pagirti už gra
žų užsilaikymą. D-ras Baj 
sana'vicius kalbėjo tik 7 mi
nutas, paaiškino tikslą, su 
kuriuo atvažiavo į Ameriką. 
Kalba rimta, gerai sugalvo
ta. Didelis rankų plojimas. 
M. Yčas kalbėjo pusę va
landos. Nupiešė praeitą ir 
dabartinį Lietuvos stovį. 
Paaiškino, kas ten yra da
roma ir ką tikima dar pa
daryti. Kalba gyva, uži
manti — žmonėms patiko. 
Per mažą neapsižiūrėjimą 
aukų surinkta mažiau, ne
kaip galėjo būti surinkta. 
Bet vis dėlto parduota 11 
sieksnių žemės (po $10.50), 
kuriuos pirkėjai tuojau pa
dovanojo Mokslo ir Dailės 
Draugijoms. Viso surinkta 
apie 170 dol. Ant rytojaus 
p. Yčas vaikščiojo po biz
nierius, rinkdamas aukų ir 
pardavinėdamas sieksnius.

Antros prakalbos įvyko 
p. J. Elijošiaus salėje, Tovvn 
of Lake, 5 rugp.; paskui 
eis šitoje tvarkoje: 7 rugp. 
Cicero; 9 rugp. Mieldažio 
salėje, West Side (po pra
kalbų bus vakarienė Čabri- 
lavičiaus salėje, surengta 
T. M. D. kuopos); 10 rugp. 
ant 18 gatvės; 12 rugpiučio 
North Sidėje; 13 — South 
Chieago; 14 — Bridgeporte. 
Rugp. 17 d. svečiai išva
žiuos į "VVaukegan, III. ir ki

tas Illinois ir "VVisconsin 
vietas. Rugrp. 30 d. jie iš
važiuos iš Chicagos į Grand 
Rapids, Mich. Tą dieną 
Chicagos lietuvių visuome
nė iškels jiems iškilmingus 
pietus Sherman Hotelyje.

Atstovų planai labai geri 
ir praktingi. Jie pardavinė
ja sieksniais tą žemę, „apt 
kurios bus pastatyti Tautos 
Namai. Sieksnis atsieina, 
$10.50. Žinoma, pirkėjas 
tuojau dovanoja tą žemę at
gal Mokslo Draugijai. Pir
kėjai gauna liudijimus, ka
riuos galima įsidėti į rėmus. 
Tuo budu aukotojui pasilie 
ka kvitą ir gražus pamink
lėlis. Kas padovanos 100 
dol., tas bus įrašytas į na- 
rius-labdarius, ir to vardas 
bus iškaltas aukso raidėmis 
Mokslo ir Dailės Draugijų 
Namų sienoje. Be to, išeis 
albumas, kuriame tilps na
rių labdarių paveikslai. Tuo 
budu tikima surinkti dau
giau- pinigų. Žmonės ši-, 
tam reikalui užjaučia ir 
svečius priima labai širdin
gai.

Iškilmė šv. Kazimiero 
Vienuolyne.

Rugpiučio 2 d. šv. Kazi
miero veinuolyne buvo pro
fesijos sudėjimas ir priėmi
mas habitų. Apeigos pra
sidėjo 9 vai. ryte mišiomis, 
kurias atlaikė kun. A. Sta
niukynas. Po to kun. prof. 
J. Matulevičius vilko habi
tus ir priiminėjo apžadus 
neturto, paklusnumo ir ne
kaltybės. Jam padėjo prie 
apeigų kunigai: A. Staniu
kynas ir F. B. Sereafinas. 
Be to, presbiterijoje buvo 
matyti kunigus: A. Skrip- 
ką, d-rą Kudirką, d-rą Ka- 
zaką ir Kaupą. Žmonių bu
vo pilna svečių. Matyt bu
vo iš Chicagos, Wauke- 
gan’o, Kenoshos, tolimos 
Pennsylvanijos, Baltimorės 
ir kitų vietų.

Šios Seserįs sudėjo pilną 
profesiją:

Margareta Maria, M. Do- 
lorosa, M. Agota, M. Rita, 
M. Filomena, M. Silvestrą, 
M. Katarina, M. Franciška.

Į noviciatą įstojo šios 
kandidatės: >

Petronėlė Vencloviutė iš 
Waukegan, III., — Sesuo 
M. Gabrielė;
. Jozefina Rakauskiutė iš 

"VVaukegan, III. Sesuo M. 
Cyrilla;

Marė Petraičiutė iš Pitts 
burgo, Pa. — Sesuo M. Sta
nislava;

Ona Andriukaičiutė iš 
Bostono — Sesuo M. Domi
nika;

Marė Sakevičiutė iš Bal
timore, Md. — Sesuo M. 
Joana;

Katarina Jakauskiutė iš 
Chieago — Sesuo M. Broni- 
slavri;

Uršulė Jankaičiutė iš į 
Chieago — Sesuo “M. Domi- ’ 
celė; »

Marcelė Povilaičiutė iš ■ 
Chibago — Sesuo M. Krės-, 
cencija;

Ona Vaičaičiutė iš Ke
nosha, Wis. — Sesuo M. Zi
ta;

Elzbėta Matukyniutė iš 
VVilkes-Barre, Pa. — Sesuo 
M. Anunciata;

Marė Nanorčiutė iš Nau-; 
ticoke, Pa. — Sesuo M. Bo-1 
nevantura. , ‘

Tuo budu šv. Kazimiero 
skaičius pasidino. Dabar 
vra 25 pilnos Seserįs ir 28 
naujukės.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga Užsisakyti
KATALIKAS”
“Katalikus**<yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Aitalikii” metaas $2, puusj mėty tl.
Užsiraiyt “Katalikas" galima kiek

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

J. M. TANANEVICZ, 
3249 S. Morgan 8t., Chieago.

REIKALINGI agentai 
Darykite Pinigus.

Tėmyk: Męs išdirbame geriausias 
šeimyniškas gyduoles: Maglc Relei f 
didi sveikatos drutintoja; Butylax 
plyekelėe, geriausi vidurių gyduolė pa
saulyje; Gydanti Salce, nesuterš dra
bužių, sėda j kūnų bematant ir gydą 
kaip Magikas; Hair Tonic padarys 
plaukus sveikais ir dailiais; Pace 
Creame padarys veidą švelniu ir dai
liu tuojaus: Chevving Gum, kokio dar 
niekas nepadarė. Ir keletas dar ki
tų preparatų. Rašyk šiandien dėl 
smulkmenė, ir buk pirmas kaipo mu
sų Agentu savo apielinkėje daryda
mas gerus pinigus. Rašyk aiškiai.

TODD CHEMICAL OO. 
i WEN0NAH, NEW JERSEY.

DR. L. 8. SUMKOVVSKIS
pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas

> į Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chieago 968
North Chieago^ III.

Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!

JUOZAS LEŠCINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RUČIES APTIEKA |

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep- įt 
tus iszpiido kuopuiklausia pigiausiomis kainomis ant

|B R I D G E P O R T ’ o: įC
331S Morgan [Street, - IToloph. Varda 709 $

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačtaTąrba expresu

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Oalarija ant Tovvn of Lako. 
Patariam eis nusiimt * ~Bavo Fotografijas 1645 W. 47-th St., Chieago Drovar 286 J

I

Naujas lietuvis dentistas.
Šįmet dentisto mokslą 

pabaigė d-ras K. Drauge
lis ir atidarė ofisą po No. j 
3261 So. Halsted st. Jau
nam gydyt 'jui linkime kuo- 
plačiausio pasisekimo.

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
ANT BRIDGEPORTO '

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

F. A. POSZKA
3121 Šo. Morgan Street - - Chieago, lllinoia

DR. M. STUPNICKIS $— *
nuo"5 vakare ligi 8 vakare J

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600--4602 S Wood St. Chieago, III

Priimame pinigus i Banką užččdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratomis ant metą. Siuučiamepinigus Į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų | 
krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant gdežiuke- 
lių po visą(Ameriką ir Europą.

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

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

rai. Eikit pas 
JURGI 1ESZMANTA 

6.S. Wasbinglon St, corner E. Market St. 
Wilkes-Barre, Pa.

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motės, 
esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 
i ’zmą ir 1.1., mė

gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON 

-Box2, SOUTH BENO, IND.

Jei Žinotum,
koks yra skirtunlas tarp 
tyrojo ię kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

Priėmimo valandos: ųuo 8’ryto ligi 11 ryte

3ftO9 SO. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 «
CHICAGO,^ILLINOIS |

' -' « — 'n-
V. J. Stankūnas

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS
3452 So. Halsted Street, - . - • Chieago, Illinois |

->*. t

T. LUCAS |
LIETUVIŠKA KRAUTUVE j

[Ui a gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų'ir moterų ap- j 
►rė dalus. VisOki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausią.

WESTVILLE, ILLINOIS. f

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

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

>50.000 Kataliogu DYKAI!

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

J P Tidmk 822 Washington St. 
e I . 1 Ullllld, BOSTON, MA881

CENTRAL“™,™?“ BANK
1112 W. 35ta gatve, netoli Morgan, "hieago, III
Szltas Bankas yra po Illinois Valdžios 
priežiūra Ir, kaipo užtikrinimui saugumo, 
Suvienytų Valstijų Valdžia laiko jame pi

nigus, sudėtus pačto Bankose.
Kapitalas $250.000.00

PRIIMA depozitus nuo $1.00 ir daugiau ir moka 3 pro 
centą. Sukolektuoja pinigus iš kitų bankų.

PARDUODA laivokortes ir siunčia pinigus į visas pa 
šaulio dalis. z

PADARO visokias popierss,

ŽODŽIU, atlieka visokius bankinius reikalus ypatiškai 
arba per laiškus.

KREIPTIES pas lietuviškojo skyriats ’tdėją »-*
A. PETRAITI

Šitas bankas yra vienatinis Bankas Brid
geporte po Valdžios priežiūra.

IŠGYDYSIU JUS į 
5 dienas

Ateik pas mane, o až išgydy
siu jus ant visados. Aš gva- 
rantoju kiekvienam uiganėdini- 
mų, kuris atsilankys j mano ofi
sų. Aš išgydysiu jus už pigiau 
ir geriau, negu daktarai mieste, 
kurie turi mokėti augštas randas 
ir turi didelius iškaščius. Aš 
vartoju ir fabrjkojn pats savo' 
medicinas, priprovas, kurias aš 
apts importouju.

Dabar laikas išsigydyti ir bū
tis sveiku. Rodą ir išegzamina- 
vojimas dykai ar gydysiesi ar 
ne. Aš pritaikysiu mano mažų 
užmokesnj, pagal jūsų išgalėji
mų. Nethikdyki, bet atsilankyk 
šendien. ,
.. Aš kalbu lietuviškai.

WESTERN MEDICAL INSTITUTE
1827 Blue Island avė., 2 lub. vir. 
Brnkos, prie 18 gat., Chieago. III 

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

Valandos nno 8 r. iki 8:30 vak.

Dr. Ignotas Stankus

Tautietes ir Tautiečiai!
Jau praslinko apie trejatą metų ir 

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

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

ST* Padėkavonės Daktarui Stankui.
Už iigydymą nuo visokių ligų. Čion sutalpinti visų yra negalima, bet kdios padėkavo-

nCt talpinąs! au pavelijimu pačių pacijėntu. Kitos visos padikavonžs yra užlaikomos didžio] 
slaptybėj. Ai Mariana Pocienė, 4443 Grali at., Philadelphia, Pa., labai sirgau, tarėjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelę temperatūrą, skausmą einantį ii viriaus kojų j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje. Jautimą ialčio su prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą, 
taukiaus pria daug daktarų, bet jie negalėjo mane iigydyti, o kuomet atsiiaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir jis mane iigydi ui 2 kartų atvažiavimo į mano namus. Ištariu jam žir- 
dingą ačin ir Dievą duok Jam ilgesnį amžių, kad galėtų f r kitus sergančias gelbėti. Ai Juoza
pas Gudauskas, 418 Cheanut at., Nevrark, N. J., ištariu iirdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
ui priaiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvipavimo, užkietijimo vidurių,Akaudijimą kaalų ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebercikalauju Vietoje padikavonis až nepatingiaiu at
verti tavo burnos priei aavo draugui ir pažjstamue. Ona Masauskieni, 2 Hntchinaon St., 
Jobatovrn, N. £ likos iigydyta nuo nervų ligos, negalijimą miegoti ir jautimu lakstantį kraują 
au niaiijimata alte kūno. Ai likaua iigydytas nuo iibirimo spuogais ant kūno. Ai Juoea- 
pas Vinkeviče, 40 Cvoee et., Boston, Mass., iirdingai dikavoju daktarui Stankui ni iigydymą 
manąs nuo skaudėjimo galvot, aunkaua kvipavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. 
Tamsios vardą garsinsiu visur Bostone tarp lietuvių. Jonas Saurusaitis, 3206 Staniord st, 
Pittsburgh, Pa., mana iigydi daktaras Stankus nuo iibirimo spuogais ant veido. Ai Jurgis 
Lukoieviče, 128 E. Superior ai., Chieago, III., buvad labai silpnas!r turėjau kosulį, nat buvau 
pametąs viltį būti sveiku, bet kuomet atsmaukiau paa daktarą Ignotą Stankų, Jis už pirmo pri
siuntimo gyduolių mane iigydi. Dikavoju širdingai ir simfčiu $2.00 gastinčiaus.

Visuomet kraipkitėa ypatMkai arba su i atiku ant tikro,edreao taips

Dr. Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, - Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos Iiryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 ikii vai. 
Nediliomia nno 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

Pirmos Rūšies Aptieka
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas;
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežiniu vaistų. į 
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 apielinkės Lietu

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

3601 So. Halsted Ir kampas 36-tos gatvių, - Chieago, Illinois^ 
Telefonas: YARDS 551

ui
SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

» (KURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

Du-kart Savaitinis Laikraštis First NdtiOTlCll Bčtnfc

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

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

resuojant

W. D. BOCZKOISKI — CO.
Mahanoy City, Pa.

PUBLIC SOUARE

j. Wilke»*Ban*e, Pa.'

LMIED STATES DLPOSiTARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000. CO

Už sudėtus pinigus m»k- 3-5j> 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President, 
FRAKAIS DęUGLAS, Cashier

Sveikatos

BRANG,AUSIS ŽM0CA®
Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metu Brooklyne-New York gyvuoia 
Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

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

LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ugų metų pritirimu 
ISrado daugybę specijalisku gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s 
dtlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės;
Kraujo Valytoja*.........................$1.00 -Nua galvo* dcaudėjimo.ljk
Gyvasties Balsima*.....................
Nervų Stiprintojas... .OO«. ir 1.00 
Va i s taa dol Vidurių.. .50c. ir 1.00
KVaujo Stiprintojas,...'...................50
Nuo kosulio......................25c. ir .->0
Nuo genelė.: skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės proškos...........10c. ir 100
Pigulkos dėl kepenų...........................25
Blakių naikintojas................................10
Del išvarymo soliterio.............. 8.00
Anatarinas plovimui...........................25
Nuo kojų prakaitavimo.. .25
Gydanti mostis...................................... 50
Antiscptiškas muilas...................

Nuo kojų nuospaudų. . 10<
Nuo dantų gėlimo...*...............
Nuo peršalimo................. .. ....
Plaukų stiprintojas. .. .*4c. ir 
I.inimeritas arba ExpeV ris... 
Nuo plaukų žilimo. .f !•••••
Nuo Reumatizmo...* o<l *. ir
Nuo Ivtiškų ligų..' .5« •. ir
Nuo dusulio.........................  ...
Nuo kirmėlių.*.............................
Ąntiseptišką mostis............
Nuo viduriavimo...............
Kastorija dėl vaikų.. ..10. jr
Proškos dėl dantų........................
Karpų naikintojas...............Gumbo lašai......................50c. ir 1 00

Spccijališka Tikrci Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^ros 25c. 
Taippat iš Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, š, ^įs ir t. t. kokias

tik yra vinomos ir žmonių vartojamos.

BfipReikalaukite prisiuntimo katalogo su musų gyduolių ^prašymais
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami | Lirtuniėų <4f>tiekq.

r VINCAS J. DAUNORA,* APtiekon«, •
*29 Bedlord Avenue Kampas North 4-tos gatvčs BrooBtfn, N. Y.

Išgydau Į
Ai noriu iiąydyti kiekvieną 

čiamt, Kraujo nuodą. Nerviškos 
Nusilpimo, Raudonųjų, Fistulos,
AR TAMSTA SERGI AR ĖSI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimss 
žų snt daktarų ir gyduolių bi ,, 
kurie buvo gydomi daktarų be jokios pasakmžs, 
kuriuom tikraihr ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik j mano ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visose kalbose 

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

VARICOCELĘ 
HYDROCELE w
[t.y.pažadintas žyslssl 

be peritulų, skausmą.)
vyrą'kenčiantį nuo Varicoceles, Strikturos, Ožkre- 
negales, Hydroceles ar ypatiškų vyrų ligų, Vyriško 

i. Kepenų ir įvairių Pųslča ligų.
ERGI AR ESI SILPNAS?

Tas laisvas pasiulinimas yra atviras visiems, kuri* praleido dideles sumas pini- 
ir gyduolių be jokios naudos ir mano noru yra parodyti žmonima 
---- ' ‘----- -- ' ‘ '---------- |,a<j aj Tar,oju vienintšij būdą,

Tikrai ižeydau Skilvio, Plaučių trinkėtų nesveikumus 
tokilt ui neiigydymą—Neišgydo nemokėk)(Mėme

Slaptos
(08

___ _____ a greitai, ant
visada su pilna slaptybe. 
Nerviška negalė, silpnu
mas, Pražudyta paįlogp, 
Nuovargį. Kraupi užnoe- 
diRmą. šlapumo bėgimą.

Plaučiai
Dusulys, Bronchilia. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano valiau.ia mat.
RODĄ DOVANAI.

Itgyde kad butum aveikaa

Specl|»HjHsVyr, Ir MaterųL Iru

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius Nube 
gimus, Įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligo«. Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kitos ligos išgydo 
mot.

IŠTYRIMAS DOVANAI.
VISIŠKO PAGIJIMO kiekvienas jieško. Aš tamstą išgydysiu visiškai, jeigu tamsta 
tik pavesi gydymą savo ligos man. Mano preke yra žema ir pritinkanti prie mano 
Rakančio gydymo, o išlygos labai lengvos. Ateik šiądien ir pasiliuoeuok nuo kančių

DR, ZINS 183 CHICAGO
Valandos: nuo 8 ryto Iki B vakar*. Nedilloms nuo B ryto Iki 4 po pieliį

l
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