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Anglija nori gelbėti Turkiją.
Albanai nepatenkinti.

Sufragistčs važiuoja i| Anglijos.

Gub. Sulzer atstatytas nuo vietos.

Paliko turtus socialistams.
BAISUS KARŠČIAI.

Gen.

Anglija nori gelbėti 
Turkiją.

Iš Rymo rašo, jog yra tik 
ra žinia; kad Anglija mė
gins’ gelbėti turkų imperi
ją nuo pražūties. Jinai tu
ri tam tikrą planą, kurį pri
statys kitoms viešpatijoms 
patvirtinti. Anglija apsi
ima prižiūrėti reformas Ar
mėnijoje ii
Azijoje. .

Buvo manoma, kad Tur-

moky kloję, o tai dėlto, kad 
Irlandijos universitetan ta
po įvesta toji kalba priver
stinai.

Airiai buvo užmiršę savo 
kalba ir dabar kelia ja iš 
numirusiu.

Čan apsiskelbė Kynų kaltina, kad būdamas gu-
ciecorium? bernatorium išdavė mela-

T , ,.. v. . gingas žinias apie surinktusLondoną atėjo znna, i" . , . .
. T* .... t, , • i ir išleistus pinigus priesren-iog Kyliu sostinėje Pekine , , , . ,d. . . . v kainuose kurstymuose; kadeinas gandas, buk maneuru ... , .............., ’ TT / skiriamus kompanijai pim-generolas Can lisun pasi- , .. .. • . . . gus apvertęs saviems reika-skelbęs Kvnu ciecorium ir . , , . ,, ,. Y ./. . ‘ . . . , įlains; kad įsileido i speku-ketmąs eiti į Nankma ir te- , .. . v .{ ‘ 'arijas viešais pinigais, ir

t

uai įsteigti savo valdžią.
ISPANIJA.

Nuspręsta laikyti Ispąni- 
Mažesniojoje įjos-Amerikos parodą Šeri

nėje' 1914 m.
Katalonijos kasyklose pla 

Rija nori pasidalinti Rusi- tinusi straikas. Pametė dar-
jįa. Vokietija, Anglija 
Franeija.

Albanai nepatenkinti.
Albanai nepatenkinti tuo, 

kad Albanijos rubežiai tapo
- •> į t -y- ,

sumažinti. Jie suteikė An
glijos admirolui, kurs yra 
viršininku Skutari įgulos, 
kad jeigu Albanijai nebus 
sugrąžinti seni rubežiai
prieš 21 
karė.

rugp., tai busianti

ii’įbą 50,000 darbininkų. Ka- 
Įreiviai daboja tvarkos.

Barcelonijoje tapo ap
šauktas visuotinis straikas. 
Anarchistų vadai tapo iš
varyti iš miesto ir .pabėgo 
’ Franciją. Strsrtkuoja 75,
Oį}5 žmonės. Uždaryta 260<
dirbtuvių. Straikas plati
nasi. Paskutinėmis dieno
mis metė darbą apie 300,000 
darbininkų, jų skaičiuje ir 
moterįs.

Prezidentas Yuanšikajus ,.v . ,. .. ... d Dabar dar reikės įam sto-issiuntmeio paliepima po,,. , . ■ - , . , ... .•’ .A ‘ 1 ; ti teismini is tu visu kaltini-.visus Kvuus imti visus res-I ,... ‘ . v. . , imu..; publikos pnesimnkus, ne- •; . . . m
žiūrint, kas jie yra. ' ’lsa ta‘ 8urcn«e 3au IV

25,0011 maištininkų iš Hu- mmall>' Hal1’ Prles kurlos 
iNan provincijos eina iš Yu- “"™a Sl,lzer Pra<lėi” ei‘k 
Čan i Hankorv; jai jiems.'\a*P k‘k taIK' gnbernato- 

| pasiseks paimti šį miestą, 11UU1-
Į jie eis ant Pekino.

Dr. Sun Vat Šen ir gen.1 jęįįį gubernatoriai, atstaty- 
tllnang Sing atkeliavo per-1 ti nuo vietų. ■
si rengę i Japoniją. Vyriau-' _>♦,

! sybė pradžioje nenorėjo j.)' Suv- ' ^tijoff®W seB- 
įleisti, bet atsiminusi, kad1*'™1 klti gubernatoriai, ku- 

I riuos buvo nubalsuota payra paskirta dovana už abie
jų galvas, leido jiems išlipti 
iš laivo, nes jei butų sugrą
žinusi į kylius, tai butų bu
vę juodu nugalabyti.

Sufragistės važiuoja iš 
Anglijos.

Emelina Pankhurst išva
žiavo pas dukterį Cristoba- 
lę į Paryžių. Annie Ken- 
nev, kita vadovė kariaujan
čių sufragisčių, taip-pat iš
važiavo į Franciją. Sylvia 
Pankhurst irgi važiuos sve? 
tur, kaip tik pasveiks nuo 
“bado ir troškulio strai- 
ko”.

Policija netik ką duoda 
joms važiuoti svetur, bet 
dar padėtų joms krustyties 
laukan, jei tai butų jų galy
bėje.

KANADA.
Victorija, B. C., 

majoras, pasiuntė į
miesto
vidaus ĮA, LA86E3T BATTLE5HIP IK Tt

ftttOTO gY AMEElCAM PRESS ASSOClATtOh
WORLP

dahkų ministeįiją piotes- Didžiausias Pasaulijė Karišk as Laivas Rivadivia. Padirbtas Amerikonų dėlei Argentinos Re
tą prieš įleidimą rusų į tą publikos. iigi0 turi 5775 pėdas pločio 96 pėdas, 
uostą. i . ________________ '_____________________________.

| Atvažiuos Kanados opera.
Į Montrealiuje susidarė o- 
peros trupė, kuri važinės ir 
po Suv. - Valstijų didesnius 
miestus. Operos vadu yra 
Max Rabinoff.

buvo taip-pat Saldžiausio- 
sios Širdies brolija. Abid- 

skelbė, jog valdžia ištiesų |vi tapo uždarytos ir surink- 
jnano prakirsti tunelį po ti pinigai sumoje 200,000 do

ANGLIJA.
Premieras Asąuith pa

Anglijos kanalu nuo Dove- 
rio į Galais.

Londone atsiliko didelis 
viso pasaulio gydytojų su
važiavimas. Valdiškoji su- 

programa

lerių tapo užgrobti ir ati
duoti į viešąjį iždą.

ITALIJA.
Pramonija Italijoje yra 

apsistojusi. Vis tai vaisiai 
karės su turkais, kuri pra
lijo baisias sumas pinigų. 
Visur straikas. Darbinin
kai kenčia didelį vargą ir 
reikalauja pakėlimo mokes
čiu. Darbdaviai nenori nu
sileisti. Kįla straikar. Vie
name liepos mėnesyje bu
vo 77 straikai. Milano vi
suotinis straikas sugriuvo.

Vokiečiai nedalyvaus San 
Franciscos parodoje.

važiavimo programa buvo; Vokietijos valdžia gailį 
atspausta anglų, frajieuzų, I gale nusprendė nedalyvau-

4. Gulk anksti ir kelk 
anksti. Miegok mažiausia 
šešias ir pusę valandas die
noje. Moterįs privalo mie
goti astuonias ir pusę va
landas.

5. Ilsėkis vieną dieną sa
vaitėje. Poilsio Mienoje nie
ko neskaityk ir nieko nera
šyk.

6. Saugokis užsidegimų.

skirtas Suv. Valstijų pa
siuntiniu Bulgarijoje. Prieš 
Vopicką buvo sujudę visi 
blaivininkai, bet pasirodė, 
jog jis, nors yra galva Atlas 
Brewing Co., tečiau yra tei
singas ir blaivas žmogus.

varyti iš vietos ir kurie dėl
to buvo patraukti tiesom

Charles Robinson, Kan- 
sas valst. gub., 1862 m. —• 
išteisintas.

Harrison Reed, Florida, 
1868 m., kaltinimai atšauk
ti...

AVilliam W. HWden, N. 
Carolina, 1870 m., pavary
tas.

Powell Clayton, Arkau- 
sas, 1871 nu, kaltinimai at
šaukti.

David Butler, \ebrask%
Baisus karščiai.

, Kansase, Missouryje ir 
Oklahomoje viešpatauja ii- į 1871 m., pavarytas.

Japonija nepripažįs 
Diaž’o.

gi ir nepakenčiami karščiai. 
Vietomis palyja, bet ne per
daug — ir vėl karšta. Kar
ščiai jau daugiau, kaip dvi 
savaiti laikosi 100 ir dau
giau laipsnių.

Henry C. Wannoth, Loui. 
sianax 1872 m., tarnyba pa
sibaigė, pirm negu prasidė
jo tardymas.

Adelbert Ames, Mississi- 
ppi, 1876 m., pats atsisakė 
nuo vietos.

italų ir vokiečių kalbomis. į PasauIinėje parodoje San Nešikarščiuok. Nesirūpink Japonijos valdžia nu-
Tartasi, kaip prailginti žmo pVaneiseoje 1915 m. Tečiau 
gaus amžių, o mirtį padarv- okietija atsiųs savo atsto
ti saldesne. Iš Amerikos ! vą iškilmėn Panamos kana- 
eliirupgų daugiausiai domos' *w atidarymo.
į save kreipė d-ras John B.
Murphy iš Cliieago ir d-ras Noii būt sveikas klausyk, 7. 'Buk vedęs! Našlės ir
William J. Mayo iš Roehes- 
ter, Minn.

Menama, kad Londone

ką sako japonai.
New York’o japonų są

junga paleido šitokius pri

Straikas švino kasykloje.
Visos švino kasyklos St.v

IFraneois paviete, Missouri, 
Meksikos pasiuntinių. Diaz tap0 uždarytos. Straikuoja

apie tokius daiktus, kurių sprendė nepripažinti gen. 
neišvengsi. Nekalbėk apie Felix’o Diaz valdiškai 
nemalonius daiktus, nei ne
siklausyk, jei kas apie juos 
užsimena.

bus priimtas Japonijoje, 
kaipo privatinis žmogus, 
bet ne kaipo Meksikos at- 

našliai privalo -jieškoti sau stovas. Prez. Huerta siun- 
poros kuogreičiausia i. įtė Diaz’ą į Japoniją, kad

8. Negerk daug arbatos ir padėkotų japonams už da*

5,000 kalnakasių, prideran
čių į uniją “AVesteru Fe- 
deration of Miners”.

dabar tiek dauff žmonių sakymus tiems, kurie nori kavos. Nerūkyk tabako ir lvvavimą 100 metų Meksi-
miršta dėlto, kad moterįs Huti sveiki:
eina į pirklybą, pramonija L Buk lauke kiek galima

Didelis apgaudinėtojas bus 
išvežtas iš Amerikos.

liaus Bander, šveicaras,

IRLANDIJA.
Liepos pabaigoje atsiliko 

senos airių kalbos (gaeliko) 
sąjungos suvažiavimas. Są
jungos prezidentu paliktas 
vienu balsu d-ras Donglas 5 mil. 
Ilvde. Tapo pranešta, jog 
mokinimas airių kalbos ta
po sugrąžintas 2000 mokyk
lų, iš kuriu ta kalba buvo 
pirm to išvaryta. Sąjunga 
privertė, kad jinai butų vėl 
įvesta. Mokinimas airiu kai

li’ kitokius darbus, kurių' daugiausiai. Šildykis sau- 
pirmiau buvo atliekami vie- Įėję ir mankštink save. 
nu vyrų. Į Kvėpuok vienodai ir giliai.

negerk svaiginamų gėrimų. Į-kos nepriklausomybės su-Į bus išvežtas is Amerikos ir 
kaktuvių išklimėse. Japoni-: atiduotas į Šveicarijos val- 
jos pasielgimas parodė, jog džios rankas. Bander yraAnglijos parliamentas 

pertrauktas. jinai gerbia Suv. Valstijų prigavęs daugelį žmonių
Rugp. 15 d., karaliaus pa-latsinešimą į dabartinę Mek- Europoje ir Amerikoje ant

Parcel Post Palengvinimai.
Pačto ministerio Burle- 

son’o paliepimu nuo 15 rug- 
piučio galima siųsti paštu 
daiktus, sveriančius 20 sva
rų ir už mažesnį užmokestį, 
nekaip pirmiau. Jis pats 
nusiuntė prez. Wilson’uiį 
kraitę vaisių, sveriančių 17 
svarų, pridėdamas markių 
už 13 svarų. Famieriams, 
sodininkams ir- daržinin
kams bus dabar lengviau 
siuntinėti savo produktus.

PORTUGALIJA.
Portugalija tur

dol.
visame ižde. Valdžia, no
rėdama padengti tą nepri-

2. Valgyk mėsą tik vieną liepimu Anglijos parliamen sikos vąldžią. Diaz buvo nu- 600,000 dol. Jis pardavinė-Į .
JA. kartą dienoje. Lai tau už- p, posėdžiai tapo pertrauk- važiavęs jau iki Viktoria, davo nieko nevertas akcijas Pallko turtus socialistams, 
i netoli j tenka kiaušinių, košiukiu. įj iki vasariui 19[4 m. Par-1 B. C., ir buvo besirengiąs visokiose Amerikos kasyk- Miręs 13 rugp. Sveicari-
- _ — _ ** M r. .. Z. 1 I Z 1 Z Knepritekliaus n‘ daržovių; valgyk taip-pat 

vaisių ir gerk šviežią pie
ną. Gromuliuok gėlai vi-

teklių, pradėjo pardavinėti sus valgius.
3. Maudvkis šiltameužgrobtas bažnytines nuo

savybes. Lisbonoje buvo 
renkami -pinigai pastatymui
didelės bazilikos. Pinigus 

bos pasidaugino vidujinėje, rinko tam tikra komisija,

van
denyje kasdien, ir eik į pir
tį, vieną arba du kartu sa
vaitėje, jei tavo širdis gali 
pakelti.

liamentas galės būti su-' sėsti į laivą.
šauktas netikėtai tik labai į ---------
svarbiame reikale. Maksim Gorkij serga.

--------- | Ateina žinia, jog žinomas
Vopicka Amerikos pasiun- j j ūsų raštininkas Maksim 

tiniu Bulgarijoje. Į Gorkij serga džiova ir nei- 
Cliarles X Vopicka, Chi-, ilgai tepagyvens. Jį pri- 

cagos braforininkas, gavo į žiuri aktorė, su kuria jis 
prižadėjim^^tad bus pa- buvo išvažiavęs iš Rusijos.

lose.

New York’o gub. Sulzer at
statytas nuo vietos.

Rugp. 13 d. New York’o 
gubernatorius AYilliam Sul
zer tapo diduma legislatu- 
ros balsų (79 prieš 45) pa
varytas iš- spvo vietos. Jį

joje Vokietijos social-demo- 
kratų vadas Augustas He
bei paliko turto $150,000?' 
didesnę jo dalį jis pavedė 
socialistų partijos reika
lams. Taip-pat pelną iš sa
vo raštų jis paskyrė tai pa
čiai partijai. »Jo kulias ta
po sudegintas. >



DRAUSAB Kugpiučio (Aug.) 21, 1913.

(/Lekcija ir 
Evangelija

PENKIOLIKTOJI MEDĖ

Lik PO SEKMINIŲ.

Lekcija. _ Gal. V. 25, VI, 
10. — Broliai: Jei dvasia 
gyvename, dvasia ir vaik
ščiokime. Nesidarvkimt no
rinčiais tučšios garbės, vieni 
kitus kabiniedami, vieni ki
tiems pavydėdami. O jei 
žmogus butų atrastas kokia
me nusidėjime, jus, pamo
kykite romumo dvasioje, da 
bodami pats save, idant ir 
tu nebūtum gundytas. Ne
šiokite viens kito naštas, o 
taip išpildvsite Kristaus 
įstatymų. Nes jeigu žmo
gus mano, kad jis yra kuo 
norints, kuomet jisai nėra 
nieku, pats save apgauna. 
O kiekvienas tegul savo dar 
bų ištiria, o taip tiktai pats 
savyje turės garbę; o ne ki
tame. Nes kiekvienas ne
šioja savo naštą. O tegul 
duoda tas, kursai yra mo
kinamas žodžiu, tam, kursai 
jį mokina, iš visokio tur
to. Neklyskite: Dievas ne
siduos iš savęs jūokties. Nes 
ką žmogus pasės, tą ir 
piaus.. Nes, kas sėja ant sa- 
ivo kūno, iš kūno ir piaus 
pagedimą. O gerai ' daly
dami, nenustokime: nes sa
vo laike plausime nenusto
dami. Todėl, 'kolei turime 
laiką, gerai darykime vi
siems, o daugiausiai tikėji
mo namininkams.

Evangelija. — Luk. VII, 
11 — 16. — Anuomet ėjo 
Jėzus miestan, kursai vadi
nasi Nainį, ir ėjo su juo jo 
mokintiniai ir apsti minia. 
O kad prisartino prie mie
sto vartų, šit išnešė numirė
lį, vienatinį jo motinos sū
nų, o šitoji buvo našlė; ir di
di miesto minia ėjo su ja. 
Kurią pamatęs Viešpats pa
sigailėjo j*»s ir tarė jai: Ne
verk! Ir prisiartino ir paly
tėjo norus (o anie, kurie ne
šė, sustojo), ir tarė: Jauni
kaiti, sakau tau, kelkis. Ir 
atsisėdo tas, kurs buvo nu
miręs, ir pradėjo kalbėti: ir 
atidavė jį jo motinai. Ir 
paėmė visus baimė ir garbi
no Dievą, tardami; Jog di
dis pranašas kėlėsi tarp mu
ši/ ir jog Dievas aplankė sa
vo tautą. Ir pasklydo apie 
jį šita kalba po visą žydų 
žemę ir po visą apygardos 
kraštą. '

Buvo pavakaris, kada 
Kristus, žmonių minios ly
dimas, artinosi prie miesto 
Naim. Miestas stovi ant 
kalnelio Hermon einant į 
pakalnę Esdrelon. Užsilikę 
ligšioliai dideli sienų griu
vėsiai ir kapiniai parodo, 
kad miesto ne bet kokio 
butą; jis turėjo net didelius 
vartus. Ir čia ties vartais 
Kristus susitinka su grau
dinga procesija einančią iš 
miesto. Jos priešakyje ei
na graudus choras, toliau 
viena moteriškė tyliai ver
kianti, o paskui ją keturi 
vyrai neša ant lentos numi
rėlį suvystytą į paklodę; tik 
veidas jo galimą buvo maty
ti; paskui seka prieteliai, 
kaimynai, pažįstami. Nu
mirėlis — jaunikaitis buvo 
vienatinis sūnūs anos ver
kiančios moteriškės —• naš
lės.

Ir Kristus tą jaunikaiti; 
atgydo.

Apsvarstykime šito ste
buklo ypatybes. Pirmą, yra 
tai prikėlimas iš numirė
lių. Evangelija mini tiktai 
tris iš numirėlių atgydy- 
mus, ir iš tų trijų aprašo
mas čia atsitikimas yra pir
mutinis. Čia pirmą kartą 
Kristua pasirodė esąs gyvy
bės Viešpačiu.

Antra stebuklo ypatybė 
vra ta, kad Kristus pada
rė jį niekam neprašant, vien 
tik iš gailestingumo, ma
tydamas motynos — našlės 
skausmą. O gal Jo Širdis 
atjautė dabar skausmą Šve. 
Jo Motynos ties Kryžium 
stovinčios ir Jam pagaila 
anos moteriškės — ir tarė 
jai “neverk!” Nebūtų da
vę nuraminimo šitie žodžiai 
kieno kito ištarti. Bet Kris
tus ką pasako, tai ir pa
daro: Jis prieina prie grabo 
ir liepia numirėliui keltis. 
Tasai pabunda, keliasi ir 
ima kalbėti! Motinos ge
riausia gali suprasti, kaip 

'anoji našlė dėkinga buvo 
Kristui.

Minią apiemė šventa bai
mė. Jį garbina Dievą, “Ku-

Katalikų Federacijos Kongre
sas Milwaukee, Wis. Milwaukee’- 
je pasibaigė- dvyliktasis eilėje 

, , . v • ,, Amerikos Katalikų Federacijosris aplanke žmones &vo . Kongresas Lenkai'n,rodowcai' 
Teisingai minia pasakė: j agitavo labai, kad parodoje ne- 

Visi Kristaus stebuklai pa- Į daly vautų lenkų katalikų <jrau-
rodo Jo Dievišką pasiunti
nystę ir netikėjimo pama
tus išgriauna. J. K.

Thomas, W. Va.. Šitame mie- 
Sitelyje lietuvių yra iki 600. Pir- 

' įpiau turėjom lietuvį kunigą, J. 
Jakštį, bet jam išvažiavus kitur,
nesulaukiame kito kunigo. Ge-*•gūžio 6 d. buvo sušauktas para
pijos mitingas lietuvių ir lenkų. 
Likosi išrinktas komitetas pajieš- 
koti lietuvio kunigo.

Liepos 24 d. likos pasiųsti 3 
delegatai į vyskupą: Pranciškus

i Keblotis ir Vincentas Nekis iš 
lietuvių, ir John Klera iš lenkų, 

j Vyskupas prižadėjo prisiųsti lie
tuvį kunigą, kaip tik atsiras. Jis 
savo diecezijoje neturi, liepė 
mums patiems pasijieškoti. Tai 
męs lietuviai ir lenkai šaukie- 
mės į “Draugo” Redakciją pa
garsinti savo laikraštyje, gal atsi
ras koks kunigas, kuris norėtų 
pas mus apsigyventi.

Sekr. J.'Kr&nauskas.

Kiek bažnyčių Kauno gub.
Kauno gub. parapijų bažnyčių 
yra 201 ir filijų 116 — viso 317 
Dievo namų. Vienoje Chicagoje 
katalikiškų bažnyčių yra 308, be
veik tiek, kiek visoje Kauno gu
bernijoje.

Magpeth, L. 1. Kažin ar ne
užsileisdami vienas kitam ar iš 
kitos kokios priežasties šios ape- 
linkės kunigai kelia labai iškil
mingus bažnyčios vardo atlaidas, 
ir dienoje kada pripuola. 9u- 
batoje buvo atlaidai Brooklyne. 
Seredoje rugp. 6-tą Maspeth’e ta
po apvaikščiota atlaidai “Atsi
mainymo Viešp/ties”. Tvarka 
buvo tokia: utarninko vakare iš
kilmingi mišparai su pamokslu, 
seredoje išryto iškilmingos mišios 
su asista ir pamokslas; vakare 
vėl mišparai su pamokslu. Ku
nigų svečių buvo apie pusė tuzi
no. Be kunigų užklydodu kleriku, 
kurie taip-pat dalyvavo iškilmė
je laike pirmųjų mišparų ir su
mos. * Žmonių buvo neperdaug, 
bet tokiame priemiestyje ir šio
kią dieną negalima daug ir ti- 
kėties. Iš dalyvavusių didelis 
nuošimtis buvo išpažinties ir ar
tinosi prie Dievo stalo.

Buvęs atlaiduose.

Vilniaus vyskupijos kunigų per 
mainos. Kun. J. Stosiunas iš Vil
niaus šv. Jokūbo bažnyčios per
keltas į Sumeliškį kamend., kun. 
J. Bakšys, Vilniaus Viru Šventų
jų bažnyčios kame^., ii* kun. An-

drukauis, Bielostoko kamend., pa 
lieka kiekvienas savo vietoje; 
kun. K. Stašauskas lieka Vilniuje.

Žemaičiu vyskupijos kunigų
permainos. Kun. kan. Skviree- 
kas paskirtas konsistorijos ase
sorium ; Telšių gimnazijos kapel. 
kun. M. Vaitkus perkeltas Kau
nan “Bažnytinės Apžvalgos” 
laikraščio redaguotą-; kun. Slab- 
šinskis, Laukesos kam., perkeltas 
Grendzės filijon; kun. Pakalnis, 
Anykščių kamendorius, perkeltas 
Utėnon kamend.; Utenos kam. 
kun. Švagždys paliuosuotas nuo 
vietos užsienin; kun. Alb. Jonu
šai, Girkalnio kanu, paliuosuotas 
nuo vietos ir apsigyveno metams 
Kurtavėnų altarijoje.

•
— Birželio 30 dienų J. E. Že

maičių vyskupas Girtautas įvilko 
į vienuolio rubus Kretingos vie
nuolį kun. Z. Živatkauskį.

— Tą pačią dieną J. E. Že- 
meičių vyskupas įšventė diako
nais šiuos Žemaičių seminarijos 
klerikus: Juozą Aperavieių, Ka
zį Gabrijelaitį, Petrą Jakštą, Ka
zį Mikilinskį, Bronių Strumilą ir 
Dijonizą Zachaževski.

— J. E. Žemaičių vyskupas Cir- 
tautas išvažiavo kuriam laikui į 
vasaros gyvenimą KSrmėlavon.

(Iš “Viltis^’)

gijos, tečiau ėjo parodoje. Iš 
kalbėtojų atsižymėjo antvyskupis 
Ireland, kurs puikiai nupiešė prie 
dermes katalikų, kaipo Amerikos 
piliečių. Kongresas padarė daug 
svarbių nutarimų.

Vokietijos katalikai. Vokieti
jos Katalikų Kongresas atsiliko 
Metzo mieste rugp. 17—21 d. 
Tomis pačiomis dienomis Austri
jos katalikai laikė savo kongre
są Linze.

Eucharistijos Kongresai. Eu
charistijos kongresas 1914 m. bus 
laikomas Lourdes’e, Francijoje 
nuo 9 iki 13 rugsėjo; 1915 m. 
jis bus Sydney, Australijoje;
1916 m. — Palermoje, Sicilijoje;
1917 m. — Litnojų, Peru.

Duryea, Pa., Lietuviai .pa
siliko ne tik be lietuvio, 
bet ir be lenko kunigo. Per 
8 mėnesius juos prižiūrėjo kun. 
Neverauskas, kurs gyveno Pitts- 
tone pas kun. J. Kassakaitį. Iš
važiavus kun. Neverauskui p_Lie- 
tuvą, jie vėl pasidavė globon 
lenkų kunigo B. Baranausko. 
Bet dabar kun. Bar. pradėjo 
važinėti į Wyomingą, kur tve
riasi nauja lenkų parapija. Tuo 
budu lietuviai pasiliko visai be 
jokio kunigo.

Pl&ius, Pa. Susitvėrė čia nau
ja lietuvių parapija, kuriai kle
bonauja kun. dr. J. Servetka!

Vokiečių Vereino suvažiavimas
Amerikos vokiečių katalikų Susi
vienijimo (Vėrėm) suvažiavimas 
atsiliko šįmet rugpiučio pradžio
je Buffalo mieste. Atvyko Jo 
Malonybė Apaštališkas Delega
tas Bonzano ir daug kitų augštai 
pastatytų asmenų. Sutverta jau
nimo organizacija, kurios užda
viniu bus lavinti sąnarius visuo
menės gyvenime; įkurta moterių 
Sąjunga; pasirūpinta pagerinti 
parapijų mokyklas; sudaryta 
darbininkų Sąjunga (Arbeiter- 
verein), kurios priderės į Ameri
kos Darbo Federacijos, bet la
vins darbininkus darbininkų 
klausimo supratime. Tečiau svar
biausiu nutarimu bene bus ga
lutinas įsteigimas Ketteler’io Na
mų Visuomenės Mokslams tyrinė
ti. Žemė jau nupirkta šalia 
Loyola universiteto Chicagoje. 
asilieka lik pastatyti pačįus na- 
pasilieka tfk pastatyti pačius na
mus. • .

“DRAUGAS”
pritinsiąs laikraštis

Užsirašyk Jį!

Vilniuje. Tolimi svečiai. 
Liepos 11 d. apsilankė pas mus 
du Amerikos augštųjų mokyklų 
studentu lietuviu: Tomas Migauc 
kas ir Juozas Bobulevičius. Abu. 
du juodu Amerikįoje gimusiu įr 
augusiu. Tėvai jų jau senai iš
sikėlė į Ameriką. Juodu daug 
girdėjo apie tolimų tėvynę ir 
išsiilgusiu laukė tos progos, kada 
bus galima ją pamatyti! Šįmet 
juodu išsikėlė į Lietuvą ir ap
skritai į Europą visai vasarai, 
maž-daug trims mėnesiams. Pa
sakojo, kiek daug malonių įspū
džių patyrę lankydami Lietuvos 
kaimus, matydami visur gyve
nant vienus lietuvius ir vien tik 
lietuviškai kalbančius. Užeidami 
šventadieniais į bažnyčią gėrisi, 
kad visur viskas lietuviška, sa
va. Juodu jau aplankę Suvalkų 
guberniją, iš kur yra kilę jųdvie
jų tėvai. Dabar važiuosią į Kaut- 
ną bent kiek ir Kauno guberni
jos pamatyti. Paskiau, pabuvoję 
Lietuvoje, grįš per Austriją, Ita
liją iš paregėtos senosios tėvy
nės į antrą priimtiną tėvynę 
Ameriką. Abudu jie yra iš Wor- 
cester, Mass.

(Iš “Vilties”)

“KIEKVIENA PELADA TIK 
SAVO VAIKUS GIRIA”.

Prarėjųsį rudenį buvo rinkimai 
į Dūmą. Žmonės taip vadinamų
jų “pirmeivių” suklaidinti, išrin
ko ir du ne kokios vertės atsto
vu į Durną.

Vienas tų dviejų atstovų vadi
nasi Keinis.

Tas tariamasis žmonių gynėjas 
Dūmoje taip tyli, jog jau net į 
priežodį įėjo. Tyli, sako, kaip 
Keinis Dūmoje. Toks yra pirma
sis neva žmonių užtarytojas Dū
moje.

Antras taip vadinamųjų ‘pirm 
eivių’ išpirštasis atstovas pasiro- 
dėdar menkesnis. Tiesa, ne dėlty 
Įėjimo, bet kad to^įo kalbos to
kios menkos, tokios nevykusios.

Tarp ko kito atstovas Januš
kevičius apšmeižė musu draugi
jas, kurios platina tarp žmonių 
Švietimą ir rūpinas sumažinti jų 
vargus. Tas draugijas šmeižda- 
mas, atstovas Januškevičius, jau 
tuo pačiu stengiasi palaikyti žmo 
nių tamsumą ir jų var^hs.

Tokiais savo išpirštųjų atstovų , 
Keinio ir Januškevičiaus darbais j 
taip vadinamųjų ; “pirmeivių” 
laikraščiai negali atsidžiaugti ir 
atsigirti. Na, suprantamas daly
kas. Juk jie patįs sako, kad kiek
viena pelėda tik savo vaikus gi
ria.

Januškevičius, kalbėdamas apie 
šv. Juozapo draugiją, prie kurios 

' priguli tik patįs darbininkai, is- i 
skiriant veną kunigą, kurį jie pa
tįs išsirenka, pasakė tarp ko ki
to, jog prie tos draugijos priguli 
ne vien darbininkai,* bet ir pa- 
brikantai.

“Vienybė” jam nurodė tą 
jo pasakytąją nesąmonę. Bent 
Kaune šv. Juozapo draugijoje nė- Į 
ra nei vieno pabrikanto, bet nei | 
meisterio arba darbininkų virši- [ 
ninko! Visi žino, kad prie tos 
draugijos priguli patįs darbinin
kai rankpelniai,i susispietę į drau- j 
giją vien su tikslu rupiDties savo 
varginigo buvo pagerinimu.
* ‘ Lietuvos I Tkininkas ’ ’ rupinda- 
masis kaip nors tas Januškevičiaus 
neteisybes išteisinti, sako, kad 
draugijoje dalyvauja jei ne patįs 
pabrikantai, tai bent jų šalinin
kai, pataikūnai.

Vienas ar kitas kunigas, renka
mas tų pačių darbininkų, tegali 
būti draugijoje tiktai darbininkų 
reikalų apginėju. Todėl kol Ja
nuškevičius arba “Lietuvos Uk.” 
neišrodys, kuo apsireiškia patai
kavimas ir klerikalizmas, mes tą 
jų užsipuolimą turime teisę va
dinti šmeižimu. Visai netikęs 
darbas vadinti save darbo žmo
nių atstovais ir tenpat Durnoje 
šmeižti rankpelnių draugijas.

Girdami savo netikusius atsto
vus, taip vadinamieji “pirmei
viai” užsipuolė visomis keturio
mis ant kun. Laukaičio. “Vie
nybė” ne eirta tuo keliu, kuriuo 
eina šovinistai “Ijiet. Uk. ” ir 
“Liet. Žinių” rašytojai. Dėlto ji 
jr ne mano girti tai,’ kas yra peik
tina. Ji sako,, jog j«nn. Laukai
tis netinkamai ^Htarė.

Tik jo klaida yra ne tame, ką 
jam neteisingai nori primesti taip 
vadinamieji “pirmeiviai”. Di
džiausia jo suklydimas yra tame, 
jog jis neatsiminė kokiais Šmeiži
mo šalininkais yra taip vadina
mieji “pirmeiviai”, ir pavartojo 
savo kalboje tokį išsireiSkiiną, 
kurs gali būti suprastas ne vie
naip.

Doras žmogus išgirdęs tokį žo
dį ir nežinodamas, kokioje pras
mėje kalbėtojas tą žodį vartoja, 
pasirūpins, kad tas pats kalbė
tojas jam tai paaiškintą. Mat, 
doras žmogus, bijo iškreipti sve
timą mintį. Kalbėtojui žodžio 
prasmę paaiškinus, visi žmonės 
apvaliame pasaulyje laiko tą pa
aiškinimą pačių teisinguoju arba, 
kaip jie kad sako, autentišku.

Kas kita, žinoma, su Inusą taip 
vadinamais ‘pirmeiviais’, kuriems 
ne teisybė, bet šmeižimas. Tie 
šmeižimų šalininkai, pagaliaus ir 
pačiam kun. Laukaičiui pasiaiš
kinus, nesiliauja rėkę ir užme- 
tinėję to, ko jis nei manyte ne
manęs sakyti. Kun. Laukaitis 
sako “Viltyje”7 jog jis kalbėda
mas, kad kunigai prisidėjo prie 
numalšinimo “kramolos” sakęs, 
jog kunigai prisidėjo prie numal
šinimo tokių plėšikų ir galvažu
džių, kokiais buvo ka<^ ir gilti- 
niečiai, kurie vadino save pirm
eiviais. Tuotarpu, kad taip va
dinamųjų “pirmeivių” laikraščiai 
rėkia visiems savo skaitytojams, 
kad, girdi, kun. Laukaitis kal
bėjęs ne apie galvažudžius, bet 
apie kovotojus už laisvę (tikėji
mo ir kitokią žmonėms reikalin
giausią. “L. U. No. 26).

Bet reikia pasakyti, jog taip 
elgiasi tiktai tie, kurie nori ap
gauti savo skaitytojus.

Dar kartą tat sakau, supraskit, 
skaitytojai, kas tie yra taip vadi
namieji “pirmeiviai” ir kokiais 
jie budais kovoja su sau nepa
tinkančiais žmonėmis.

Valdžia leido buvusią Aukiuer- 
gėje privatinę vyrišką gimnaziją 
perkeisti į pilną su visomis teisė
mis gimnaziją. Priimant moki
nius pirmenybę turės vaikai Auk- 
mergės miesto ir pavieto gyven
tojų.. Aukmergės pavieto lietu- 
viaims reikėtų pasinaudoti ta 
gimnazija.

Ežerėnai. Birž. 31 d. buvo pas 
mus Širdies Jėzaus atlaidai. Bu
vo keli kunigai ir žmonių nema
žai, ypač lietuvių buvo prisirin
kę ir iš kitų pąrapijų. Tš ryto 
pamaldos prasidėjo gražiai ir ra
miai. Giedojo lenkiškai rožančių 
ir kitas giesmes. Pusiau dešim
tos kun. Liasauskas atlaikė votivą 
ir įlipo į sakyklą sakyti pamok
slo lietuviškai, kaip visados būda* 
vo per atlaidus. Perskaičius lie
tuviškai evangeliją, užgiedojo len 
kai lenkiškai vieną giesmę ir 
paskui toliau griebė giedoti ki
tą giesmę ir nedavė kun. Liasau- 
skui sakyti lietuviškai pamokslo. 
Kun. Liasauskas nesulaukdamas 
nustojant, maloniais žodžiais pra
šė nustoti, bet nieko negelbėjo. 
Bažnyčioje pasidarė baisi netvar
kė, lietuviai pradėjo balsu verkti, 
lenkai iš visų pusių pradėjo rėk
ti ir giedoti, net negalima buvo 
bažnyčioje rimti. . Kunigas, ma
tyti, buvo labai nusiminęs, kad 
lenkai taip drįsta niekinti baž
nyčią, išlipęs iš sakyklos dreban
čiomis rankomis padalino šven
čiausiąjį Sakramentą ir' uždarė. 
Suma atlaikyta be įstatymo, skai
tytinė. Tas atsitikimas labai per
vėrė lietuvių širdis.

• A M. Bitutė.

Vaškai. Musų apylinkėje iš 
didelės giedros ir karščių visai 
želiolanbai buvo suvargę. 21 bir
želio užtijo lietus, tai laukai nu
švito, pradėjo augti. Bet vietomis 
teko nukentėti. Joniškėlio par. 
ledai išmušė visus laukus Ous- 
tonių Rodž., Pontakonų, Ouata- 
nių dvaro, Sabonių ir kitų. Vi
sai žmonės liko be pašaro ir be 
duonos, ik kiek darbo ir vargo 
buvo. Pristavas surašė nuosto
lius, gal gaus kiek iš valdžios pa
šalpos. Kitos nelaimės aplankė 
musų kampelį 27 ir 28 d. birž. 
Lietus su nuolatine perkūnija 
Plonėnų dvaro sudegino daržinę 
su garine mašina, ir 8 žmonės nno 
lietau* buvo pasislėpę, tiems nieko 
nelienkė. Paliepių dvare trenkė 
į muro svirną, neuždegė, tik iš
mušė dokaukas pagal skliautus. 
Pasvalio parapijoj sudegino Par- 
valkių ūkininko Krivicko klojimą

ir kitą trobą. Kad ne lietus ir 
žmonių pngelbu, butų visos trio- 
bos sudegę.' Ir Putrių sodž. su
daužė medinį kryžių ir gifdėti 
pa k urše nutrenkė tris vyrus. Tai 
musų apilinkėje retai atsitinka 
taip daug nelaimių.

Svieto Parėjunas.

“SAULES” NAMAI.
Jau ne kartą “Saulės” drau

gijos valdyba išrodinėjo laikraš
čiuose savo varnigą padėjimą 
ir prašė visuomenės padėti pa
statyti “Saulės” namus, sumesti 
57 tūkstančiai rub., bet visi tie 
paraginimai ir skelbimai beveik 
tik tuomi ir teliko. Aukos plau
kia labai menkai ir jau buvo tok
sai laikas, kad reikėjo darbus už
mesti neapribuotam laikui

Bet visgi Dievo Apveizxla žiuri 
ant mus, ir tokioj sunkioj valan
doj atėjo “Saulės valdybai su pa
galba Kauno fabrikantas p. Til- 
mansas, kuris pusei metų pasko
lino 30 tūkstančių rublių. Nors 
p. Tilmansas ir svetimtautis, bet 
labai prijaučia “Saulės” Drau
gijai ir lietuvių apšvietimui, už 
ką viešai jam galima išreikšti 
padėkos žodžius. Ir dabar, kaip 
matome, p. Tilmansas' išvedė mus 
iš labai vargingo padėjimo.

“Saulės” namai su*Dievo ir 
žmonių pagalba bus užbaigti, bet 
skolą, praslinkus pusei metų, 
reiks sugrąžinti. Taigi, lietuviai, 
nesigailėkime pinigų, duokime 
kuodaugiausiai aukų “Saulės” 
namas, idant galėtumėm ir na
mus užbaigti ir p. Tilmausui sko
lą sugrąžinti.

Murai “Saulės” namų jaut iš
vesti, dabar dengiamas stogas ir 
atliekama darbai viduryje namų, 
kaip tai: kanalizacija, centrali- 
nis šildymas, betoninės lubos, lan
gai, durįs ir tt., ir turime viltį, 
jog iki šv. Mykolo namai visiš
kai bus užbaigti.

“Saulės” Valdyba. 
(Iš “Vienybės”)

KORESPONDENCIJOS.

no.
no vasarą važiuot uogaut, gry- 

jbaut arba šiaip atsikvėpt tyru 
oru medžių pavėsyje, o draugi
joms buvo paranku daryti gegu
žines (piknikus) ir statinaites su 
rudžiu risti. Štai atvažiuoja 
kun. N. Petkus 1908 metais ir 
gavęs leidimą iš dvasiškos vy
riausybės, apima sau šią apilin- 
kę, skystai apgyventą lietuvių, 
tvėria parapiją, renka aukų, perko 
lotus, stato medinę ant skiepo 
bažnyčaite. Galų gale prie minė
tos giraitės už poros metų pa
statė ne visai mažą dailią muri
nę kleboniją. Pareitais metais 
įtaisė puikius vargonus. Tie pa
tįs parapijonai, kurie pirmiau 
nors ir troško turėt savo Dievo 
namus, bet nesitikėjo, kad galės 
juos įsitaisyti dėl parapijos ma
žumo, gali pasigirti, kad puikiau 
stovi, ne kaip tikėjosi
ja vardu Persimainymo Viešpa
ties Jėzaus ant Kalno Tabor.

Į parapijos ir draugijų stovį aš 
nesikišiu, Pasakau tik tiek, kad 
lietuviai iš aplinkių netik ką 
nenustojo važiavę į • Maspeth’ą,

ATHOL, MASS.
Rugpiučio 8 dieną šv. Onos 

draugija buvo surengusi pra| 
kalbas lietuvių svetainėje ant 
Oak gatv. Kalbėtojai buvo už
kviesti p. A. Petraitis, iš Roches- 
terio, N. Y., ir kun. J. J. Ja-

Parapi- kaitis iš AVorcester, MasR.
Publikos atsilankė gana dang, 

net ir svetainėje netilpo. Pirm 
pradėsiant prakalbas buvo pa
dainuota keletas puikių dainelių. 
Pasibaigus dainoms kun. J. J. 
Jakaitis perstatė ant estrados,

bet važiuoja dar labiau ir netiek , kaipo žymų kalbėtoją, p. A. Pet- 
į giraitę, kiek į bažnytėlę šven-jraitį; kuris paaiškino apie rau
tomis dienomis. Daug randasi sų kalbą, apie jos senumą ir gry- 
musų apilinkėje tokių parapijo- , numą ir galop pridūrė, kaip! 
nų, kurie pasidėję cicilikų laik-1 mums reikia branginti savo kal-
raštį ant stalo, klausinėja, ar 
čia reikia kur prigulėt į para
piją ar ne — ir į kokią? Gal 
į tą naują, nes jinai pigiausia, o 
tai dėlto, kad kunigas dirba do
kuose, bet vidujiniai žmogaus 
jausmai sako, kad’ reikia būti
nai prigulėt į tikrą parapiją, o 
ne į kokią tai šiaudinę. Tštiesų, 
stebėties reikia^ kodėl taip daro
si; juk tai tie patįs, kurie kiek' 
pirmiau yra atvažiavę į šią Salį 
iš Lietuvos, kurie eina į bažny
čią, — tie patįs, pamatę kitą,
vėliaus pribuvusį pildantį kata- prie to, kad visai išnyksta. Tai-
1 ikiškas priedermes ir brostvą ne
šiojantį, pajuokia visokiais bn-
dais. Dauginusiai užsipuola vy- i kurių ačiū Dievui mums šiandien 
rai ant merginų. ‘ Sa\p ausimis Į netrūksta ir dėliai parankamo
girdėjau, kaip vienas pusbernis 
juokėsi iš merginu, kam jos ne
šasi knygas į bažnyčią eidamos.

Nors ši vasara buvo neperšilta, 
visgi miesto įsteigta vaistinė ant 
Graliam avė., mažiems kūdikiams 
ir jų motinoms, daug aira pa
daro. Kitomis dienomis jinai bū
na kimšto prigrūstą, daugiausiai 
žydžių ir italių. Čia motinai at
nešus kūdikį, gydytojas klausi
nėja apie ligą, kaip ir kuo moti
na kūdikį peni. Radęs ligą, vel
tu rašo receptą, motinoms duo
da visokių patarimų, kaip save 
maitint, kad butų kūdikiams 
.sveikiau, ir tt. Jei kuri motina 
sako, kad nesupranta, tad ateina į 
namus ir palieka tokią popierų 
iš kurios pati gali sutaisyti vais
tus. Nešiotės pačios vaikščioja 
po namus ir prižiūri ligonius. Jos 
parduoda gerą, sveika pieną la
bai pigiai. Labai gaila, kad mu
sų žmonės visa tuo labai 
mažai naudojasi. Ar tai neužsi- 
tiki ar nesupranta, o reikalui 
atėjus šaukiasi gydytojo ir jam 
moka dusyk brangiau.

Žinnešys.

BROOKLYN, N. Y.
Subatoje rugp. 2-rą Brookly

ne buvo kieliami “Karalienės 
Aniuolų” atlaidai. Švęsta buvo 
labai iškilmingai. Pėtnyčioj iš- 
vakaro tapo atlaikyti iškilmingi 
mišparai su pamokslu. Subatoj 
mišios su pamokslu, ir vakare vėl 
iškilmingi mišparai, kuriuose Tė
vas Kazimieras pasakė karštą 
pamokslėlį. Žmonių visose tri
jose iškilmėse prisirinko gan 
daug ypatingai paskutiniuose 
mišparuose. Daugelis mat bu
vo atėję pasiklausyti Tėvo Kazi
miero, ir kaip tik pamokslas pa
sibaigė, nežiūrint to, kad buvo 
išstatytas Šv. Sakramentas dau
gelis smuko pro duris. Tą pačią 
dieną buvo taip-gi šv. Jurgio 
draugijos piknikas kuriame žmo
nių ir-gi garmėte garmėjo. Nie
ko stebėtina kad Brooklyne jąu 
esant dviem parapijom, trečia 
žada tverties. Tokiame mieste 
lietuvių, rodos butų nežinau, bet 
kad pasitaiko kokia proga, tai 
suplaukia jų begalės. Iš dauge
lio išsiranda ir gabių. Piknike 
poroje vietų teko girdėti tiktai

ūBnnvTVM m v gražiai dainuojant lietuviškas dai
BKOOSLYH, N. Y. kurtinantis šukavi-

Iš lietukų, kurie yra Brook-.jmaj ^ajp pat gaU(]p nP iš vieno 
lyne buvę, rasi retas bus ne- !kampelio. Apskritai imant, pik- 
matęs arba nors ir gulėjęs Mas- |nikas buvo ?ražus ir jinksmas. 
peth o priemiesčio sujungto j[ai0QU yra matyti čia viešą lie
su Brooklynu. Stovi jis ant kai- į įuvjų susirinkimą, ar tai bažnv- 

Ten lietuviai mėgo iŠ se,|žioie> ar tai piknikp ar kur ki.
tur. Žmonių sueina daugybė, 
jaunimo kaip gilių, giesmės ar 
dainos net širdį veria, bet dir
stelėjus į gyvenimo sukurį, kur. 
didžiausi svieto turtai rijasi su 
baisiausiu skurdu, liūdnos mintįs 
puola į galvą, ir šios plačios lie
tuviškos kolonijos paveikslas pra- 
žaido daug savo išviršinio gra
žumo. Daug čionai visko vra, 
bet ar daug galima tikėties, 
tai kitas klausimas.

Tėmijęs gyvenimą.

bą, dėlko reikia saugoties ištau- 
tėjimo ir tt. Po to nurodinė
jo, kaip reikia daryti, kad pa
laikyt, musų kalbą gryna, ne- 
primaišytą svetimų žodžių, taip 
kad musų lietuviška kalba-skam
bėtų mumise ilgus šimtus ir 
tūkstančius metų. Čia gerb. kal
bėtojas prirodė, kad kalbos gry
numą palaiko raštai; raštuose 
gali kalba užsilaikyti vienoda il
gus amžius, o jei ir keisis — tai 
tobulinsią, o nežlugs, kaip kad 
be raštų kalba žlunga, ir prieina

gi, dėliai to čia kalbėtojas para
gino mus prie skaitymo raštų,

kalbėtojas turėjo atsivežęs su sa
vim keletą puikių laikraštukų, ir 
kiekvitųio jų paaiškinęs turinį —•
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ragino žmones, idan užsirašytų 
kam koksai patinka. Tokiu bu
du daugumas užsirašė: ypač 
merginos užsirašė daugel Lietu
voje einančių laikraščių: “Vil
tis”, “Šaltinis”, potam iš mė
nesinių: “Pavasaris”, “Garais”, 
“Draugija” ir daugiau. Pabai
gus p. A. Petraičiui savo prakal
bą, ir prieš užžengiant ant astra- 
dos kun. J. J. Jakaičiui protarpis 
buvo pamargintas deklamacijo
mis. Po to kun. J. J. Jakaitis 
pakalbėjo apie musų draugijas, 
o ypač apie ketinę sv. Onos 
dr-giją. Nurodinėjo, kaip yra 
reikalingos draugijos; ir kokių 
rolę lošia jos musų gyvenime. 
Galop pridūrė dar apie vietinę 
šv. Jurgio parapiją, patardamas 
parapijonams nesikarščiuoti per 
daug su kunigo gavimu; (mat 
ligi šioliai musų parapija neturi 
kupigo), o rimtai apie tai pasi
rūpinti. Nes anot paties kalbė- 
tojaus žodžių: “kunigą negalima 
taip greit pasigriebti, reikia 
tam laiko ir tinkamai prit pri 
siręngti”. Pabaigus kun. J. J. 
Jakaičiui, buvo sulošta juokinga 
komedija “Žydas ir Dzūkas”. 
Lošimas nusisekė gan puikiai — 
publika išto buvo labai užganė
dinta.

Vakarėlis nusisekė.
A. K. Losevičius.
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SO. BOSTON, MASS. <

So. Bostono lietuviai kįla. Jų 
skaičius didinasi ir stiprėja. Kas 
kartą atkeliauja vis nauji atei
vis: iš Lietuvos, dargi priauga 
nemažai ir čionai gimusio jau
nimo. Plėtojasi ir auga pramo- 
nija. Ant prineipališkos So. Bo
stono gatvės, kurią lietuviai vadi
na “Brodvė” kas kart matosi vis 
naujos iškabos su lietuvių pavar
tėmis, vadinasi dygsta naujos 
lietuviškos firmos, nauji tveriasi 
bizniai. Vietiniai airiai tik pe
čiais trauko, išreikšdami baimę, 
kad neužilgo visa “Broadway” 
paklius į lietuvių rankas. Vie
nas airių klebonas viešai išreiš
kė pavojų, kad lietuviai netrukus 
išstumsiu iš So. Bostono visus jo 
vientaučius ir neužilgo gal nu
pirksiu ir jo bažnyčią. Žinoma 
perdeda. Taip bloga su jo viena- 
taučiais nabus. Bet kad lietuviai 
Čia kįla, tai nėr abejonės. Šįmet 
lietuvių parapija įgijo naują kle
boniją, kuri su visuo kuom atsi
eina apie dvidešimt tūkstančių 
dolerių. Gi Labdarystės draugi
ja pirko salę ligi šiol vadinamą 
“Dahlgren Hali” už septynioli
ka tūkstančių dolerių. Tokiu 
budu nejudinamasis lietuvių tur
tas žymiai padidėjo.

Palytėjęs geras musų gyveni
mo puses, negaliu praleisti ir 
blogų. Kas dėl. pramoni- 
jos kėlimo reikėtų pastebėti, 
kad per maža pas mus iniciati- 
vos. Tankiausiai męs griebia- 
mės vien tų biznių, kurias mato
me pasekmingai varant musų 
vientaučius, per tai tveriame sau 
nereikalingas varžytines. Juk dar 
bo dirva yra plati, reikėtų tik 
pakrutinti smegenis, o ne sunku 
bus surasti naujų takų, kuriais 
galėtume vaikščioti nepareidami 
vieni antriems į kelią, nepakiš- 
dami vieni antriems kojos.

Kitas musų blogumas yra tas, 
kad męs per tingiai kįlame ap- 
sveitoje. Kaip sakiau, yra čia 
nemaža priaugamojo jaunimo, tik 
gaila, kad maža kas lanko aug- 
štesnes mokyklas. Vos vajkiščiai 
spėjo pasiekti keturioliką metelį^ 
jau tėvai, kartais net gana turtin
gi, siunčia savo vaiką dirbtu- 
vėn, kad jiems uždirbtų kokius 
penkis dolerius savaitėje. Ne
duoda savo vaikams pabaigti net 
pradinės mokyklos,o ąpie aug- 
štesnę ir kalbėti nenori. Tokius 
tėvus reikia už tai viešai pa
peikti.

Antra, bloga mums su apšvieti
mo kėlimu dėlto, kad męs netu
rime čia gero laikraščio, kuris 
patenkintų platesnę visuomenę. 
Iš Bostono einantieji laikraščiai 
yra, kaip žinoma, siaurai party- 
vųs ir priešingi musų tikybai ir 
tautai. Priešingi netv žmonių 
švietimui. Tuodu laikraščiu kaip 
įmanydami atkalbinėjo žmones 
nuo aukų lietuviškoms mokyk
loms, kuomet tas aukas rinko 
gerbiamieji veikėjai Tumas ir 
Alšauskas.. Nesidrovėjo naudo- 
ties falšuotais dokumentais, by 
tik tuos pasišventusius žmones 
apdrėbti purvais.

Dabargi męs pasiruošę gra
žiai priimti pp. Basanavičių ir

1

„t

- ■

*5
’ v-' *

Bažnyčia ir mokykla P. M Nekalto Prasidėjimo, Cambridge, Mass.

Yčą ir aukoti Mokslo Draugijos 
Namas Vilniuje. “Laisvė” gi ra
šo: “pažiūrėsime”. Mat, su dar
bais lietuvių patrijotų (t. y. 
žmonių mylinčių savo tėvynę) 
jie neturi nieko bendra. Tad ža
da tik “pažiūrėti”. Žiūrėkit, vy
ručiai, žiūrėkit! Gal prisižiū
rėję tų gerbiamųjų vyrų darbams 
ir jų pasišventimui dėl savo tė
vynės ir jus susiprasite nors kar
tą. Gal ir jūsų širdise atsiras 
šiek tiek doresni jausmai.

Bastenis

menkų uždarbių negali gyvenimo 
padaryti, kad ir blaivais būda
mi,, bet tai jau kitas klausimas. 
O antra, visuomet darbai vieno
dai ir neeina. Kitu kartu bus 
plačiau parašyta.

Kalnavertis.

ATHOL, MASS. 
Nelaimimas atsitikimas.

7 d. rdgpiučio vietos “Dia
mond Moteh Company” darbi
ninkas Robertas Šatas liko 
sunkiai sužeistas. Kraudamas iš 
vagono lentas, jis pečius suda
vė į vagoną ir neišlaikęs lygsva
ros, nupuolė po vagono ratais, 
kurie jam nutraukė kairią ranką 
iki peties, sumalė peties kaulus 
ir sužeidė jį kitose vietose. Ne
laimingą tuojau su pagelba dak
taro nugabeno į ligoninę. Ma
ža viltis, kad pagytų. Buvo dar 
jaunas vyras, nes tiktai 26 metų 
ir labai gabus. Kalbėjo gerai 
vokiškai, rusiškai ir lenkiškai. 
Neseniai atkeliavo iš-Lietuvos.

Gal suras, kas buvo kaltas už 
atsitikimą, bet jau rankos ir svei
katos nebeatgaus ir vienu nelai-

' SCRANTON, PA.
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčia, 

kurią valstijos augščiausias teis
mas teikėsi iš savo malonės ati
duoti nepriklausomiems, papras
tai čia vadinamiems “bambizi- 
niams”, stovi vėl tuščia. Mat 
kunigužis S. B. Mic. guli lovoje 
su išlaužta koja ir ranka. Apie 
tą išlaužimą žmonės nušneka vi
sokių dalykų, o bambiziniai tyli 
— mat- gėda, kad tokį- kunigužį 
turi. (

Buvo šitaip:
Gavę vėl į savo .rankas baž

nyčią, bambiziniai pradėjo kelti ! 
visokių iškilmių. Rugp. 7 d. jų 
vaikai užbaigė nedėldieninę mo
kyklą ir laikė drauge su protes
tonų ‘Bible Society’ vaikais pik
niką. Subatoje turėjo būti tų

Dabar bambiziniai sako, kad 
kunigužis serga; votis, girdi, jam 
po kratine truko... Tiesa truks 
dar votis, bet kam kitam.

Žinoma, nei pirmos vaikų iš
pažinties nei komunijos nebuvo, 
tik 10 rugp. atvažiavo koks tai 
kitas bambizinis iš Priceburgo ir 
laikė pamaldas.

Bambiziniai dabar vaikščioja, 
kaip žemę pardavę.

Lietuviams tai pamokinimas, 
kad susiprastų, kokį žmogų jie 
turi sau pasiėmę dvasišku vado
vu. Pasipažino ant jo Provi- 
dence, Worcester ir St. Clair 
lietuviai. Pasipažinkite ir $ųs 
scrantoniečiai nors sykį!

ji Lauras.

BROOKLYN, N. Y.
Muzikos bei Dramos draugiją, 

“Vyturėlis” Brooklyne nutarė, 
savo susirinkime Rugpj. 14 d. 
prisidėti prie pastatymo Lietu
vių Mokslo ir Dailės Draugijos 

^'namų šiokiu būdų: 1) nupirkti 
- 3 viena sieksnį žemės po minėtai- 

; siais namais ir 2) pargryžus 
jBrooklynan atstovams Dr. Basa- 
inavičiui ir adv. Yčui atlošti ant- 

IHI ru kart komišką operą “Korne
vilio Varpai”, nuo kurios visą pel 
na paaukauti mokslo ir dailės na
mų pastatymui Vilniuje. Opera 
“Kornevilio Varpai” jau buvo 
kartą čia lošta su didžiausiu pa
sisekimu Birželio 3 d. ir publi
kai patiko neapsakomai, todėl pa
sitikima jog dabar publika- atsi
lankys koskaitlingiausiai prisidė
dama tuomi prie įkūnijimo reika- 
lingiausiojo musų tautai dalyko, 
kuriuom yra mokslo ir dailės na
mai. Vaidinimo diena bus pas
kelbta vėliaus. P. Bukšnaitis.

VALPARAISO, IND,

Jau kelinti metai, kaip Valpa
raiso Universitetas paleidžia į 
svietą kas metas po kelius di
plomuotus lietuvius. Šįmet diplo
mas gavo iš šio universiteto du 
lietuviu. Pranas Skalandžiunas 
gavo laipsnį B. C. E. (Bachelor 
of Civil Engineer) ; jis mano šiojvaikų pirmoji išpažintis, o ant .. . . •• rr mokykloj išbūti dar vienus me-rytojaus, 10 rugp., pirmoji Ko- , , ....... .

• • txi -i • . . • ; tus, kad pilnai užbaigus civili-mumja. Iškilme mat turėjo ei-1 ... . ,... v- • . .. mo įnzimeraus kursą. Antras,ti po iškilmes. Pirmučiausiai pet-
nvčios vakare 8 nuro. vra ke. Skolas Stnkulis, gavo laipsni
.. ... ’ , .. B. C. (Bachelor of Science),liamos vaisęs pas patį kunigužį
S. B. M. . Smagu, linksma, da

rningų žmogumi pasidaugins Į romą planus, kaip čia kunigi-
skaičius nukentėjusių Amerikoje
lietuvių.

Jonas E. Karosa.

IŠ LONDONO, 
(Anglijoj).

Dabartiniu laiku daug biznierių 
išvažinėjo į vakacijas t. y. į 

kontrus”. Per tat daugeli^ 
darbininkų įvairių dirbtuvių val
kiojas be darbo.

Iš lietuvių laimingi tie, kurie 
turi šiek tiek susitaupę skatiko 
— tat bedarbėje turi atspirtį sa
vo gyvenime. Bet dar laimin
gesni butų, jei perdaug rudžio su 
baltaja nevartotų. Daug yra iš 
mūsiškių tokių, kurie ką uždirba, 
tą ir prageria. Bet yra ir blaivų, 
ką verti pagyrimo. Labai nema
lonu savuosius peikti, bet kad 
tokį savo gyvenimą patįs veda, 
tai ką bedarysi — reikia papeik
ti. Darbdavis, darbininką praša-

nius nuslopinti visiškai. Daug 
jaunimo, yra ir jaunų mergai
čių.

Viaišės nusitęsė iki vėlybam 
■vakarui. Staiga Providence po
licijos stotis gauna telefoną: 
skubinkitės, girdi, į S. B. Mic. 
namus, nes ten esančios mušty
nės.
Skubinasi policmonas į kunigužio 
namus — ir randa kunigužį gu
lintį ant grindų su išlaužta koja 
ir ranka. Šalia jo moteriškė ir 
jauna mergaitė apipešiotos. Ant 
grindų špilkos, šukos ir kiti mo
terių pasamonai. Policmonas iš
klausinėjęs viską, nieko neima 
ir grįžta atgal į stotį.

Kas pasidarė f
Apie tai žmonės vienas kitara 

į ausį šnabžda, kad jauna mergai
tė, ką tik baigusi No. 40 mokyk
lą, ir didelė bambizos garbintoja, 
užkliuvo į vaišes, o joms baigian-

lindamas nuo darbo dėl kokios tęs ir į kunigužio miegamąjį 
menkutės priežasties, neklausia, kambarį. Pamatė tai gaspadi- 
ar jis turės iš ko gyvent ar ne: nė ir nagi vyti mergaitę laukant,
eik sau ir gana. Tat lietuviams 
yra pavyzdis, kad turint darbą, 
reikia ir uždirbtą savo skatiką 
mokėt sunaudot. Tuomet nerei
kės jieškot kokios pašalpos, kaip

o kunigužis jos ginti. Išėjo peš
tynės. Gaspadinė šoko prie 
telefono policijos šauktiesė kuni
gužis paskui — neleisti prie tele
fono. Bet vargšas krito nuo

Mano studijuoti inžinieriją.
Abelnai vasariniame bertainy- 

je šią įstaigą lankė apie 50 lie
tuvių ir lietuvaičių. Dauguma 
iš jų, apie 30, jau yra pasiskirstę 
įx įvairius departamentus šio uni- 
vesiteto ir studijuoja visokias 
mokslo šakas, kaip tai, mediciną, 
inžinieriją. Jurisprudenciją, far
maciją ir kk. Likusieji-gi, apie 
20 tebera prirengiamamjamd 
skyriuje.

Mokslas ir pragyvenimas šia
me universitete nėra brangus, — 
metams teišeina apie 250—300 
P oi. Atsižvelgiant į mažas iš
laidas prie šios mokyklos, tyrų 
O’-ą ir gražias vietas, šią įstai
gą turėtų lankyti didesnis būrys 
lietuvių bei lietuvaičių. Taigi 
lietuviai ir lietuvaitės, kurie ma
to mokslo brangumą ir reikalin
gumą, lai subruzda ir su ateinan
čiu mokslo bertainiu lai atsilan
ko didesniame skaičiuje. Atei
nantis mokslo bertainis prasidės 
16 d. rugsėjo. Kas norėtų smul
kesnių žinių ir katalogą šio uni
versiteto, lai kreipiasi šiuo .ant
rašu, įdėdamas 2 centinį krasos 
ženklelį atsakymui:

Lithuanian Library, 751 Cyrus 
at, Valparaiso, Ind.

Taipgi galima susinešti ir su
dabar tftnViai atsitinka tarp mu-' antrų lubų ir išsilaužė koją ir universiteto valdyba, 
aiškių. Yra ir tokių, ką dėl jaflką. J. B. K.

liįtj .. . u j.

Po $2.00 aukojo: Juozas Mačiu' 
lis, Jonas Raudonius, Juozus Dau
giais ir Juozas Drukteikus, vi
so 8.00

Po $1.00 aukojo: Adolfas Ra- 
davičius, Pranas Šimkus, Pranas 
Venckus, Jonas Bartkus, Juozas 
Poliakas, Antanas Kuizinas, My
kolas Paukšta, Jonas Ilginis, Vin
cas Petkevičia, Antanas Urbutis, 
Antanas Akimavičius, Juozas Kar 
delis, Jonas Milinavičius, Stani
slavas Milinavičius, F. K. Strzy- 
nickis, Augustas Bartišius, Jonas 
Klimas, Jonas Šukevičia, Antanas 
Petkus, Pranas Stasiulis, Stanis
lovas Kučinskas, Juozas Burins- 
kis, Kaz. Juršis, Antanas Pašilis, 
Izabelė Aleksandravičiūtė, P. Nor 
vaisas, P. M. Šaučiunas, Jonas 
Jocius, B. Maševičius, K. Šukys, 
J. Raila, J. Simanas, St. Olbergis, 
J. Geštauskas, B. Dejunas, J. Jur
gutis, V. Pivariunas* L. Kukiit»- 
kis„ K. Ivanauskas, A. Ęabačau- 
skas, J. Novickis, St. Gailumas, 
L. Šveikauskas, A. Eidikis, Ona 
Mortinienė, Kizimieras Liubinas, 
S. Raila, J. Kulišius, ir Jonas
Paskauskas, viso ............. 49.00

50c. aukojo M. Dobilas, .50

26 — Motiejus Bleizgys, iš Lie-
palingo, Suv. gub., 10.50

27 — Antanas Puidokas, iš Ra
seinių pav., Kauno gub., 10.50

28 — Andrius Malkevičia, iš 
Raseinių pav., Kauno gub., 10.50

29 —*• Broliai Strumilos, iš Ra
seinių pav., Kauno gub., 10.50

30 — Antanas Pocius, muzi
kas, iš Raseinių pavito, Kauno 
gub., 10.50

31 — Motiejus Bleizgys, 10.50
Viso $178.50*

Visų šventųjų parapijoje, Chi
cagoje, III., surinkta aukų:

Petras Platakis s $5.00
Po $2.00: Stasys Ralys, Jonas 

Drazdauskas, Juozas Zubė, Ka
zys Gruzdys, Povilas Zaunys, Vi
so, $10.00

Po $1.00: Justinas Baltušis, Jo
nas Bakutis, Petras Mikolainis, 
Juozas Šimkus, Antanas Jasiule- 
vičius, Kazys Kainauskas, Juozas 
Riškus, Jonas Stankus, Kazys 
Grazdys, D. Šimkus, K. Šeris, 
Petras Daknys, Stasys Kazlaus
kas, Kristupas Klibas, Jonas En- į 
džiulis, Antanas Urbaitis, Jurgis 
Samblionis, Antanas Likša, Pet
ras Tilionis, Antanas Paulaus
kas, Antanas Laurinčius, Juozas 
Norbutas, Vincas Kazlauskas, 
Petras Pivoriūnas, Elzbieta Kli
mavičienė, Kazys Klimavičia, An
tanas Turkevičia, viso $27.00

Po 50c.: Motiejus Bleizgys (ir 
sieksnį žemės 31), P. Jasinskaitė, 
J. Podžiunas, A. Grigaitis, A. 
Pučkoriue, J. Šernauskas, J. At-

AUKOS
LIETUVIŲ MOKSLO IR DAI

LĖS DRAUGIJŲ NAMAMS 
STATYTI:

26 VII Brooklyne surinkta $271.
Chicagoje, III., rugp. 3. 1913 m. 

Įstojo į L. M. Draugiją Narių 
Labdariu Laurynai Radziukynas, 
chemikas - technologas, baigęs 
chem.-techn. mokyklą Varšavoje, 
cinko fabrikos Sandval, III., di
rektorius, gimęs 1880 metuose, 
Kųrnėnuose, Balkanų valse., Kal
varijos pav. Suvalkų gub. L. M. 
ir D. Dr. Namams aukojo $100.00

Kazys Kasputis, gim. Rygoje, 
Industrijos Departamento kores
pondentas, Chicago, III. 15.00 

Viso $115.00
Pirko sieksnius žemės ir padova

nojo L. M. ir D. Dr. 
Namams Statyti:

Chicago, III., Roseland:
15 — Petras Šimkaitis, Kalino 

gub., Ras. pav., Nemakščių par.
27 mętų $10.50

16 — Gabrielius Benošius, Suv.
gub. Seinų pav. Kapčiavos gm., 
Mensiškių sodž., 27 10.50

17 — Antanas Kavaliauskas,
Kaupo gub., Ukmergės pav. Mi- 
nėnų sodž., 36 m. 10.50

18 — Mykolas klikas, Kauno g.,
Panev. pav., Remigalos parapi
jos, 10.50

19 — Povilas Petronis, Kauno
gub., Panev. pav., Girabelių so
džiaus, 10.50

20 — Antanas Narkunas, Kau
no gub., Taur. par., 32 m., 10.50

21 — Stanislovas Cekinskas,
Kauno gub., Telšių pav., Žarė
nų parapijos, 10.50

22 — Petras Satkauskis, Kau
no gub., Telšių pav.,. Alsėdžių 
kaimo, 30 m. 10.50
23 — Kazimieras Kabnietis, 
Kauno gub., Ežerėnų pav., Pane
munės par., 25 m., * 10.50

24 — Kazimieras Paukštys, 
Kauno gub., Kauno pav., Stakių 
par., Stalioraičių sod. 30 m., 10.50

25 — Pranas Smilga, Kauno 
gub., Telš. pav., Alsėdžių kaimo,
30 metų,

Viso
Sutrauka:
Narys-Labdarys,
10 sieksnių žemės, 
Šiaip aukų,

Su augs. pagarsintais

299.00

$100.00
105.00
94.00

299.00
. .896.80

Įvairios Zinutės

kočiunas, viso 3.50
Smulkių aukų 2.80

Viso $48.30
Sutrauka: Narys-Labd. $100.00 
17 sieksnių žemės., 178.50 
Šiaip aukų, 48.30

$326.80

Su pirma pagarsintais 597.80 
Rugp. 5 d, 1913 m. Kryžiaus 

parapijoje surinkta:
Kun. Aleksandra Skripka įsto

jo į Mokslo Draugiją Narių-Lab- 
dariu 100.00

32-jį sieksnį žemės pirko ir pa
aukojo M. D-jai 10.50

Šiaip aukojo 5.00
Viso $115.50

33 ir 34 sieknius žemės pirko 
ir M. Dr-jai paaukojo kun. An
tanas Briska, 21.00

35 — Pranaa Kibortas už siek
snį žemės ir šiaip aukojo $4.50, 
viso 15.00

36 ir 37 — Giedorių Draugystė 
šv. Cecilijos prie par. šv. Kry
žiaus pirko du sieksniu žemės ir 
paaukojo L. M. Dr-jai ir šiaip au
kų pridėjo $4.00, viso. 25.00

Pirko sieksnius žemės ir auko
jo L. M. Dr-jai:

38 — Jonas P. Budginas', 10.50
39 — Juozas Kušleika, 10.50
40 — Jonas Mališauskas, 10.50
41 — Vincas Viščiulis, 10.50
Šiaip aukų sudėta:
Po" $5.00: Pranas Gudas ir Vla

dislovas Daukša, šv. Kryžiaus pa
rapijos vargonininkas, lfltOO

$4.00 aukojo: J. Žolpys, 4.00
Po $3.00 aukojo: Petras Ma

žutis, A. B. Žemaitis ir Pranas 
't 9.0010.50 BanyR, vigo

Ko verkia kūdikiai?
Kūdikius reikia verkti. Ką- 

tik gimusio kūdikio plaučiai yra 
susitraukę. Taigi kūdikiui rei
kia verkti, kad juos išpusti Jei 
jų neišpusi, jie neatsitaisys gal 
niekados.

Taigi — įsitėmykit motinos! 
— jei kątik gimęs kūdikis ne
verkia, reikia jį paeirzinti, kad 
verktų; kuo stipriau verks, tuo 
bus geriau.

Vėliau, jei kūdikio kojos yra 
šaltos, niekas nesušildys'jų grei
čiau, kaip didelis verksmas.

Bet nors mažiems, kūdikiams 
verksmas yra reikalingas, tečiau 
ne pas visus yra vienuoda ver
kimo priežastis. Kilmer išskai
to vienuolika priežasčių, dėlko 
kūdikis verkia. Jis verkia:

1. Dėlto kad yra alkanas.
2. Dėlto kad nori gerti.
3. Dėltokad jam skauda.
4. Dėltokad nori, kad jį atsi

mintų. f
5. Dėltokad nori miego.
6. Dėlto, kad jo apačią yra šla

pia.
7. Dėltokad jam nusibodo gu

lėti vienoje vietoje.
8. Dėltokad yra nusigandęs.
9. Dėltokad yra pavargęs.
10. Dėltokad nėra gerame upe.
11. Dėltokad drapanukės jį 

varžo.
Alkanumo verksnias yra ilgas. 

Kūdikis tuomet čiulpia savo nyk
štį. Gavęs maisto, jis pamaži nu
stoja verkęs. Ta-pat darosi, kuo
met kūdikis yra ištroškęs. Kū
dikis verkia ilgai ir be parstojo, 
jei jaučia skaudėjimą. Patyru
si motina tuojau pažįsta, dėlko 
kūdikis verkia. Jei jis verkia 
tik to, kad į jį kreiptų domą, rei
kia jo nepaisyti: pats isšiverks 
ir nustos.

Apvažiavo aplink žemę 
per 36 dienas.

Jonu Henry Mears, pasiųstas 
vieno New York’o dienraščio ap
link žemę, atliko šią kelionę per 
35 dienas, 21 vai., 35 min. ir ke
turias penktadaleg sekundos. Ap
važiavo jis aplink žemę beveik 4 
dienomis greičiau, nekaip Andre 
Jaeger-Šchmidt iš Paryžiaus. 
Mears gyvena Chicagoje.

Rado brangumynų — manė, kad 
tai bomba.

Koks tai Miehael Kreidler, dirb 
damas ant Long Island gele
žinkelio, rado dėžutę, apvyniotą 
ruda popiera. Dėžutė išrodė, lyg 
butų bomba. Jis nusinešė ją ties 
East River ir ėmė daryti labai at
sargiai. Koks buvo jo nusistebėji
mas, kad blėkinėje jis rado užuot 
pragaro mašinukę — deimantų, 
vertybės 10,000 dol.! Dėžutė pri
derėjo Loftinui Lovei, kasinin
kui Germania Savings Bank of 
Manhattan. Dėžutė buvo pames
ta.

(Seka ant 5-to pusi A
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kalauja ir lailraštijos etika ir 
sveikas protas.

Ne taip elgiasi Shenandoah 
laikraštukas. Jisai už kores
pondencijas iš Mahanoy City ir 
Shenandoah užsipuola ne ant ko
respondentų, bet ant... ‘Draugo’.

Tas vienas faktas, kad She- 
nandoryje yra laukiamas IV su
sivažiavimas Am. Liet. Laikrašti- 
ninikų, privalėtų pamokinti anų 
laikraštukų, kad reikia atsargiau 
elgties su kitais laikraščiais.

nekoks, bet ją knygos turėjo ne
mažų pasisekimų ir tapo išver
stos j daugelį kalbų. Jis buvo 
labai geras vadovas ir pasek
mingas organizatorius, rodosi, 
dėlto ir jo raštai turėjo pasise
kimų ir jis rasdavo daug klausy
tojų.

Bebel iš mažų dienų neturėjo 
tikybinio išauginimo — todėl vir
to labai lengvai bedieviu. Jis sakė 
ne kartų: “Męs socialdemokra
tai politikos srityje einame prie 
respublikonizmo, ekonomijos sri
tyje — prie. socializmo, taip va
dinamos religijos srityje —- prie 
ateizmo“. Jis savo kalbomis ir 
raštais prisidėjo nemažai prie 
jaunimo ir darbininkų tvirkini
mo. Buvo laisvosios hieilės už
tarėjas, ciniškas bedievis, busimų 
daiktų pranašas.

Prieš Bebelj paskutiniais me
tais kilo priešingumas (revizio- 
nistų šaka), bet jis sugebėjo iki 
mirčiai išlaikyti savo įtekmę į 
didesnę dalį Vokietijos socialistų. 
Vadovui mirus, reikia tikėties, ir 
pati partija pradės žengti naujais 
keliais.

zer verčia visų bėdų ant Tam- 
many Hali. Tiesa, Tammany 
jį persekioja, bet persekiojimas 
tai dar ne išteisinimas nepado
rių prasikaltimų.

Gėda ir bausmė sutiko Sulzerį 
teisingai.

ŪKININKŲ KOOPERACIJA 
HOLONDIJE.

Tarp Holandijos ūkininkų yra 
labai prasiplatinusi kooperacija. 
Tenai randasi 753 savytarpio 
kredito bankai, esantis priežiū
roje trijų centralinių įstaigų, ku
rios yra Niderlandų banko glo
boje.

Holandijoje ūkininkai turi 1, 
436 kooperacijos draugijas, į ku
rias pridera 156.000 sųnarių. Per 
tų draugijų rankas kasmet per
eina už $10,000,000 dirbtinių trą
šų, sėkių ir kikų daiktų.

Holandijoje yra 950 sviestinių, 
iš kurių 700 pridera įkbopera- 
cijų. Kooperacijos sviestinės su 
muša kasmet 70,000,000 svarų 
sviesto. .

Ūkio ir sodų darbininkai yra 
apdrausti nuo nelaimingų atsiti
kimų. Dvylika tūkstančių ūki
ninkų, mokančių savo bernams 
$7,200,000 algų kasmet, yra ap
draudę juos nuo nelaimių, ligų ir 
senatvės.

Namų gyvuliai yra apdrausti 
1543 kooperacijos bendrovėse. 
Į tas bendroves pridera 139,223 
sąnariai,' kurie tuo budu turi ap
saugoję 473,500 galvų savo ark
lių, galvijų-, kiaulių, avių ir ož
kų. Vienų apdraustų galvijų yra
377, 304.* •

Apie 100 kooperacijos bendro
vių pardavinėja vaisius ir dar
žoves. Vaisiai ir daržovės yra 
vežami į miestus pardavinėti ypa
tingose laivuose, iš kurių pirkliai 
tiesiog ir perkasi • reikalingus 
sau daiktus.

— Nepažintum,Kauno. Jau ten 
girdisi gatvėse lietuvių kalba ir 
iš inteligentų lupų, susikalbėsi 
lietuviškai visose krautuvėse. 
Lenkai eina kasdien mažyn ir 
mažyn. Kaunas — jau, galima 
sakyti, lietuviškas miestas. Neį
tikėsi, lietuvių gaivinime daug 
darbuojasi lietuvių bankas. No
ri koks lenkelis pasiskolinti pini
gų iš banko, tuoj turi virsti “lit- 
vinu“ — kitaip pinigų negaus. 
Ir matome: kas vakar kalnus 
vertė ant lietuvių, jau šiandien 
pats yra lietuvis... Ta-pat yra 
Šiauliuose, Panevėžyje ir kituo
se miestuose.

— Kiek norite surinkti Tau
tos Namų pastatymui?

— Mums* rodosi, kad 150,000 
rublių nebūtų perdaug. Bent už 
mažiau sunku butų ką taura pa
statyti.

— Kiek tikitės surinkti Ame
rikoje?

— To mes nežinome. Priderės 
nuo jūsų. Į socialistų pinkles 
nepaisome. Visuomenė mus pa- 

■ tai žinome ir tai jau ma
tome. Atvažiavome mes ne ko
kios atskiros partijos siunčiami 
ir ne j partijos sąžinę klebename. 
Mums šitame reikale visos parti
jos yra lygios — ir smagu mums 
matyti, jog visos partijos išvien 
mus remia. Visos — išskyrus 
socialistus, bet męs jų nebojame.

— Kaip patinka Amerika?
— Geriau, nekaip manėme.
— Ar norėtumite čia gyventi?
— Na, gyvent — tai nenorė- 

tumime, nors, žinoma, prie visko 
galima priprasti.

— Kaip su Amerikos lietu
viais ?

— O, su tais, tai... na, prisipa- 
žįsime, nekokią nuomonę apie 
juos turėjome, nors ne tokią 
biaurią, kaip “Šaudės“ delega- 

I tai. Bet atvažiavę,. pamatėme 
savo akimis kąkit. Juk tai pra
turtėję, išprusę, prakutę ažmo- 
nės! Pas <Jau.gelį jųjų daugiau 
tautinio susipratimo, nekaip pas 
nevieną tautietį Lietuvoje...

— Kaip tamstoms rodosi, ar 
kun. Tumas su kun. Olšausku ne
padarė klaidos, pažemindami taip 
biauriai Amerikos lietuvius?
' — Jie padarė klaidą, didelę 

klaidą. Tiesa, jie gal savo že 
minimais norėjo nubaidyti lietu
vius nuo Amerikos. Tikslas ge
ras — bet jį galima buvo ban
dyti atsiekti kitokiais keliais, 
ne šmeižimais. Dabar baidyte 
nenubaidė — amerikiečiams pa
darė skriaudą.

— , Taip, didelę skriaudą. O 
tamstos ar nebandysite musų 
skriausti ?

— To tai nedarysime. Viena, 
mums brangus netik doleris, bet 
ir žmogus, kuris jį mums davė. 
Antra, savomis akimis matome, 
kad “Saulės” delegatų praneši
mai apie Amerikos lietuvius bu
vo vien biauriojimas ir šmeiži
mas.

— Tai malonią atmintį“ pajsi- 
vešite apie mus?

— O, taip, taip! Ištiesų, nesi
tikėjome pamatyti to, ką rado
me.

— O ką apie Chicago?
— Chicago? Gerai padarėte, 

kad mus. čia partraukėte. Ačiū, 
ačiū! Jei butume pradėję nuo 
Bostono, tai musų tikslui gal tai 
nebūtų daug kenkę, bet ūpas bu
tų bur^s atimtas, pasigadinęs — 
o kelionėje nuo gero ūpo daug 
kas pridera.

■Ir vėl pradėjome šnekėti apie 
Lietuvą, Dūmą, tautos veikėjus 
ir tt. ir tt. Surašytume tas 
pašnekas, jei kas to reikalautų 
ir jeigu gerbiami svečiai leistų.

nuolat baltuoja iš po ilgų ir 
smailių, kaip dvi ylos, ūsų. Juo
kas natūralia, iš širdies einąs, 
akcentuotas. P. Yčas į kiekvie
ną pricšgiuybę žiuri iš juokin
gos, arba, kaip pats sako, filo
sofiškos pusės.

— Apdirbo mus socialistai — 
juokėsi jis skambiu, tarškančiu 
juoku. — Bet tegul sau... “dir
ba“. Męs pinigus renkame ne 
sau, bet tautos reikalams. Į to
kius užsipuolimus nepaisome. 
Galėtumirae atsakyti — bet argi 
verta? Važiuodami čion, žino
jome, kad turėsime nukęsti nuo 
socialistų, bet tikėjomės, kad už
puldinėjimai bus švaresni, rim
tesni. Pamatėme kąkit. Ar ne 
juokai? Mane apdovanojo me
daliu^, padarė galingiausiu Kau
no gubernijos reakcionierium...

Čia vėl skardus, sveikas juo
kas.

Kalbos su svečiai nėra nei galo 
nei krašto, tik mokėk statyti 
klausimus.

— Tamsta, rodosi, asmeniškai 
karalių Ferdinandą,

įln'HUANlAN WEEKLY

(THE FRIEND 1 
Published Every Thursday
Lith. R. C. Prlests’ Ass. — Piblisbin.
U34 We.l 67th Str.et, Chic««o, III 

J Taleplicne Engkwood 9611
TAVO PRIEDERME.

Kada atėjai į metus, kada jau 
praleidai kūdikystės dienas, pa
stojai suaugusiu žmogumi, pra
dėjai pats sau pelnyties duonos 
kąsnį, žiūrėk ar gyveni taip, kaip 
privalėtumei gyvelti. Apsistok 
ir pažiūrėk į savo gyvenimą, koka 
yra tavo gyvenimo tikslas? Gal 
ir tu, kaip daugelis tavo kaimy
nų, neturi savo gyvenimo tiklsof 
Ar tu gyveni tiktai tam, kad esi 
sutvertas gyventi? — be siekiu 
sutvertas gyventi? — be siekio, 
be tikslo Jeigu taip, tai apsistok 
savo darbe ir mąstyk, protauk, 
svarstyk — jieškok savo gyveni
mo tikslo. Pasirinkt sau patin
kantį užsiėmimą ir bandyk jį 
atsakomai išmokti. Išmokęs mė
gink tą savo užsiėmimą gerinti, 
tobulinti. Neapsistok niekad sie
kęs prie tobulybės. Ką tu neda
rytumei, daryk taip, kad atsaky
tum tavo priedermei. Ypatinga? 
ląikykisi teisybės. Buk ištikimas 
ir išpildyk savo prižadėjimue, 
neatsižvelgiant, kaip menkos ver
tės jie nebūtų. Kam nedirbtu- 
mei, kam ttetarnautumei: tautie
čiui, - yankiui, žydui ar vokiečiui, 
nors jis butų ir tavo priešas, 
stengkis atlikti savo užduotį kuo
geriausiai.

Pasirink sau gerus draugus ir 
draugauk vien tik su gerais žmo
nėmis. Saugokis tokių draugų, 
kurie mėgsta išsigerti. Su to
kiais draugais, brolau, nepamaty
si pats, kaip įprasi po truputį 
“rūgšties” ragauti; o tada vai
siai bus labai apgailėtini. Žinok, 
jog Jonas Sušinskas (Pittsburge, 
Pa.) eina ant kartuvių vien tik 
dėl to, kad bnv.o neatsargus. Jis 
susibendravo su “rudžio“ mėgė
jais, ir tatai privedė jį prie bai
siausios nuodėmės — žmogžudys
tės. Taigi tavo priedermė būti 
žmogumi ir nešti naudą žmoni
jai... Ar jau tu, esi juomi??..

Mackas.

•s all Communicationi mušt be addreeeed to:

DRAUGAS PUB. CO
t>634 W. 67TH ST , CHICAGO. luu.

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

•#»24 W. 67TH ST.. CHICAGO. ILL.

Šauksmas nepasiliko 
tuščias.

Seniai jau raginame šelpti Lie
tuvių Informacijos Biurą Pary
žiuje, o raginame dėlto, kad tai 
yra naudinga įstaiga ir verta 
parėmimo iš visų pusių. Nedaug 
kas atsiliepė, bet vis dėlto 
surinkome Šiek tiek pinigų 
ir nusiuntėme į Paryžių. Dabar 
atsirado naujas reikalas. Reikia 
būtinai surinkti 150 -dol. atspauz- 
dinimuž išnaujo lietuvių numerio 
“Les Annales dės Nationalites“. 
Musų šauksmas nepraskambąjo 
veltui. Štai 8 kuopa S. L. R. K. 
A. Cleveland, O., paaukojo $1.00 
L. Informacijos Biurui. Ačiū jai 
už tai. Kas daugiau?

pažinojai 
daktare ?

—Taip, gyvendamas Varnoje, 
buvau jo naminiu gydytoju. At
važiavęs į savo rumus Varnoje, 
jis visados šaukdavosi mane, iš
tikus reikalui. Geros širdies tai 
žmogus ir ištikto linki gera savo 
kraštui.

— Ką manai, daktare, apie da
bartinius atsitikimus Balkanuo
se?

— Bulgarai manė, kad apgalės 
serbus ir graikus — ir butų ap
galėję, jei ne rumunų neteisin
gas įsikišimas. Pasidarė skriau
da bulgarams. Juk aš anas ša
lis gerai pažįstu, nes ten gyve
nau. Apie BalČiką gyvena vie
ni bulgarai. Sahonikuose 100, 
000 žydų, o iš kitų tautų dau
giausia bulgarų. Makedonija — 
bulgarų kraštas. Bulgarija ne
norėjo nieko kita, tik suvienyti 
vienon viešpatijon visus bulga
rus. Nedavė — ir pasidarė nege
rai. Juk dabar Bulgarija am
žinai rengsis naujon karėn, am
žinai nešiosis savo širdyje norą 
įvykinti senus troškimus — pa
imti visus bulgarus savo globon. 
Išsilauš dar bulgarai iš rumunų, 
graikų ir serbų valdžios, kaip iš
silaužė iš po turkų jungo.

Viešpatijos, sudarytos tauto
mis, yra d-ro B. idealas.

— Dėlko Mokslo ir Dailės Na
mus statote Vilniuje, o ne Kau
ne?

— Mokslo ir Dailės Draugijų 
Namai bus tikri Tautos Namai 
(šitų vardu valdžia nebūtų lei
dusi jų statyti; turėjome juos 
pavadinti pirmuoju vardui.). Tai
gi statyti juos Kaune butų buvę 
ta-pat, ką išsižadėti savo isto
riškos sostinės — Vilniaus. Da
ryti Kaune Lietuvos sostine — 
butų vaikiška trumparegystė.

— Ar lietuviai atgaus kadą 
nors Vilnių?

— Taip, be abejo. Atimsime 
mes jį nuo lenkų, atimsime.

— Taip, be abejo atimsime — 
patvirtino p. Yčas.

Abiejų balse buvo matyti lietu
viškas užsikirtimas.

— Ar daug jau padaryta to
je srityje?

— Taip, nemažai jau padary
ta, dar daugiau daroma. Turi
me “Viliją“, lietuvių banką, 
laikraščių redakcijas. Jatt lie

ju paveikslus tuvių buvimas ir lietuvių^ reika- 
ą dienraščiuo- lavimai yra plačiai žinomi vi- 
čins užprotes- siems Vilniaus gyventojams.

— Atsiprašau, kokią rolę vaidi- 
d reilua? Ap- ni tamsta Vilniaus lietuvių judė- 
. Neatvažia- jime, daktare? /

Norėjo ta- — Lenkai vadina mane litvo- 
mis New Yor- manų karalium — kr61 litwoma- 
me. Nereikia now. Na, ir kreipia į mane ne

maža domos. Bet tafr gerai. Vieš- 
įpo paskelbta, namije, kuriame gyvenu, visuose 
iiį bus sureng- kambariuose parašai iškabinti ne- 
tarienė, d-ras tik rusiškai ir lenkiškai, bet dar 

ir lietuviškai. Nei viename ki- 
■ikalingas" mė- tame viešnamyje to nėra. Sa- 
;lyk kas nori vininkas sako, kad jeigu pas ma- 
tegul atiduo- ne gyvena litvomanų karalius, 

Toksi o ir Dai- tai turiu ir lietuviškus parašus 
dėti.

raišių — var- Čia daktaras užtylėjo, kokią 
budu yra už- svarbą jis turi, kaipo lietuvių tė- 

, o d-ras Bas. vas ir patriarka: juk jia yra 
Igo. B ui gari- toji galybė, kuri vienija visus lie- 
rugusio pieno tuvius krūvon! Juk jis yra ta 
tįsias ir svei- grendelė, kuri riša bendran tąu- 
irnerikos gas- tos veikiman ir pirmeivius, ir kle- 
psperacija su rikalna, ir tautininkus! Nebūk 

Basanavičiaus, viskas iŠrodytų 
— priešingas palaidžiau, silpniau, bergždžiau. 
eikas ir svei- — O kaip kituose miestuose, 

balti dantįs pavyzdžiui Kaune?

rems

Dienraštis Lietuvoje.

Sugrąžinus lietuviams spaudą, 
Vilinuje pasirodė pirmutinis lie
tuvių dienraštis — “Vilniaus Ži
nios“ leidžiamas Petro Vileišio. 
Dienraštis nerado palaikymo , vi
suomenėje: ėjo vis silpnyn ir 
silpnyn, kol p. Vileišis, išdėjęs 
jam 52 tūkstančius rublių, liovė
si jį leidęs.

Nuo tos valandos dienraščio 
įsteigimas pasiliko tik svajonių 
srityje. Norėjo “Viltis” eiti 
kasdien, bet ėmėjų pasirodė ma
žai. Neseniai Vilniaus pirmeiviai 
nutarė pakeisti “Lietuvos Ži
nias“ dienraščiu ir leisti jį de
mokratų nepartijinėje dvasioje. 
Bet dienraščiui reikia turėt netik 
10,000 ruib. atsargos kapitalo, bet 
ir skaitytojų. Sunku “Liet. Ži
nioms“ tikėties visuomenės užuo
jautos, nes jei jos dabar turi tik 
800 skaitytojų, tai kiek turės jų, 
jei jų kaina bns pakelta angš- 
čiau? Ir su 10,000 sudėjimu bus 
vargo. j

Tuo tarpu ateina žinia iš Kau
no, jog šv. Kazimiero Draugija 
nutarė leisti dienraštį. Jinai įga
lioja komisiją tarties apie tai su 
“Vilties“ leidėjais, o jei šie ne
pristos, tai *pati pasirūpins dien
raščiu. Kadangi Draugija turi 
šįmet tikrųjų narių 412, amžinų 
narių 579 ir metinių — 9748, o 
“Viltis“ turi daugiau, kaip 600 
pajininkų, tai gąlima tikėties, jog 
naujas dienraštis Lietuvoje pra
dės rodyties netrukus.

Lietuvos Sūnų Dr. Worcester, 
Mass., nutarė suardyti Susivieni
jimą Pašelpinių Draugijų Ameri
koje. Susivienijimas, esą, nieko 
neveikiąs, tai darykime jam, vy
rai galą...

GUB SULZERIO NUPUOLIMAS
Gubernatorius Villiam Sulzer 

atstatytas nuo vietos. .
Kuomet New York’o legislatu- 

ra pradėjo tyrinėti gub. Sulzerio 
rinkimų fondą, išbandė su
stabdyti tyrinėjimą, skelbdamas, 
buk komitetas neturįs teisės da
ryti tyrinėjimų. Bet valstijos 
prokuratorius palaikė komiteto 
pusę. Prasidėjus rodyties liudi
jimams prieš gubernatorių, jis 
apskelbė, jog liudijimai esą ne
teisingi. Dar 30 liepos jis iš
sitarė :

— Aš neturiu ko slėpti. Aš 
esu už pilnos tiesos parodymą. 
Bet tuo pačių laiku jis nenorėjo 
atsakinėti į užmetimus ir aiš- 
kinties. Draugai ragino jį gin
ties tuojau, be jokio vilkinimo. 
Jis to nedarė — ir daugelis drau
gų apleido jį. Tiktai kuomet 
komitetas pabaigė tardymą, pa
aiškėjo, dėlko Sulzer nenorėjo 
ginties: jis negalėjo ginties; jis 
buvo kaltas.

Nauju įstatymu’ kiekvienas 
valdininkas turi paskelbti po 
prisieka tikrus įplaukimus ir iš
leidimus pinigų, perleistų rinki
mų laiku. Gub. Sulzer prisiekė, 
kad jis gavo viso rinkimų metu 
$5460, o išleido $7724. Komite
tas ištyrė, jog jis gavo daugiau, 
kaip $30,000; ta suma galėjo 
'siekti $50,000. Kiti mano, kad 
jinai siekė $75,000. Komitetas 
rado bent dešimtį čekių, pasira
šytų Sulzerio, bet įplaukų pa
skelbime nepažymėtų. Taigi jo 
paskelbimas, padarytas po pri
sieka, buvo neteisingas ir klai
dinantis.

Bet ne čia dąr galas. Komi
tetas ištyrė, jog gub. Sulzer ne
tik ką neparodė visų įėjimų rin-' 
kimų laiku, bet bent dalį tų 
įėmimų išleido neteisėtoms spe- 
kulacijonts New York’o .biržoją. 
Taip pasielgti jis neturėjo jokios 
teisės. Vadinasi, žmonės davė 
pinigų, kad butų išrinktas jų 
kandidatas, o šis užuot gantus pi
nigus pašvęsti kompanijos reika
lams apvertė nusipirkimui ak
cijų biržoje ir apmokėjimui sko
lų, į kurias buvo įpuolęs, bespe- 
kuliodamas biržoje.

Pasirodė, jog Sulzer jau seniai 
spekulavo biržoje — ir papras
tai prakišdavo. Viena broke
rių firma ragino jį pirkties ypa
tingas akcijas, grąsindama par
duoti visas *jo akcijas, jei to ne*, 
padarys. Buvo tai tuo metu, kad 
jis, kaipo gubernatorius, bandė 
suvaržyti biržos veikimą Išėjo 
veidmainiškumas: iš vienos pu
sės rodėsi, jog gubernatorius ban
dė sustabdyti lošimą biržoje, iš 
antros — pats joje lošė.

Gubernatoriaus vieta — pasiti
kėjimo vieta. Tapo parodyta, 
jog Sulzer buvo nepasitikimas 
žmogus. Todėl jis ir tapo atsta
tytas ųuo gubernatoriavimo. Sul-

Socialistų spauda — kaip ir 
reikėjo tikėties — užsipuolė ant 
L. Mokslo Draugijos atstovų. 
D-rą Basanavičių pavadino kuni
giniu, o M. Yčą reakcionierium. 
Visomenė į tokius kandžiojimus 
nepaiso.

Su Mokslo Draugijos 
delegatais.

Vilniaus “Viltis“ iš kažinkur 
išlaužė žinią, buk Philadelphiojo- 
je buvo suviažavę lietuvių visuo
menės organizacijų delegatai ir 
nutarę įsteigti Chieagoje lietuvių 
liaudies universitetą. Universite
tas busiąs atidarytas kol-kas prie 
moterių šv. Kazimiero vienuoly
no. Pinigai universitetui laikyti 
jau esą surinkti. Mokslas prasi
dėsiąs šiais metais.

Apie šitus daiktus męs Ameri
koje nieko nežinome. Matyt, so
cialistų Sąjungos suvažiavimas 
yra sumaišytas su Federacijos 
Kongresu, o projektas atidaryti 
vasaros kursus prie šv. Kazimiero 
vienuolyno tapo paskaittytas liau 
dies universiteto įsteigimu.

Keistų žinių esama!

LIETUVIŲ KAT. MOKSLEI
VIŲ SEIMAS.

Rugpiučio 29, 30 ir 31 dienose 
Chieagoje, III. , atsibus antras 
Amerikos lietuvių katalikų moksli 
eivių seimas.

Visi moksleiviai, kurie jaučia: 
save esant katalikais ir nori kata* 
Ūkiškosios moksleivijos būrelyje 
darbuotis, nuoširdžiai yra kviečia
mi atvykti į tą seimą.

Seimas svarstys L. K. M. Sus- 
mo Amerikoje reikalus, kurių 
yra begalės, būtent: “Mokslei
vio“ leidimo reikalus, įstatų rei
kalus, aptarimas būdų, kaip ge
riau sutraukus Amerikos lietu
vius moksleivius vienybėn, Be
turiu kolegijos klausimą, klausi
mą kaip susijungus su Europos 
“ateitininkais“ ir tenykšia lietu
vių katališkąja studentija ete., ete 
Seime taipgi bus renkama nauja! 
valdyba kitiems metams.

Pirmieji L. K. M. Sus-mo gy
vavimo metai‘jau prabėgo. Pir
miausiais by kokio darbo metais 
paprastai pasitaiko daug klaidų- 
silpnybių; taip galėjo būti ir su 
katalikų moksleivių Susivieniji
mu. Kurie nori tam, taip nau
dingam, Susivienijimui gero, kn- 
rie^iori, kad kitais jojo gyvavimo* 
metais visokios klaidos-^lpny- 
bės butų išvengtos, lai dalyvauja 
Seime, lai veikia, lai stengiasi 
bendrai kas taisytina, pataisyti.

Reiktų, kad tasai antras lie
tuvių katalikų moksleivių seimatf 
turėtų daugiau dvasios, daugiau 
gyvumo, negu pernai, nes mu
sų jiegos jau gerokai sustiprėjo. 
Šiandien juk prie Lietuvių Ka
talikų Moksleivių Susivienijimo 
Amerikoje priguli beveik 100 są
narių!

Visa kas mylimieji draugai —- 
moksleiviai, pryklausys nuo jųaų 
darbštumo ir nuo to, kaip visuo
menė rems reikalus.

P. Lapelis,
L. R. K. M. S-mo A. Pirm,

Atstovo M. Yčo 
pranešimas. Gerų pavyzdį davė kun. Jonas 

Pečkauskas, kurs prižadėjo įmo
kėti ligi 1915 m. 100 rub. “Ži
buriui”, “Saulės“ ir “Rytui“, 
kad ir nebūtų 1000 tokių auko
tojų. Jei taip ir visi žadėtojai 
padarytų, tai nors gal nebus su
rinkta 100,000 rub., bet vis dėlto 
susirinktų geroka suma pinigų.

Atstovas M. Yčas, dar Pe
terburge būdamas, gaudavo daug 
laiškų iš Amerikos su paklausi
mais apie įvairius reikalus. At
važiavęs Amerikon, gauna tokių 
laiškų dar daugiau. Kaikuriuose 
yra klausimas, kiek reikia mo
kėti už paaiškinimų arba pata
rimą. Dabar p. Yčas skelbia, jog 
už paaiškinimą arba patarimą jis 
nieko neims, bet su mielu noru 
priims už tatai auką (5 dol.' ar 
kiek) L. M. ir D. Namams.

Per tris paskutinius mėnesius į 
S. L. A. prisirašė 468 nauji na
riai: ant $1,000 apsaugos 36, ant 
$600 — 52, ant 300 — 119, ant 
$150 — 247, vaikų skyriun — 14. 
Išviso antrame bertainyje išduo
ta paliudijimų ant sumos $139, 
950.00. Į skyrių pašalpos ligoje 
įstojo 465 nariai; iki 1 d. balan
džio tame skyriuje buvo 1,049, 
taigi dabar yra 1. 514 narių. Pa
šalpų per tą laiką išmokėta: po
mirtinių — $2,587.50; pašalpų li
goje _ $422.70.

PiniginisSLA. stovis šitaip at
rodo: 1 d. balandžio 1913 m. ižde 
buvo gyvais pinigais $16,269.61; 
nuošiiftčių įplaukė $220.00; Ant
rame bertainyje įplaukė $8,269. 
61, taigi viso — 25,350.29. Iš
mokėjimų buvo $6.925.04, 1 d. ife- 
pos ižde lieka gyvų pinigų — 
$18,425.25. Prie tos sumos pridė
jus SLA. namų ir kitokio turto 
vertę, visas BLA. turtas siekia 
$57.340.15. Sulyginus antrą šių 
metų bertainį su pereitais me
tais. pasirodo, jog per metus lai
ko iždas paaugo ant $7,031.49; 
t dieną liepos 1912 m. ižde bu
vo $11,393.76, o tą pat dieną šių 
metų — $18,425.25.

Prie lietuvių vėluvos

Praeitame “Draugo” numery
je, berašant apie Lietuvos Vėlu
vą, įsibraukė maža klaida, kurią 
čia taisome:

Lietuvių vėluva yra raudona; 
viduryje jos — vytis: arklys 
širmas, balnas tymas, šarvai — 
plieno, šalmas — aukso, plunksna 
ant šAlmo — balta.

Mirė socialistų vadas,

Rugp. 13 d. Znrlche, Šveicari
joje, mirė širdies paralyžium ži
nomas Vokietijos social-deraokra- 
tų vadovas Ferdinandas Augns- 
stas Bebel amžiuje 73 metų. Ve
lionis buvo gimęs 1840 m. netoli 
nuo Kolonijos. Iki 1866 m. jis 
netutėjo užuojautos prie socializ
mo, bet nuo tų metą persiėmė so
cializmo mokslu ir buvo vienu 
įsteigėjų Social-Demokratų Par
tijom. Nuo 1893, jis buvo drau
ge su velioniu Liebknechtu so
cializmo šulais Vokietijos par- 
liamcnte. Iškalbos didelės jis ne
turėjo, bet jo kąlbos buvo įti
kinančios, todėl maloniai klauso
mos. Raštininkas, iŠjo buvo irgi

Irgi polemika!

Kiekviena redakcija tiesiogi
niai atsako tiktai už savo raštus; 
už kitus raštus priima ant savęs 
atsakomybę jų autoriai. Negali
ma redakcijos kaltinti už tai, 
ką yra parašęs, pav., korespon
dentas. Jei kas ginčijasi, tai 
ginčyjasi ne su redakcija, bet 
su pačiu korespondentu. To rei-

Gaile-*tingas kirpėjas.
— Labai atsiprašau, Tamsta, 

bet plaukų jokiu buriu nekirp- 
siu, nes priguliu į “Gyvulių Glo
bojimo“ Draugiją. tad gailai 
man.bintų tų gyvulėlių, kuriuos 
nuskriausčiau, nukirpdamas Tam
stai 'plaukus. Pr<
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P. Lapelis.

Apie Spaudą.
REFERATAS SURENGTAS III FEDERACIJOS KONGRESUI 

BET DAL LAIKO TRUMPUMO NESKAITYTA8.

Vienu' svarbiausiųjų protinio ir draugijinio žmonijos gyveni
mo veiksnių, viena įžymiausiųjų dvasios galybių šiais laikais yra 
beabejonės spauda. Josios įtekmė, kokių turi beveik į kieįvie- 
ną gyvenimo apsireiškimą, yra tiesiog neapribota. Suprasti ir 
apimti naujagadynės spaudos esmę, suprasti josios santikių dėsnius, 
jos priklausomybę nuo šiolaikinių protinių ir politinių žmonių 
draugijos srovių tesugebėtų tiktai protas, apimąs platesnius ho
rizontus, kuris vienytų kartu gabumus ir ypatybes historiko ir 
filosofo, politiko ir diplomato, aisteto ir publicisto. Kad kalbėti 
matematiniai apie spaudą, jos esmę, historiją, įtekinęs, teises ir 
tt., tai aš turiu per mažai kompetencijose jeigu šį tą ir sugebėčiau, 
reiktų tam dalykui pašvęsti truputis laiko ir darbo; dograatiškasai 
ir filosofiškasai, teisiškasai ir historiškasai žvilgsnys į spaudą šiuo 
žygiu prisieina man aplenkti, nes suvis nesitikėjau, kad man lemta 
bus tame taip svarbiame ir iškilmingame Amerikos lietuvių katali
kų Kongrese kalbėti apie taip svarbų, taip įžymų problematą, ko
kiu nūdien yra spauda, kaip tikras dvasinės kultūros veiksnys 
■antikiuose su įvairių-įvairiausiais žmonių vidinio ir išvidinio 
gyvenimo apsįreiškimais. Todėl nuoširdžiai meldžiu Tamstų, ger
biamieji atstovai, pasiganėdinti tik vienu-kitu mano pastebėjimu 
Siame dalyke.• •

i H* «f ti r *«*ii

LIET. R. K. VARGONININKŲ
SĄJUNGOS IUisis SEIMAS.

Laikytas birželio 4 d., 1913 m. 
Brooklyn, N. Y.

Beiuian atvyko šie vargoninin
kai : K. Strumskis, P. Grajaus
kas, J. Stulgaitis, A. Gudaitis,
J. Hodelis, J. Kovas, J. Bizaus
kas, A. Kvederas, A, Sodeika, A. 
Vismanas, A. Radzevičius, J. Jan
kevičius, ir dar keletas naujų na
rių vargonininkų.

Utarninke ryte, švenčiant šv. 
mišias prieš atidarymą S. L. R.
K. A. Seimo, yargąnininkai da
lyvavo apeigose, atgiedodami ke
turiais balsais Singerbergerio: 
“Missa brevis in hon. S. Stanis- 
lai”, parodydami tuo savo pa
lankumą 28 Susiv. L. R. K. A. 
Seimui. *

Protokolas.
Birželio 4 d. vakare, svetainėje 

“McCaddin” prie Berry gatvės, 
Brooklyn, N. Y., atidaryta Varg. 
Sų-gos III-jo seįmo pirma se
sija.

i Worcestery, Conn. Sykiu su S. 
Viso turto V. Sąjunga dabar L- R- K- A- £>«legatų Vargoni-

Spauda, kaipo menas, yra savyje pasyvių daiktu neveikia
muoju. Veikiamuoju aktyviu lieka tiktai tuomet, kuomet jinai yra 
žmonių panaudojama^ ar tai kokio nors mokslo propagavimui, ar tai 
išnešiojimui paprastų dienos atsitikimų — žinių, ar tai jau skleidi
mui kokių nors įdėjų. Kaipo tokio veiksnio naudingumas ir svar
ba visai priklauso nuo pačių žmonių dvasios ir apšvietimo. Jisai 
gali būti panaudojamas labai prakilnioms mintims bei siekiniams 
išreikšti ir tuomet yra žmonijai palaiminimu; išekitos gi pusės 
tuoju pasyviu daiktu, kaipo menu, gali žmonės naudoties pro
pagavimui savo pažvalgų, kurios nesutinka nei su tiesa nei su tei- 
Bybe ir tuomet žmonijai yra ne palaiminimų, bet didžiausiu pra 
keikimu. Jei pažvelgsime į spaudos historiją nuo laiko, kuomet, 
išradus ją, kaipo meną, Guttenbergui, kokis tai Egenolph’as Em- 
mel’is 1615 metuose Frankfurte ant Meino, pradėjo leisti kartą 
savaitėje laikraštį, su tuo turėsime nedvejotinai sutikti. Jei žiū
rėsime į spaudą, tąją pirmelinės dvasios galybę, labiau kritiškai, 
pamatysime, kad ji vadovaujasi tais pačiais gerais ir blogais mo
tyvais, ką ir kiekvienas žmogus. Daug gerų ir blogų apsireiškimų 
moka iššaukti spauda. Štai Šiaurių Amerikos karas už nepriklau
somybę, buvęs pasak bandralaikiečių liudijimo, ypačiai spaudos pa
gimdytas. Spauda nuolat jį skelbė, stengėsi visokias abejones 
prašalinti, nesigailėjo tam tikslui nieko, skatino visus į karą ir 
skelbė jo šventumą. . John Adams, antrasai impėdinis, pasakė, 
kad tikrąją Amerikos revoliuciją taip-pat spauda pagimdžiusi; 
Francijos revoliuciją irgi spauda pagimdė; o kuomet skaitome 
liepos mėnesio revoliucijos istoriją, tai net butų galima kalbėti 
apie laikraštijos revoliuciją. Taigi ir Rusijoje pastarąją revoliu- 
t-iją, regis, nemažai padėjo iššaukti spauda, jei ne viešoji, tai bent 
slapta. Spauda, kaip visokio gero propogatorė, šviesos platintoja, 
taip kartu yra melo globėja, minių tamsytoja. Katalikas ją pa
naudoja katalikystės platinimui, socialistas — socializmo, anarchi
stas — anarchizmo, ateistas — ateizmo ir tt. Spaudos menu, kai
po laisvu, viešu gali naudoties visi žmonių.luomai, visi sluogsniai, 
visos srovės, visos pasaulėžvalgos. Tos priežasties dėlei, jį visokių 
pažvalgų kovos centru, — centru, kuriame verda visas žmonijos 
integralio gyvenimo margumynas su visais jų idealais ir siekiniais. 
’Absoliutės taikos mylėtojai ir indiferentai skelbia, kad spauda, kai
po tokia, yra žmonijai didžiausia nelaimė, nes girdi, esanti prie
žastimi tų visokių pažvalgų ir partijų kovos,, kuri neduodanti nie
kam ramybės ir esanti labai blėdinga. Tokia pažvalga suprantomai 
yra klaidinga, nors gal ir turi truputį teisybės, nes yr perdaug vien- 
pusinė, perdaug pesimistinė. Tyrinėtojai laikraštijos, to įžymiausio 
savo rūšyje spaudos apsireiškimo, nors ir randa jos praeityj ir 
dabartyj daugybę blogų pusių, tečiaus visgi galų-gale apvainikuo
ja ją žmonijos palaiminimo aureolė. Žengiant žmonėms pirmyn pro
greso keliu, tasai dvasios veikinys — spauda taipgi eina tobulyn, 
geryn. Spauda yra žmonių sielos atspindžiu. Paimk kurios taur
ios, kurios partijos laikraštį, o sužinosi kokie jos idealai, kokį 
tori tiesos supratimą, kame savo laimę, gyvenimo tikslą ir tt. Tau
ta, ar visuomenė augščiau dvasiniai pakilusi, didesnį kultūros laip
snį pasiekusi, turi švaresnę spaudą, šviesiau žiuri į gyvenimą, jo 
tikslą reikalus. Verskime dalyką antraip. Teduoda kas kuriai 
tamsiai, žemai kultūros žvilgsniu stovinčiai tautai švarią, svei
ką spaudą, tegul visi-tosios tautos sąnariai, išmokę skaityti, jąją 
naudojasi, o ji visapusirriat veikiai pakils, susipras. Spauda yra 
geriausias įrankis apšvietimo ir susipratimo platinimui, žmoniš
kumo dėsnių skleidimui, nes tuoju įrankiu gali naudoties gana

.Centro pirmininkas p, 
Strumskis, trumpai prakalbėda
mas, ragino laikyties vienybės 
perbėgdamas praėjusius metus 
praneša apie veikimą organiza
cijos, kas per praėjusius metus 
nuveikta V. S. labui.

Toliau, eina kalba apie išleidi
mą Kalėdų giesmės; skaitliuje 
1500 egz. iš kurių po 1 egz. iš
siųsta visoms lietuviškoms re
dakcijoms ir vargonininkams pri
gulintiems prie sąjungos^

Toliau, pasiūlo išsirinkti seimo 
valdybą. Seimo vedimui valdy
ba vienu balsu išrinkta šie as- 
menįs: pirmininku A. Radzevi
čius iš Newark, N. J., sekreto
rium J. Kovas iš AVaterbury, 
Conn.

Valdyba ima savo vietas? Cent
ro sekretorius p. A. Gudaitis, 
skaito protokolą pereito V. S. 
II-ojo seimo, laikyto, Mass., ir 
protokolą Centro Valdybos su
sivažiavimo Philadelphioje, Pa. 
Abudu protokolai likosi priimti.

Kalba apie nemalonų inciden
tą Girardvill’ės klebono gerb. 
kun. Duricko sui vargonininku F. 
Mileška. Iš .pranešimo sekreto
riaus p. A. Gudaičio paaiškėjo, 
kad kun. Durickas, nedavęs Mi- 
leškai mėnesio laiko pasijieškoti 
sau vietos, kaip reikalauja Są
jungos įstatai, prašalino jį nuo 
vietos šventadienyje, akyse vi
sų parapijoną, nors pastarasis to 
neužsitarnavo, ir tuomi padarė 
materialinę skriaudą Mileškai, 
kaip patsai Mileška savo laiške 
praneša, ant $55.00.

Sąjungos seimas priėjo prie to 
išvedimo, kad gerb. kun. Duric
kas, savo pasielgimu pažemino 
vien tiktai patsai save, kas ne
galima tikėties, kad gyvenime 
dvasiškijos atsikartotų ir kad 
materiale skriauda pądaryta, 
iš priežasties^ pirmlaikinio 
paliuosavimo Mileškos nuo vie
tos, privalo but atlygin
ta, jegu ne iš liuoso noro 
pagal susitaikymą, tai iš priver
stino rekalavimo, per skundą 
įteiktą Dvasiškai Valdžiai, kas 
turi but padaryta per patį nu
skriaustąjį F. Milešką.

Tcfliauį Gentro sekretorius* 
skundžiasi, kad nariai nesykiu

turi $181.77. •
Centro sekretorius p. Gudaitis

praneša, kad į Sąjungą pridera 
43 vargonininkai-nariai.

P. A. Gudaitis pasiūlo seimui 
įtaisyti Sąjungos nariams tam 
tikrus ženklelius ir išrinkti tam 
tikrą komisiją, kuri turėtų pa
ruošti konstitucijos projektą. 
(Nuo tolesnio dalyvavimo seimo 
sesijose p. A. Gudaitis atsisa
kė dėl silpnumą savo sveikatos). 
Įnešimą parėmė pp. Hodelis, Ci
žauskas, Kvederas, Radzevičius, 
Kovas ir dauguma. P. Grajaus
kas. ir kiti pasiūlo apie tai pa
svarstyti plačiau, o jau' šian
dien esama vėlu, taigi atidėti ant 
rytojaus pirmoje sesijoje. Vi
si sutinka. Pirmininkas sesiją 
uždaro ir kviečia ryto rytą 9 va
landą į kitą sesiją ir į kitą sve
tainę, vietinę parapijinę, prie 
Roebling gatvės.

n Sesija.
Svarstyta konsfitucijos pro

jekto klausimas. Sustatyti kon
stituciją pavesta p. A. Gudai
čiui, ir jis, po sutaisymui, tą kon
stituciją turi nusiųsti Chcagos 
vargonninkų kuopai apsvarstyti 
ir pritarti.

Pakeltas S. V. ženklelių klausi
mas. Didžiuma balsų pristoja, 
kad V. Sąjungos ženkleliai butų 
geras daiktas, kad nariai nešio
tų, bet esant didesnių reikalų Są
jungoje negu ženkleliai, didžiuma 
balsų atmesta.

Nutarta, kiek galint padidinti 
V. Sąjungos Knygyną. Išrinkti 
tam tikrą komisiją, kuri turės rū
pintis, partraukti ^aidų bažny-

ninkų S-gos seime dalyvavo 16. 
Didžiuma savo patarimus ir lin
kėjimus seimui įteikę turėjo sei
mą apleisti, ucn naminės aplinky
bės varžė, ir turėjo skubinties 
namuosnu.

L. R. K. A. Vargonininkų Są
jungos IlI-ojo Seimo sekretorius

Varg J. Kovas.

(Tąsa nuo 3-čio .pusi.)
Siulija dovaną, kad jam surastų 

ausį.
Denver’yje, Colo., koks tai 

Hart nukando C. Turner’iui au
sį. Buvo tai muštynėje, smuklė
je. Turner pasigailėjo ausies, 
kurią pavadino savo artima drau
ge iš kūdikystės dienų. Jis pa
siūlijo dovaną, jei kas ras nu
kąstą ausį. Jieškpjo vyrai ir vai
kai, bet nerado.

Kaip pažinti, kad žmogus 
negirtas.

Chieagos teisėjas Dolan išrado 
naują būdą, kaip pažinti, ar žmo
gus girtas ar ne. Atvestas bu
vo prieš jį koks tai Connolly, kal
tinamas už girtybę. Teisėjas lie
pė jain suglausti krūvon kojų pir
štus, ištiesti dešinę ranką, apsuk
ti ją aplink ir palytieti nosies 
galą. Connolly padarė taip be 
jokio sunkumo.

— Na, esi jau blaivas — tarė 
teisėjas — ir gali būti klausinė
jamas.

PEOPLES BANK
Kampas Ashland ir 47-tos gatvių •
Kapitalas ir parviršius$550.000 
Turtas suviršum 5 mil. 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.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tinu kapitalu

PEOPLES STOCK YARDS S 
STATE BANK

Ashland Avė. cor. 47th St., - Chicago, III.

įtekmingai visi tie, kurie šiek-tiek gyvenimu interesuojasi, skel-,'pagkirtu! laiku moka metinę dok.
biant minioms savo mokslo, savo žinijos, savo studijų, vaisius, sė
dėdamas namie patogioj kėdėj prie rašomojo stalelio. Altruizmo 
šalininkams spauda yra vienas dėkingiausiųjų įrankių ištisų mi
nių švietimui, teikimui joms gerų patarimų, sumažinimui jų vargų 
bei kentėjimų.. Tikybinių tiesų pasekmingiausiam skleidimui ir 
negali tiesiog butigeresnio kelio, kaip spauda. Jeigu šv. Petras 
arba šv. Povilas ir kiti Kristaus mokiniai gyventų šinose laikuose, 
tai beabejonės užsidėtų spaustuvę, susi j ieškotų lynotipistų ir savo 
Viešpaties mokslo propagavimui leistų laikraštį ir su laikraščio pa
gelba, manau, daugiau galėtų padaryti negu keliaujant iš mies
to į miestą, iš sodžiaus į sodžių ir laikant pamokslus, kurių visgi 
kartui visi išgirsti negali ir taip dar gerai suprasti bei išstudijoti, 
kaip butų laikraštyj atspausta. Geresniam spaudos prasmės su
pratimui, paimkime vėl tokį atsitikimą. Imtų rengties ant ku
rios tautos užpulti primai. Spauda tokiame atsitikime galėtų at
likti geriausia feldmaršalo priedermes: sugebėtų visai trumpame 
laike netik užkomuhikuoti tautai gręsiamąją nelaimę, bet ir už
degti josios širdyj karšto patriotizmo liepsną ir momentališkai 
iišaukti visus kas gali kovon, nes ji turi taipgi milžinišką orga- 
nizaeijinės bei solidarinės dvasios jiegą. Neveltui tad Napoleonas 
pavadino spaudą “šeštąją pasaulio viešpatija”. Arba kartą esąs 
išsitaręs, kad 4 priešų laikraščiai gali padaryti daugiau blėdiea, 
negu šimtas tūkstančių žmonių karo lauke. Vokiečiai buvo pratę 
spaudą vadinti “penktuoju sandorininku”. Gi užpernai vokiečių 
Reichstage net buvo kįlęs sumanymas įsteigti atskirą spaudos mi
nisteriją, Gabrielius Pala’u, Jėzuitas, šių laikų Tomas a Kempis 
sako, kad vienas straipsnelis vykusiai parašytas ir laikraštyje pa- 
tilpęs daugiau gali padaryti negu 10 kareivių.

Techniškaaai spaudos meno ištobulinimas, galėjimas laikraščio 
begalo dideliame akaičiuje egzempliorių išleisti kelių valandų 
laike, ir ačiū komunikacijos greitumui veikiai pristatyti vieton, 
visiškas pigumas — žodžiu, visa tai spaudai, kaipo žmogaus dvasios

(Toliau bus)

lę, kas kliudo, jo reikalingo lai
ko išaikvojimas ir labai keblus 
knygų sutvarkymas, vien tik prie 
žastimi kelių sutingusių .draugų. 
Skundžiasi ant to-pat ir centro 
kasininkas p. J. Stulgaitis ir pa- 
sergsti drangus, kad ateityje bu
tų greitesni atlikinėjime savo 
priedermių.

Čia įstoja Sąjungon nauji na
riai vargonininkai: p. Valerijo
nas Kancleris,,Hartford, Conn ir 
Stasys Pranckietis Brooklyn, N.

Perskaityta, pasveikinimai ir 
linkėjimai, nuo kun. K. Vasiliau
sko iš Montreal, ir nuo p. Mi
kutavičiaus iš Minersville,. Pa. 
Pasveikinimai priimta karštu 
rankų plojimu.

Centro sekretorius p. A. Gudai
tis, ir centro kasininkas p. J. 
Stulgaitis, duoda atskaitą nuo 
pereitų metų finansinio stovio, 
kuris apsireiškė sekančiu budu: 
Iki šiam seimui įplaukė $ 198.87 
Per seimą ......................... 18.50

Sykiu 
Išlaidos:
susivažiavimo, gruodžio 2 die
ną 1912 m.................... $20.00
Knygiaus iškaščiai .......... 15.60

Sykiu ............................$ 36.60
ii t

tinių ir svietiškų, tautiškų ir tt., 
kompozicijas gabesnių kompozi
torių; ypač nepamiršti musų tau
tiečių muzikališkų veikalų Sąjun
gos knygyne užlaikyti. Kas no
rėtų susinešti su tuo knygynų, 
turi kreipties prie V. S-gos kny
giaus, kuris bus seimo paskirtas.

Naujai įstojantįs nariai į Są
jungą įstojimo moka ($1.00) vie
ną dolerį, ir užmokėti mėnesi
nę doklę ($3.00) nuo-dienos įsto
jimo iki sausio 1 ’d. 1914 m.

Nutarta, kad kiekvienas narys 
vargonininkas suteiktų žinias V. 
S-gai apie savo muzikališkumą, 
tai yra: kur mokosi, kokių kora-

čekai palydėjo autonomiją.
Nuo 1908 m. čekų seimas (vie

tos parliainentas) dėlei nesutiki
mų jame negalėjo pervaryti jo
kio įstatymo nei nubalsuoti rei
kalingųjų valdžios užlaikymui 
pinigų. Galop ciecorius Franz- 
Joseph paleido seimą ir krašto 
valdymą pavedė komisijai, į ku
rią įėjo penki čekai ir trįs vo- 
kiečiai.. Komisijos viršininku 
tapo padarytas grafas Schoen- 
born. Čekai atstovai pakėlė di
delį protestą prieš tokį ciecoriaus 
žingsnį. Vokiečiai ir-gi rugoja, 
nes komisijoje jųjų mažiau, ne
kaip čekų. Ciecoriaus paliepimu 
tapo pakelti mokesčiai nuo že
mės ir nuo alaus, kad papildyti

pozitorių muzikos bažnyčioje lai- j ištuštėjusį iždą. Ministerių pir
kosi, ar turi bažnytinį chorą, hą, mininks užšauks naujus rinkimus, 
kitus klausimus, pažymėtus apli
kacijoje, Tam '.tikslui centro- 
valdyba parupįs atspauzdinti la
pus su klausimais ir nariams-var- 
gonininkams prisius, o nariai ant 
jų atsakinės raštu. Visi spauzdin
ti lapai, kurie tik bus vartojami 
S-gos reikaluose, kaip tai: aplika? 
cijos, įstatymo laiškai, kvotimo

Prancūzai eina į Belgiją. '
Iš Francijos keliauja svetur 

kasmet 40,000 žmonių; iš tų 16, 
000 eina į Belgiją. Sunku su
prasti, dėlko tiek daug franeu
zų kraustosi į Belgiją, nes ten ir 
taip perdaug žmonių, o ir uždar
biai mažesni. Be to, nors duo-

laiškai, ir centro viršininkams ; na Belgijoje pigesnė, bet už tai 
tarnaujanti laiškai, konvertai, ir 1 mėsa ir daržovės daug branges-
tt., kad butų atspausti su muzi
kai iškn ženkleliu “Lira”.

P. M. Petrauskas, V. S-gai pa
dovanojo du savo veikalu; 
“Skambančios Stygos” ir “Gam
ta graži”. V. S-ga juos išleis 
savo lėšomis.

Komisija sutvarkymui ' bažny
tinės muzikos, po sutvarkymui 
knygyno, rūpinsis įvesti vieno
dumą bažnytinio giedojimo ir Są
jungos nariams suteiks savo pa
tarimą, apie pasaulinę muziką.

Pertrauka kelioms minutoms. 
Liuosas pasikalbėjimas.

m Sesija.
Nutarta, kad nariai-vargoni- 

ninkai butų atsargus kišties į kle
bonų ir parapijonų reikalus; kad 
užsiimtų vien lavinimosi patįs sa
vęs muzikos srityje, giedojime, 
choro vedime, ir apskritai pildytų 
tai, ką yra sukalbėjęs su savo 
klebonu, ir kad vargonininkai 
nesiveržtų per prievartą kaipo 
delegatai į S. L. R. K. A, seimą, 
nes kaipo dviem ponams sunku 
tarnauti, taip lygiai sunku ir var 
gonininkui “Vienu kartu dalyvaus 
ti dviejuose seimuose.

Rinkimas Centro valdybos ši
tiems metams. Išrinkta pirminin
ku, p. A. Kvederas, vice-pirm. 
p. J. Čižauskas, sekret. p. Gudai
tis (tas pats), kasininku p. A. 
Radzevičius, knygium p. J. Ho
dell, kasos globėjais: pp. J. Ste
ponavičius ir A. Sodeika. Lįtera- 
tiškon muzikaliniųveikalų peržiū
rėjimo komisijon. p, K. Strums
kis, p. ft. Pocius, p. P. Čiurlio
nis, ir p. i* ftžanskas. Generaliu 
dirigentu, kuris laike seimo di-

$ 217.37 | riguos vargonininkų ehorąj 
Lėšos cetro valdybos laike šv. Mišių ir vakaro lai

ke dainuojant, p. K. Strumskis.
V. S-gos organu tas pats už

kviestas “Draugas”. *
Seimas V. S-gos kitą metą,

Susiv. L.R.K.A. Reikalai.
Aš Rože Obidinkienė, dėkoju 

gerbiamam Kasicrui Suv. L. R. K. 
Amerikoje kad man atsiuntė au
ką, kuri mau buvo 28 saimė pas 
kirta gerbiamųjų delegatų. Dė-

, • ^kojų tūkstanti kartų ir melsiuo-įr tuo keliu gimdo alkanumo jau . , , . ... . .............. .... i 'si, kad Augsčiausias. Susivieni-sma. Alkanumui vistiek, kokiu ... , . ........ , . .. ma, Kataliku lanmtu per visusmaistu prikimši pilvą, bet apeti- ’ 
tas parodo, kokio valgio žmogus 
nori. Jei po šešių valandų po 
valgio žmogus nejaučia alkanumo su Ina^-ais vaikeliais, iš 
ir neturi apetito, ženklas, jog jo |kui"ių didžiausies tik 11 metų te- 
kraujas nevaikščioja gyslomis turi. Dabar aš galėsiu kiek nors 

užsilaikyt iš tų 50.00, kuriflos ga
vau iš Suv.

Nes aš tik iš melaširdingii 
žmonių ir gyvenu jau treti metai

kanas, jo visas kūnas ro
do, kad reikalauja maisto. Te
čiau tyrinėjimai Harvardo uni
versiteto profesorių Cannon’o ir 
Washburn’o parodė, jog alkanu- 
mą gimdo pilvas. Kuomet pilvas 
išsituština, jis pradeda traukties

greitai arba kad pilvas dėl ko
kių nors priežasčių nesitraukia.

amžius.
Manė ta auka labai suramino.

KNIGHTS OF COLUMBUS”. kad ne milaširdingį žmonės, tai
Bostone neseniai laikė savo », l’?1*’ ^je ir ii pasauli apleis-

tinj suvažiavimą Amerikos kata- * 18 8 *"*’ ,ln' '
R. K. Aciu Centro Viršaičiams.likų draugija — vardu Kniglits 

of Columbus (Kolumbo Karžy
giai). Pasirodė, jog draugija

Ačiū ir gerbiamiems delegatams 
už tokia mielaširdinga auką, kuria

perniai įgijo 19,326 naujus na-!man suteikė 28 saimė Brooklyn> 
I N. Y. Pasilieku su augšta Pagar-rius. Visb 30 birželio buvo 302, 

074 karžygiai. Naujų kuopų pri
augo 37. Viso dabar kuopų yra

ibą.
Rože Obidinkienė,

Įplaukų buvo iš visų šal- 130 Dreser Str ’ ®°- Bost<m’ MaS8' 
$1,644,109.28. Vyriausia

1630. 
tinių
galva išrinkta James A. Flahar-! 
ty. St. Paul, Minn. Nutarta val
dybą palikti New Haven, Conn. 
Tuo budu sumanymas pastatyti 
AVashingtone draugijos namus už 
1 milioną dol. tapo tuo tarpu at
mestas.

Kuopų Viršininkų Atydai.
Nekurie kuopų sekretoriai mu

sų klausia kas turi panašti už 
organą pinigų pasiuntimo lėšas. 
Pranešame, kad pasiuntimo lėšas 
turį būti pačių kuopų apmokamos 
ir į “Draugo” Administraciją 
pinigai prisiųsti išpilno: 50c. už 
metus.

nės, nekaip Francijoje; vynas 
tap brangus, kad darbininkas ne
gali beveik jo gerti. Kas įdo
miausia, šiaurės Francijos anglia
kasyklose trūksta 200,000 darbi- 
ninikų.

O tečiau prancūzai eina į Bel
giją. Ko jie ten eina! <

Pabauda bevaikiams Francijoje.
Francijoje yra draugija “Rače 

Franeaise”, kuri rūpinasi, kad 
franeuzų tauta daugintųsi, o ne 
mažintųsi, kaip dabar yra. Pa
skutiniu laiku toji draugija su- 
mąnė užkrauti ypatingus mokes
čius ne tik ant kavalierių, bet ir 
ant bevaikių šeimynų. Francijo
je yra 1,350,000 kavalierių, 1,800 
000 bevaikių šeimynų, 2,650,000 
šeimynų, turinčių tik po du vai
ku, ir 2,400,000 šeimynų, turin
čių tik po vieną vaiką. Suma
nytas įstatymas užkraus po 6 dol. 
mokesčių už kiekvieną trukstantį 
vaiką, nes šeimyna privalanti tu
rėti mažiausiai tris vaikus. Jei 
vyras 45 metų amžiuje nesusilau
kė 3 vaikų, kurie tebėra gyvi, tai 
mokės aną mokestį. Tuo budu 
tikima surinkti kasmet $1,00,000, 
000.

Portugalijos karbonarai grąsina 
Anglijos lordui.

Lordas Mayo gavo iš Portugali
jos karhonarų (slapta draugija, 
kuri sukėlė revoliuciją ir dabar 
valdo šalį) grąsinamą laišką, ra
šytą netikusia frsneuzų kalba, kn 
riamt sakoma, kad jį užmušiu. 
Mat lordas Mayo neseniai nurodė 
Anglijos parliamente į faktą, jog 
Portugalijos salose: St. Thome ir 
Angola, viešpatauja vergija.

Alkis ir apetitas.
Ligišiol buvo manoma, 

ktiomet žmogus jaučiasi

žydų universitetas. i
Vokietijos studentai sumanė 

įkurti Palestinoje žydams moksl
eiviams universitetą.

Tuo sumanymui Vokietijos stu
dentai išleido į mokslus einan
čią visą pasaulio žydų jaunuo
menę atsiliepimą, ragindami ją 
visomis savo jiegomis prisidėti 
prie to sumanymo.

Pasak sumanytojų, naujas uni
versitetas suglobotų visus tuos,
Sūriems šiąndien, uždarom, kit, KaUWn, PadarKiįM
usiversitetų durįs ir stu-

Krasa laikraštį grąžina:
71 kpa. And. Ražinauskas, 213 

So. Leonard Str., AVaterbury, 
Conn.

101 kp. Bronė Vereckaitė, 1974 
zCanalport avė., Chicago, lll.

106 kp. Barb. Stankaitė, 117 
Warwick Str., New Yojk, N. Y.

115 kp. Jurgis Jonaitis, 303
Water Str., Brooklyn, N. Y. 
“Draugo” Administraciją.

ir
miama šalin nuo augštesniųjų į 
mokslų. Tasai universitetas bu
siąs ne tik žydams studentams 
priebėga, bet visai žydų tautai 
virsiąs versme tautiško kilimo ir 
įsigalėjimo. ,

Sumanytojai neabejoja, kad jų ' 
balsas busiąs išklausytas ir viso 1 
pasaulio žydai kaip vienas ne- „ . _ _ _ . _
aigailėsi, .am Ukalui žygi, ir-au-;SaSlT- L «• «• A Centro
kų, už kurias išėjusis universi
tetą jaunimas šimteriopai darbu 
savo tautai atdėkuos.

Redakcijos Atsakymai.
Juozui Simonftvičiui, Chicago,

1. Rusijos ciecorius išleido ma
nifestą 21 vasario 1913 m. 2. 
Manifestas veiks iki 21 vasario 
I914m. 3. Jei tamstą neturi 33 
metų, tai reiks stoti kariumenėn. 
Apie smulkmenas gali Tamsta 
pasiklausti pas p. M. Yčą, kurs 
dabar važinėja po Ameriką. Jį 
galima sunkti per bent kokia
redakciją, ypač per “Tėvynės” *
redaktorių, p. V. R. Ročkauską 
(adresas: 120 Grand Str., Brook
lyn, N. Y.

J. Vaitekuniui Įdėsime Sekan
čiame numeryje

A. T. Jacobson, Įdėsime Sekan
čiame numeryje.

Pakeleiviui žinutė iš AVorcest. 
Mass. įdėsime sekančiame No.

Centro Valdybom antrašai:
Prezidentas: Rev. J. Misius, 

318 Fifth st., Donorą, Pa.
Sekr.: Rev. A. Jurgutis,
P. O. Box 105, Export, Pa. ..

Kasinin.: B. AV, AVoshner,
., 1514 Carson st., S. S. .... 

Pittsburg, Pa. ........n ii • t

Valdybos antrasai.
Prez. — Viktoras Lapin

skas, 601 W. Mahanoy avė., 
Mahanoy City, Pa.

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

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

Kasinin. — Pranas 'Bur
ba,, 456—458 Main st., Ed- 
tvardsville, Wilkes - Barre, 
Pa.,

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

Knygius — Knn. S. J. 
Struckus, P. O. Wanamie, 
Pa.

Dvas. Vadovas — Kun J. 
Dumčius, P. O. Minersville, 
Pa.
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Apysaka.
*

Vertė JONAS KMITAS.
— Nagi, nagi, — bet jokiu budu negaliu suprasti. 

Klausyk, ar tu niekados nebuvai užmuštas 1
— Ne, niekas manęs neužmušė, aš tik juos paerzinau. 

Gali manę pačiupinėti, jeigu netiki.
Tomukas taip padarė, ir įsitikino, kad aš ištiesų 

ne dvasia. Jis taip nudžiugo, kad nežinojo nei kij be
daryti. Liepė man viską papasakoti, kaip tas atsitiko, 
nes mano prietikiai jam išrodė labai akyvi ir paslap
tingi. Aš prižadėjau vėliau viską jam išpasakoti da
bar gi turiu kitą reikalą. Liepiau jo vežėjui pavažiuo
ti truputį toliau ir prisipažinau Tomukui, kad atsiradau 
tokiam nesmagiam padėjime Plielpso namuose. Toniu- 
kas valandėlę pamąstė ir tarė, kad sugalvojęs viską ge
rai. ‘

— Turiu visą plianą. Paimk mano daiktus ir įsi
dėk į savo vežimą,—įtarė jis man.—Pagaišuok čia kokią 
pusę valandos ir važiuok pas Phelpsą. Aš p\isivažinė-

Ž

i VIETINĖS ŽINIOS.

ATSIŠAUKIMAS Į LIETUVIŲ
DRAUGIJAS CHICAGOJE.

Viengenčiai!
Chicagos Lietuvių Draugiją 

Sąjungos atstovą
laikytame p. J. Elijošiaus svie- 
ttiinėj buvusio liepos mėn. 15 d., 
kame dalyvavo gerbiamieji Dr. 
J. Basanavičius, p. Martynas 
Yčas, atstovai Lietuvią Mokslo 
ir Dailės Draugiją Vilniuje, ir 
vietinis klebonas kun. Alex. 
Skrypka, tapo vienbalsiai nu
tarta, idant minėtos Sąjungos 
Centralinė Valdyba, atsišauktą į 
visas be jokio skirtumo, vietines

atsisakyti, nenustojęs tautiškos 
dvasios, nenorėdamas išgamos
vardo įgyti!

Todėl Chieagiečiai, paduokime 
ranką musą tautos veikėjams. 
Tegul flie, sugrįžę namon, žino, 
jog męs dar esame lietuviais; 
jog, nors toli nuo savo buvainės, 
brangios Tėvynės, širdyse esame 
drauge, ir savo tautos meilę ne-

susiriukimę, {tuščiais žodžiais, bet darbais esa
me visuomet pasiryžę išreikšti.

Prie tos progos dar primename, 
jog į bankietą, rengiamą šio mė
nesio 30 dienoje, Slierman Ho- 
telyj, brangią musą svečią, ger
biamą Dr. J. Basanavičiaus, ir 
p. Martyno Yčo, išleistuvėms, yra 
širdingai kviečiami visi lietuviai. 
Ypač nariai labdariai Mokslo 
Draugijos, ir kiti, kurie aktyviš- 
kai išreiškė savo prijautimą tos

lietuvią draugijas kaslink pini- draugijos mieriams, privalo ten
giško parėmimo paminėtą Lietu
vią Mokslo ir Dailės Draugiją 
statomojo Lietuvią tatitiško 
mo Vilniuje.

Tam tikslui tapo išrinktas ko 
mitetas, kurio pareiga Ims asme

siu trtiputį po miesčiuką ir atvažiuosiu į Phelpsus už niškai pribūti į susirinkimą kiek 
kokios pusantros valandos. Kada mudu ten susitiksiva, 
tai išpradžių. apsimesk, kad manęs nepažįsti.

— Gerai, — atsakiau — bet čia yra dar vienas da
lykas, kurio niekas nežino. Pas Plielpsą yra pabėgė
lis nigeris, kurį aš noriu pavogti. Jo vardas Džimas, 
tas pats, žinai, ką tarnavo pas paną Watson.

— Ką! — suriko Tomukas, — ugi Džimas vra —
1

vienos Chicagos lietuvių draugi
jos ir paaiškinti nariams tokio 
namo įkūrimo svarbą.

Kadangi iki šiam laikui Chica
gos lietuvių draugijų tarpe nėra 
aukšto ryšio, ir nėra centro, ku- 

.riatnc rastųsi musų draugijų val- 
! dybos antrašai ir laikomųjų po-

. Staiga susilaikė ir pradėjo kaž-ką svarstyti. 5 j sėdžių surasas, tat šiuomi mel-
i *vv. , . x • o i Idžiame draugijų sekretorių, idant— As žinau, ka nori pasakyti, — tariau. — oakvsi, , . . . ... T .

kad tai bjaurus niekšiškas darbas, bet man vis tiek. pranesti Chicagos Lietuvių Drau- 
Aš taip žemai doriškai nupuoliau, kad pasiryžau jį pa- gijų Sąjungos Generališkam Sek- 
vogti. Nuo tavęs tik reikalauju, kad niekam nieko ne-pretoriui p. J. J. Hertmanavičiui, 

3227 Etnerald avė., vardą, pra
vardę ir tikrą dabartinį antrašą 
savo draugijos pirmsėdžio ir ant' 
rašą svetainės, kurioje draugija, 
laiko savo susirinkimus, pažy
mint dieną, kuomet bus laikomas 
sekantis suąirinkimas. 1

Suteikimas tokios žinios Chi
cagos Lietuvių Draugijų Centrui 
dar nepriverčia draugijos dėti 
aukų arba įsirašyti į Chicagos 
Lietuvių Draugijų Sąjungą.^ Tai 
palengvins vien tik svarbesniuose 
atsitikimuose mums greičiau su
sižinoti, ir, reikalui esant, pra
dėti suorganizuotą, sistematišką 
darbą.

Draugijos.-gi, kurios ir be spe- 
ciališko paraginimo atjaučia Tau
tiško Namo įsteigimo reikalą, ir 
nutars prisidėt prie jo įkūrimo 
savo aukomis, pinigus galės pri
siųsti Chicagos Lietuvių Drau
gijų Sąjungos iždininkui, p. An
tanui J. Bieržinskiui, jo banko 
antrašu: 4601 So. Ashland av,e., 
Chicago, III.

Kad&ngi kiekviena lietuvių 
draugija turi už tikslą darbuotis 
musų tautos labui ir į savo įsta
tus įdeda paragrafą, paliečiantį 
tautiškus darbus, tat nėra abejo; 
nės, jog kiekviena draugija, ma
tydama, jog Lietuvos sostapilėje 
yra veikiamas didelis tautiškas 
darbas, prie kurio visi lietuviai, 
net per speciališkus pasiuntinius, 
yra kviečiami prisidėti, prijaus 
tam atsišaukimui ir, kiek išgalės, 
tą darbą parems.

Vos septini ar aštuoni metai, 
kaip Lietuvoje įgijome savo 
spaudą ir teisę organizuotis, ir 
nuo to laiko matome milžiniškus 
musų brolių tėvynėje .nuveiktus 
darbus.

Matome įsteigtus gerus laik
raščius, knygynus, mokyklas, pra 
moniška8 ir vertelgiškas draugi
jas, ščių kurioms Lietuva at
gijo ir žengia sparčiai pirmyn. 
Bet motoru to viso judėjimo, tų 
visų į geresnį paveikslą permai
nų, yra ne kas ktts, kaip tik Lie 
tuvių Mokslo ir Dailės Draugi
jos Vilnioje, įkurtos ir vedamos 
visų lietuvių gerbiamo, brangiau
sio musų svečio, Dr. J. Basana 
vičiaus.

Draugijos tos, priglaudžia po 
savo sparnais visus tadtos vei
kėjus — Jos rengia Seimus visų 
musų tautos mylėtojų. Jos ruo
šia musų tautos išdirbinių paro
das. Jos renka vis/is musų. tau
tiškus turtus. Jos gaivina tau
tišką dvasią: platina tautišką su
sipratimą, pramina takus į švie 
sesnę tautos ateitį. Jos neša tau
tai gyvybę, laisvę ir laimę. z

Idant gerinus atlikus savo už 
duot į, štai steigia musų sosta- 
pilėj tautiškus namus, kuriuose 
rastų priedangą visi musų tautos 
turtai ir sukoncentruotieji tau
tos idealai — susikristalizuotų 
visų musų norų ir troškimų vai
siai. Kas nuo tokio

pribūti. Tikietų galima gauti 
pas visus lietuvių parapijų klebo

ną' nūs, ir bankuose ų pp. A. Olszew- 
skio, Jono M. Tananevičiaus, 
Izidorio Nausiedos Bridgeporte, 
New City Savings Bank ir p. J. 
J. Elias, ant Town of Lake, Mi
ko Tananevičiaus prie 18-tos gat- 
vęs, ir p. J. Bagdžuno, Wcst Si. 
dėje. Pinigai už tikietus privalo 
būti priduoti Sąjungos Iždinin
kui, p. A. J. Bieržinskiui ne- 
vėliaus, kaip iki šio mėnesio 25-os 
dienos.

Vardan Centralinės Valdybos 
Chicagos Liet. Dr. Sąjungos

J. J. Elias, Prezidentas,
J. J. Hertmanovičius, G. Sekr.

*..................................................................... ........................................ . .................................. :

įvairius Spaudos darbus
Konstitucijas, plakatus, 

tikietus, knygas, clrku-
liorius, blankas, kaip 

draugystėms, taip para
pijoms ir visokiems biz

niams, parapijines at
skaitas, 'programas, kaip 
baily, taip teatrų, užme
timus ant vestuviy ir ba- 
liy, vizitines ir

biznies korteles.

nuo

mažiausio

tikietėlio

ligi

didžiausiam.

plakatui

naujausiomis

ir

gražiausiomis

raidėmis

Greitai ir Gerai 
atlieka

Spauzdina 
įvairiausiomis 

spalomis; Spauda 
graži, darbas 

atliktas su skoniu, 
o

kainos žemesnės 
negu

kur kitur.
Užsakymai išpildomi 

kuovoikiaysia

“Draugo” Spaustuve
2634 West -67th Street,

sakytum.
— Aš tau padėsiu jį pavogti, — staiga tarė Tomu

kas, ir jo akįs žibterėjo.
Aš net kluptelėjau, tartum kas manę pašovė. Nie

kados nesitikėjau ką nors panašaus išgirsti, ir, — prisi- 
pažįsiu, — Tomukas gan žemai nupuolė mano akyse. 
Bet tam netikėjau. Tomas ,Sawyeris eitą vogt ni- 
gerį! — Ne, tas negalima.

— E, ką tu čia šneki, — tariau. — Liaukis krėtęs 
juokus.

— Aš nejuokauju.
—Nežinau, juokauji, ar ne, — tariau jam, bet vie

no dalyko tavęs meldžiu, kad neišduotum, jog žinai ką 
nors apie pabėgusį nigerį.

Įsidėjau jo skrynutę į savo vežimėlį ir persisky
riau, — aš grįžau pas Phelpsus, jis nuvažiavo miestelin. 
Tik visai užmiršau važiuoti išlėto. Taip buvau nudžiu- 
gęp, kad viskas gerai pavyko, kad parvažiavau namon 
greičiau, negu reikėjo. ŠeimyninĮnkas laukė ant kiemo 
ir sušuko:

— Stebėtinai greit sugrįžai! Kas tikėtąsi, kad ku- 
melka galėtą padaryti tokį žygį. Ir visai nesušilo. 
Ugi dabar neatiduočia jos už šimtą dolefią, o norėjau 
už penkiolikę parduoti.

Tik tiek ir pasakė. N< galvon jam neatėjo ką 
nors įtarti. Dar neteko matyti tokio gero, teisybę my
linčio žmogaus. Neslebėtiną. Phelpsas buvo ne vien 
tik ūkininku, bet ir dvasiškiu. Turėjo pasistatęs savo 
U9J0 AUp.<5ĮUS SĮUĮUOĮpBUI>pS JĮ ėzU!)XuZUq ffZUUĮ SĮUIOSOĮ 

pamokslus visai uždyką. Daugelis buvo, tokią kunigą 
pietuose.

Į kokią pusantros valandos į kiemą įvažiavo Tomo 
vežimėlis, ir teta Salome pribėgus prie lango sušuko:

— Čia kažinkas atvažiavo! Kas tai butą? Tur
but koks svečias. Jokūbai, (tai vienas iš vaiką) bėgk, 
pasakyk Elzbietai, tegu pastato vieną torielką daugiau 
prie pietą.

Visi šol^o prie durių, nes svečias tai toks retas at
sitikimas, ne kas met čia užvažiuoja. Tomukas išlipo ir 
ėjo prie namą. Vežimėlis apsisuko ir išvažiavo pro var
tus. Tomas buvo pasirėdęs šveptadieniais drabužiais ir 
žmonės į jį žiurėjo. Tokiose apystovose jis mėgo pa
sirodyti. Ėjo, puikiai užrietęs galvą, lyg koks ožys, ir 
prisiartinęs pakylėjo srkybėlę taip atsargiai, tartum 
ant jos tupėjo visas pulkas peteliškią ir bijojosi jas nu
baidyti.

— Tikiuosi, čia gyvena p. Archibaldas Nicholsas? 
—prakalbėjo.

f---- Ne, vaikuti, — atsakė šeimininkas — man ne
smagu, kad vežėjas tave suvedžiojo. Nicholson gyve
na už triją mylią toliau. Bet meldžiu, meldžiu į vi- 
dą. •

Tomas pFr petį pažiurėjo atgal ir tarė:
— Per toli nuvažiavo, neišgirs, kad ir šaukčiau.____
— Taip, sūneli, neprisišauksi. Turi pasilikti pas 

mus pietą. Paskui nuvešim tavę pas Nicholsąj
— O, nenoriu daryt tamstoms gaišaties, tas neiš

puola. Nueisiu pėkščias, tai netoli.
— Bet męs tavęs neleisim pėkščio, butą negražu, 

kad pietiečiai taip padarytą. Eikš į vidą.
— Meldžiam užeiti, — įsikišo teta Salome, — mums 

jokios gaišaties nepadarysi. Turi pasilikt pietą. Trįs 
mylios tai gerąs kąsnelis, ir męs negalim paleisti tavę 
pėkščio. Aš jau liepiau parengti tau pietus. Prašom, 
prašom į vidų:

Vežėjai atmeta trečiųjų teismą.
700 skerdyklų vežėjų pareika

lavo pakelti jiems mokesčius nuo 
12 iki 20 nuošim. Darbdaviai 
buvo pasiūliję atiduoti viską tre
čiųjų teismo nusprendimui, bet 
darbininkai tą pasiulijimą atme
tė. Sutartis tarp kompanijų ir 
vežėjų baigiasi 1 rugsėjo.

Išgelbėjo brolį — pasiliko 
be kojos.

Rugpiučio 13 d. geležinkeliu 
ties 43 ir Robey gatvėmis ėjo 
Alena Stankiutė, 7 metų am
žiaus, su savo broliu Petruku, 4 
metų amžiaus. Staiga pasirodė 
traukinys. Alena riktelėjo, bet 
nebėgo; tik pagriebė Petruką ir 
nustūmė nuo bėgių. Tuomet pa
čiai pabėgti buvo jau pervėlu. 
Jinai papuolė po ratais — ir jos 
viena kojukė tapo. nuvažiuota. 
Deaconess ligoninėje jai nuplauta 
letena. Kilo sumanymas priskaity- 
ti ją prie didvyrių ir išsirūpinti 
jai fondą, iš kurio jį galėtų būti 
išlavinta ir pamokinta.

Kun. E. Stefknavičius skundžia 
“Tribūne”.

Apveizdos Dievo parapijos kle 
bonas kun. E. Stefanavičius„ 
skundžia anglų dienraštį “The 
Chicago Daily Tribūne” ant 
$200,000 už apšmeižimą. Rugp. 
15 d. tame dienraštyje pasiro
dė žinutė apie Apveizdos Dievo 
parapijos mitingą, laikytą 14 
rugp., ir toje žinutėje buvo pami
nėta, buk kun. Stef. išleidęs 
100,000 dol. parapijos pinigų pa
šaliniams reikalams (misused). 
Kadangi visi parapijos pinigai 
yra žinioje parapijos komiteto 
ir knygos yra peržiūrimos komi
teto kbsmet, tai kun. Stef. parei
kalavo atlyginimo sumoje $200, 
000 iš “Tribūne” už savo garbės 
įžeidimą. Bylą paėmė į savo 
rankas prokuratorius Maclay 
Hoyne. Byla paskirta 8 rugsėjo.

Svečią prakalbos.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦f♦ ♦♦•<

Chicago, IU.

Tą vakara surinkta netoli 200 tekinio galvos skaudėjimo ir silp- j Tamstą; atlikusį naudingą darbą;, 
dol., o kad kun. M. Kratičiunas numo. Aptiekose. Jos. Trinen, I Tegul padeda Augščiausias Tam- 
paaukojo 100 rublių, tai viso su- 1333 1339 So. Ashland avė., Chi- 1 sfaį <jar pasidarbuoti dvasiško-
sidarė apie 250 dol. cago, III. Skaudėjimams raume-

Subatoje 16 rugp. svečiai va- nyse ir sąnariuose pabandykite 
žinėjo į Indiaha Harbor, Ind.; karta Trinerio Linimentą, ir jus 
nedėldienyje, 17 rugp., lankėsi visuomet laikykite jį savo namų 
Rockforde, III. Sugrįžę į Chica- reikaluose.
go, laikė prakalbas North Sidėje,

sios raštijos dirvoje”. Kaina 30c.

South Chicagoje ir Melrose Park.
Nedėlioję 24 rugp. išvažiuos į 

Westville, iš ten keliaus į kitus 
Illinois miestus ir vėl tepagrįš į 
Chicago 29 rugp.

Laisvomis valandomis svečiai 
lanko Chicagos parkus, muziejus, 
galerijas ir kitokias miesto ypa
tybes. Šiaip jau nuo Jnznierių 
gauna didesnių aukų.

Mirė W. H. Lee.
Turtingas knygų leidėjas, Wi- 

lliam Henry Lee, rugp. 17, d. 
mirė, palikdamas nepadalintą 
turtą, kuris siekia $300.00.00. Ar
timų giminiu nėrą. Kam klius tur
tas — nežinią.

' SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISIEMS LIETUVIAMS.

Vietinis Lietuviskai-Lenkiškas 
Bankas Suvienytą Valstiją val
džios ir revizijos priežuroje pie- 
tinėjo Chicagos miesto dalyje, 
vardu: Depositors State & Sav
ings Bank, 4632 —37 So. Ashland 
avė. Liglaikinė vieta 4662 Gross

Paieškojimai.
Viršui tilpęs paveikslas yra 

mano vyro, Stanislovo Ulinsko,

kuris yra manę apleidęs ir išva
žiavęs į kitą miestą. Girdėjau, 
buk randasi Chicagoj ir pasida
vęs pravarde “Uleckis”, sako,

avi. B. Zaleskio biure, žale aptie-1 j°£ eMs j*ul^j8. ir buk koki$ 
kos. Saugiausia taupinimo vieta

Rugp. 14 d. d-ras J. Basanavi
čius ir M. Yčas laikė prakalbas 
šv. Jurgio svetainėje. Publikos 
prisirinko pilna salė. Pristatė 
svečius kun. dek. M. Kraučiunas. 
Šį vakarą buvo truputį permai
nyta programa. P. Yčas, papa
sakojęs apie dabartini Lietuvos 
stovį, pertraukė savo kalbą. Tuo
jau d-ras Bas. ir p. Yčas su p. 
Kaspučiu ir kun. Serafinu pradė
jo rinkti po salę aukas. Rink
liavai prasidėjus, daug žmonių, 
ypač jaunimo, pasipylė laukan 
iš salės. Pamatęs tai, p. K. Ba
lutis, “Lietuvos” redaktorius, už
lipo ant platformėt ir pradėjo 
gėdinti einančius laukan žmones. 
Po rinkliavos p. Yčas dar apie 
50 minutų aiškino apie Durną ir 
jos viekimą, taip-pat davi
nėjo patarimus norintiems grįžti 
į Lietuvą.

Prakalbos pasibaigė pusiau vie 
nnoHktą vakare. Žmonės paten-

darbo gali kinti išvaikščiojo* namo. •

ant knygučių. Mokame 3 nuo
šimtį. Parduodame laivakortes 
ant geriausią laivinių liniją; siun
čiame pinigus j Lietuvą ir Len
kiją greičiausia, nes už 12 dienų 
pasiekia vietą. Atsiminkite ir 
bukite atsargus, dėkite savo sun
kiai uždirbtą grašį į užtikrintą 
Banką, kuris yra po valdžios prie
žiūra.

JONAS T. SMULSklS, vedė
jas direkcijos; BOLESLOVAS 
ZALESKIS, Banko prezidentas.

tai mergą iš Baltimorės nuvažia
vusią Chicagon ir kalbina apsi- 
vesivesti.

Taigi pranešu dėl visų, kad jis 
yra Vedęs ir kad jokia merga ne
siduotų savęs suvedžioti. Jeigu 
kas tikrai žino apie jį meldžiu 
duoti man žinią ir suteikti adresą, 
kur jis gyvena.

Su Pagarba,
Alena Ulinskienė,

318 Sharp Str., Baltimore, Md.

Apgarsinimai.
KIEKVIENA VALANDĖLĖ.
Žmogaus gyvenimas yra taip 

trumpas, kad męs neprivalome 
neatboti nei valandėlės. Impe
ratorius Napoleonas pasakė: 
“Kiekviena pražudyta valandėlė 
duoda progą nelaimei”. Tiktai 
kelioms valandėlėms neatbok 
gamtos įstatymų, — ar neužsilai- 
kymu valgyje ar gėrime, ar ko
kiu kitu besaikumu, ir štai išsyk 
bausmė, -— sirguliavimas, ape
tito netekimas, silpnumas. To
kiuose atsitikimuose Trinerio A- 
merikoniškas Kartaus Vyno Eli- 
xiras suteiks jums greitą ir tikrą 
palengvinimą, išvalydamas juos. 
Šitasai vaistas, patartinas skil
vio ir vidurių ligose, ypačiaį kuo
met ligonis serga vidurių uisto- 
jimu arba kenčia nuo apetito no

JIE8KAU ZAKRISTIJONO 
VIETOK

Buvau ilgą laiką zakristijono 
pagelbininkn ir galiu atgiedoti 
rąžančių. Jeigu, kuriam iš ger
biamų klebonų bučiau reikalin
gas, meldžiu kreipties sekančiu 
adresu:

Vincentas Damasevičins, 
4421 S. Marohfield avė., 

Chicago, UL
- (■ h)

Sąrašas “Šviesos” Redakcijom 
knygėlių ir broinrų lr jų vertė 

kiekvienos atskirai.
1. Katekistas arba Katekizmo 

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

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

3. Vienuolinė Luomą. Patari
mai Kunigystėn — sulietuvinta. 
Kad visi gerai ir suprastinai 
daug kartų perskaitytų šią kny
gutę, ir stengtųsi pildyti jos pa
mokinimus ir patarimus; gimdy
tojai žinotų, kaip pamokyti sa
vo vaikelius pasiskyrimo luomo; 
vaikeliai mokėtų sau luomą pa
siskirti ir butų laimingi Kai
na ....................................... 25c.

4. Apaštalystės maldos Statu-
tos arba Instatai. Ši knyga yra 
naudinga užvedimui arba organi
zavimui Apaštalystės Maldos vie
nybėje Saldžiausios Jėzaus Šir
dies Brolijos, kuri yra didi pa
gelba parapijoms ir visoms drau- \ 
gijoms ir brolijoms laimėjimui 
daugybės atlaidų ir dvasiškų ma
lonių — taipgi vedimui žmonių 
prie doros, meilės Dievo ir arti
mo. Kaina .......................25c.

5. Apaštalystės Maldos Pamal
dos y yra naudinga brošura 
kiekvieno mėnesio pirmam penk
tadieniui maldos, ir priėmimui 
naujų narių apeigos. Kaina 5c.

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

7. Garsaus politikieriaus Ricb- 
mondo Hubsono Prakalbos —• 
Tai yra naujausių ištyrimų nuro
dymai Alkoholio blėdingumo vi
siems net ir po mažiausiai su- 
naudojantiems gėrimui. Kai-
na ..................... ................ 10a.A

8. “Šviesa” 1911 metų keturtav 
knygutės ir viena knygutė 1911
metų viso penkios knygutės —• 
jose ras skaitytojas daug dva>- 
8iškos ir moksliškos naudos, ypaS 
apie blėdingnmą alkoholio thtf 
naudingumą pilnosios blaivybės. 
Kaina .. . ................................50a.

Pirkliai pirkdami po daug sy
kiu ir užsimokėdami iš kalno, sv- 
lyg daugumu pirkinio gaua di
dį rabatą.

Visos viršminėtos knygelės ga
lima gauti pas Rev. P. Sanro- 
saitis, 46 Kongress avė., Water~ 
būry, Conn.

• i
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“DRAUGO” AGENTAI:
Paduodame čionai surašą mu- 

Biį laikraščio agentų, pa? ku
riuos gerb. “Draugo ’ skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
EdU Butkevicz 3252 S. Halsted st 
J. Dabulskis, 3262 S. Morgan st. 
J. Liutkus, 314 Kensiugton avė., 
J. Petkus, 840 W. 33rd st., 
Jonas Poška 2425 W. 47th pi. 
J. J. Polekas, 4608 S. Wood st., 
M. Valaskas, 349 Kensington avė 
A. Zeluis,' 3240 S. Morgan st., 

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

COLLINSVILLE, ILL.
Kun. I. Kershevich,

227 Vandai ia st.,
INDIANA HARBOR, IND.

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

J. Pautienius,
752 W. Lexington st.,

BOSTON, MASS.
Wm. H. Guild and Co.

120 Tremont st. 
CAMBRIDGE, MASS.

C. Kavolis. 75 Washington st., 
NORWOOD, MASS.

Jonas Peža, 568 Pleasant st., 
WORCESTER, MASS.

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

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

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

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

PITTSBURGH, PA
P. Za.veekas, 425 PaMon st., 

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

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

Miekeiviez, J. B. 2135 Sarah st., 
S. S. Pittsburgh, Pa. 

Mikalauskas, P., 248 W. 4th st., 
So. Boston, Muss. 

Mileivski, J., 166 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

Miškinis, B. P., 35 Arthur st.,
Montello, Broekton, Mass. 

Misteika, J., . 135 Ames st.,
Broekton, Mass.

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

Šaučiunas, J. 41 Jdhnson stT 
Bridgeport, Conn.

The La Šalie Street 
Trust and Savings Bank U

LA SALLE & QUINCY STREČTS

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

SUVIENYTU VALSTIJŲ PADETUVE 
DEL POSTAL SAVINOS FONDll

KELIAUJANTIEJI
R. Ozeli,
Jonas Kulis,
Jurgis PaškausVas,, 
M. ( J. Urbanavičius.

DRAUGO” SPAUSTUVĖJE GAU 
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fabiolė arba Bažnyčia katakombose. 
Parašė Kardinolas Wiaeman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių krikščionybės amžių.
Kaina Sl.oo

2. Evoliucija, ne Bevolluclja. Parašė
Patrimpas. Ii iitoa knygos galima 
ausipažinti au sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje praktingus nuro
dymus Lietuvos visuomenės veikė
jams. Kaina 35c.

3 Kodėl neini lipažinUes? Paraiė kuo 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun.
V D. Dideliai naudinga knyga 
Sumuša visus bedievių argumentus 
prieš išpažintj. Reikalinga pasiskai
tyti kiekvienam Amerikoje gyvenan
čiam lietuviui. Kaina 25c.

4. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa 
veikalėlis iž liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles eudėjo A. Žalvarnis. 
Labai tinka scenai. E&ina 15c.

[5. Užkrečiamųjų—limpamų,ų Ilgų lia 
plėtojimo budai ir kova su jomis. 
Parašė Dr. A. L. Graičiunas. Knygs Į 
reikalinga kiekvienam šeimininkui i 
Jų perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo I 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 15c ;

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo 5 
ne. Labai įdomi knygutė Pelnar | 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor i 
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c '

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz ! 
delis. Lenkiškai parašė Kazimien j j 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka | 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka- 1

AGENTAI.

rams. Kaina 10c

8. Trumpai Katekizmas. Re šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai 
kų poterių. Kaina 10ft '

9. Apsvarstyk! Atliirusiems misiją pa 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamoje ' 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, nair.oks 
lų. Šita knygutė labai r^kalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kaz: 
raicro pamokslus. Kaina tiktai 5t

10. Naftinis Valkų Auklėjimas. Pa 
rąžė kun. A. S.

i

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvas ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa- J 

Draugas” taiMtes. Kaina 10c.

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
raiė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yTa 
musų socialistai ir kokias ginklais ka- 

, ranja sn bažnyčia. Būtinai turi ją
! Peter Bartkevicz, 877 Cam- perskaityti. Kaina 10c.
bridge st., E. Cambridge, Mass. 1’ ’ 12. Skriauda. Šimelio Kručko gy-
Carse, Rev. Robert St. Patrick’s venimas ir darbai. I
Church, St. Charles, III., Labai jnokingaa apraSymėlis. Kai-

Thė Hotel News Standsį
1062 Broadvvay, Gary, Ind. į 
Jankauskas, A., serų.
131 Marimmack st. Lowell, Mass ! Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
Juozapavičius, B. 222 Berryt st., 8tot 1 •« bedieviais apie Ma

Galima nusipirkti 
kas savaitė už 5c. pas sekančius

žmones:
/ -

Balauskas, M., 119 Grand st.,
Brooklyn, N. Y.

na 10c.

13 Ar Kristus turėjo brolių lr se-

Brooklyn, N. Y. rijos nekaltybę. Kaina Se.d
I
i

REIKALAUK N ŪSŲ SURAŠO

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

J 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
3E

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
•s

Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
.Lietuvių Kalbon Verte

JONAS KMITAS ’

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

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI $1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
.'.‘■O

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos- OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
• •

2634 W. 67th Street, - Chieago, IU.
Rašyk tuojaus.

TeL VARDS 3162 g
Dr. A. L. Graičunas Ii

• gydo įvairiausias ligas
Gydymo Valandos: nuo 7 ligi 10 ryto ir nuo 7 ligi 10 vak- I
3310 S. Halsted St., Chieago, III. I 

Farmos! Farmos!
Didžiausia lietuvių kolonija ir su apsėtais laukais farmų par- 

Michigan valstijoje,, Lake ir duoti; tik ateik ir gyvenk! Kur 
Masen Paviete, kur yra 145 lie- rie perka ir nori parandavoti, 
tuviai farmeriai. Aš turiu pa-; tiems prirodyju randauninkų. 
ėmęs toje apielinkėje iš anglų nusipirkęs gali tuoj ir paranda-
Derlyngi lygus laukai su bu- 
dinkais ir sodnais visokio didu-

voti ir imti gerą randą. Atva
žiuokite šiame Vasarviduje paa K Pralenkia Arklį.j

mo. Prekė nuo $20.00 akras ir mane į fannas. Aš esmių* far- 
brangiau. Anglikai, nenorėdami mPris; todėl galėsi savo vaka- 
gyventi lietuvių užgyventose vie- cjjag praleisti sveikame tyrame | 
tose, man pavedė parduoti savo orP) upėse bei ežeruose pasižve- 
farmas. Labai gera proga jgy- joti jr išmriaktl kuogftriausią far- 
ti gerų derlyngų laukų tarp savi; 1 mą arj)a žemės mus lietuvių ko- 
lietuvių. Toje pačioje apielinkė- Jonijoje..
je, kurių daug lygios, neišdirbtos 
žemės parduoti1 dėl visokio di Tikiuosi, kad liksi iš pirmo pa

matymo musų kaimynu, o kuo
met pareisi gyventi ant farmos, 
aš duosiu visą rodą, kaip uki-

dumo farmų; jų prekės nuo $8.00 
lig $20.0(1 akras ant geriausio
išmokėjimo, ant daugelio metų. . , . ._ ..... » i , . įtinkanti, kiekvienoje valandojeGali pasirinkti žemę, kokios ... , w-

Nuo Režimu 
Viduriuose
kurie vaeina nuo paliosavi- 
mo — imti

Severos Gyduole 
nuo Viduriavimo

paprastoj dozoj ir susi
laikyt per vieną dieną 
nuo ©mimo bile kokių 
valgių, išskyrus pervi- 
rinto vandens-pasekmč 
bus gera. Vieno bandy
mo užteks persitikrini- 

Kaina 25 ir 50 c.mui.

Nuo Žaizdų 

ir Susižeidimu

nuo užsidrėskimo ir ap- 
sišutinimo nėra nieko 
geresnio, kaip

Severo*
Gydanti Mostis
(Severą’* Hoaling Ointment)

Yra tai naudinga mo
stis šimtose atsitikimų. 
Laikykit ją po ranka. 
Galite jos reikalauti bile 
lriku. Kaina 25 c.

Nosies Kataras,

šieninis drugys ir per
salimas greitai prašali
nami, jeigu jų gydymui 
pavartoti

SEVEROS 
Mostis nno Kataro

(Severa’s Catarrah Balm)
Pamėginkit, o nesigai- 
lesit. Kaina 25c.

Aptiekose. arba tiesiog nuo musų, 
prisiųntus kiek kaštuoja

W F. Severą Co.
' CEDAR RAPIDS. IOWA

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietsvis Išdirbėjau

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patfcigai: ^okapdu 
guzikučiu mete 
liavu, anameliotu 
it padengtu eellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pareitus da»- 
btia attinka utis.

M. A. Nortonas
92 PtOSPECT ST., LAVRENCE, MASS

PĮymouth National
BANK.

Kapitolas au perviršio

Šitoji Banka prittursma 
Suvienytųjų Valstijų vai 
-džios. Moka 3 nuožimUai 
nuo sudėtų pinigų. Oalnns 
susišnekėti lietuviškai.

O. K. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavin»a&
paassssi

-CENTRAIS™™ BANK
1112 W. 35ta gatve, netoli Morgan, Chieago, III.

e

Szitas Bankas yrą 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
saulio dalis.

PADARO visokias popieias,

ŽODŽIU, atlieka visokius bankinius reikalus ypatiškai 
arba per laiškus.

KRĘIPTIES pas lietuviškojo skyriaus 'ėdėją
A. PETRAITI

Šitas bankas yra vienatinis Bankas Brid- 
geporte po Valdžios priežiūra.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

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

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

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

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

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees Titles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets ezceed $8,000,000.

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

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

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

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos (r viso svieto, o 
prenumerata kaštuoja metams tik $2.oo; 
pusei metų Sl.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.56.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.
120-124 (irand Str.,

Brooklyn, N. Y.

First Nationa 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.90. 
PERVIRŠIS $300,000.00

Didžiausia ir saugiausi*
Banka ndsats.

Mafca S nuožfanSkia una
sodžių

sveikata Auga!

Geras aptarnavimas 
mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. torto 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 BAUKHIB TRUST Cfl.

lalopoy City, Pa.

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO | 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kuri gra
šiai sudygsta, puikialauga ir gausius Vaisius at- 
ncla. TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaikoataakan 
čiai liekarstas prie visokią nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ilgį, užmezga ižgydymį, sugražina pajiegas ir iš
augina puikių sveikatą ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimų lr linksmybę. PHILADBLPH1OS 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais lr laimingais lžgydant nuo viso
kių ligų
CVCII/HTH YRA TAI DIDŽIAUSIAS rtVLll\ri I fl TURTASŽMOOAUS.BB 

■ A.11%1 1111 SVEIKATOS NfiRA LAI 
MRS Nfi LINKSMYBES ANT SVIETO.

Pfcll. M. KHntfcas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
IsMte pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gsŠlo iisyk, o nedaro espemntentų ant sergan
čių. Vjrrtaostas Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas- 'To
kiam jau tik galima tikėti.

Prtvatlško) LABARATORIJOJ Ph. M. Klinlko. atsllankuslema sutaiso kiekvienam 
lleksntaa llsvieiių gvarantnotų medikamentų, seniausių lr naujausių iirudlmų. kuriuos 
tlksuklčiausias mokslas išrado pa gel ha I Žmonių.

k Iš daugybės išgydytų štai ką patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PH. M. CLIS1CI Praneln, kad liekarstas suhaigėm i r esame labai olga- 

nMintl uš tikrų pagalbų • greitų lr gerų Išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika uikų 
siunčia širdingiausių pa.likavonę. Jūsų pnmačlyvų lr teisingų būdų gero gydymo, skelbtlm 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- 
mlitt moteris A. Antanukas. Ironand Metai Co. So. Rlchmond, Va.

Mr*. K. Jurevičienė, Boi M8, Giens Kali >, N. Y., teipat įimtais kartų dėkavoja, uš 
llgydyinų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusilpnėjnslos ir kilti- 

• llru sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemailae dėkingi: I„. KLIMAS. 55 Elliworth 81,, 
Roreester, Mase.. Mr. M. KOLIAGA, Boz 1«. Bossvell. Pa. Mr. J. TYMCZUKAS. WM Cen- 
terSt., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų Ilgų, kurių Jokiu budu no-
|sllmų_»n talpinti,
įSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

IfAn 1TQI NrCVEUfACl BET nori pastoti .sveiku 
KLmSI ▼ EJIVŽAO, IR LAIMINČIU, tad atatlnnkyk.

o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumtialictnviškoje kalboje kas kenkia, 
otlkčk, kad apturėti tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai,kurie Jau džiaugiasi tr dėka
voja, nos čionai išgydo lr tokios, kurių kiti negalėjo Išgydyti knip syiežias teip Ir ntslsenė 
jusissligas ntioskaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuos krūtinėj,' strėnose, gal
vos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo bloę Ir nečysto kraujo, nuo snušngyslės sėklos nnhėgt- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greltopuilsimo. nerviškurao.bal- 
ntčs, silpno Ir sumažė jusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink
stų,silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo stogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, bo peilio be pjaustymo bo nparacijos, bet sn llckarstoms, kurion 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nao skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių Ilgų; 
knrlos užpuola Varginimui žmonių. VYRŲ Ir MOTERIŲ. Reikalaaiant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba steik po ėlao adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, * MHLADBLPtii \. pa

VALANDOS: nuo 10 II ryto Iki 4 po p. šventadieniais nno 10 iki S. V tara. Ir Pėt
člomls nuo S Iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktara

Kada šitas vežimas nedirba, jis neėda. Jis nekaštuoja nei vieno cen
to užlaikymni, išimant, kada su juo dirbama. Arklys ėda kiekvieną dieną, 
žiema ir vasara. Arklys dirba apie šešius mėnesius metuose ir jis suėda 
apie dešimtį svarų kiekviena valanda kada Jis dirba International Mo
tor Truek sutrumpina per pus, kartais trįs kartus jūsų, laiką, kurį pra- 
leidžiatė sn arkliu kelyje. Arklys pavargsta į šešias valandas darbi, Inter
national veža nuo aušros lygsnotemos su visų greitumų ir yra gatavas dėl 
daugiau. Greitume ir taupume International Motor truek visados išlošia.

Stintai Sendieniniu .vertelgų visokiose vertelgvstų šakose, skaįto 
tolumų ne myliose, bet minutose. Užtatai jie paliko arklius pre negreįto
sunkaus darbo ir atlieka visas lengvesniaa keliones su greitesnių.

International Motor Truek

Padirbdinta vartojimui visiems nisiėlems žmonėms, su Internatiorral 
Tlarvester Company. reputacija ir septynių metų jų dirbimo, pry- 
rimų ir septynių 'dešimtų penkių metų prįtyrįmų pirm jo išdįrbystes. 

r šių dienų vertelga nustoja, didelę stirną pinįgų kas metas jaį nevartoja 
International Motor Trnck. Iš atžvilgio taupumo, tvirtumo ir lengvumo 
jį valdant, dar niekados jis nebuvo pralenktas, Ratai yra augšti, užtikri
nanti didelę traukiamąją pajiegą ir tvirtos švnos sumažina išlaįdas lyg 
mažmožių? Motoras yra paprastas su spėka visokiems atsitikimams. Verž- 
tuvai yra nepaprasto tvirtumo. Vežymas yra valdokas viena parankiu buo
mu. Permainos važiavimo greitume yra atliekamos lengvai ir tįkraį, be
jokjo pavojaus nupiešimo rato krumplių.

Ar esėte žmogus praleidžiantis galimą pagerinimą sali Ir savo bizniui be
tnnžjansio ištyrimo! Jus to nepraleiisite be įšmeginįmo. Jus galįte gau- 
tį katalogus įr pilnų nurodynių atsikreipiant šiuo antrašu:

Kuomet pribusi į Peacoek, Mi- 
ehignn, tai tuojau telefonuok 
man j mano farmą, o aš pribu

t.ik norėsi. Tunu palei upelius ,. ... ... ., , . - .. ehigan, tai tuojau telefonuokprie Žuvingų ežerų. Atvažiuoki- .
te tuoj, kol tebėra laukuose ja-; 
vai, ir galite matyti, kaip viskas 1 siu su automobiliu ir apvažio-
. . siu per visu« laukus, iš ko ga-derlingai užauga. Žinosi ką per- ,, . , . . . . *.... . , - . . . lėsi kuogreičiausfai pasirinktiki ir kas kaip užauga, ir, atei- j ° ‘
nantj pavasarį žinosi, kaip pra- , .. sė
dėti ant savo žemės gyventi. Į Adresuoju — tnoj g«Hsi kny- 
Tųriu su gyvuliais, su mašinomis , gėlę ir mapą dovanai.

ANTON KIEDIS 
Peacoek Lake County, Michigan

International Harvester Company of America
(IaeerporatecU

Chieago U $ A
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' Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija

DR. K. DRANCELIS
DENTISTA8

VALANDOS: nuo 9 ryto ligi 9 vakaro 
Nedaliomis sulig sutarimo

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Priešai OlSevskio Banką.

i c a g o J E.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, astuonių sty

riu pradinė mokykla ir augstoji mokykla (High Schoo V.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimai. 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 antraša:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

kr Skaitei Kada Laikraštį ‘LIETUVI?“
Gal nežinai kur || gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEVVSKI,
3252 So. Halslad SI., CHICAGO. ILL.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas** yra 12-kos pusla

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

“Katalikai” metami $2, pulte j matų $1.
Užsirašyt "Katalikas" galima kiek

viename laike. Rašykite tuojans, o 
gausite vieną "Kataliko" numerį pa
matyti veltui.

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

Tik-ką išėjo iš spaudos

LIETUVIU TAUTOS 
MEMORIALAS

J, CABRIO INDUOTAS TAUTŲ KON
GRESUI LONDONE LIEPOS 26, 1911

Antroji dalis

Kaina 10 centu
Gaunama “Draugo“ Redakcijoj

O]H

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

Dr. Bode & Co.
4552 So. Ashland Avė. -* - Chicago, III.

Į
f
Z

s? a ąayjtaėLj^ '«■

3252 So. Halsted St., Chicago, UI.
o:-

DUODA Čekių knygeles, su kariais tai čekiais gaite apmokė
ti algas, bilas ir visokias kitas iimokestis. Čekiai yra goriau
sias, praktiškiausias (čngviausia3 baitas vedinta kai: t roles 
biznyje. Jokis biznierius be bankos čekių šiądien negali atsa
kančiai savo bizni vesti.

PRIIMA pinigus taupinimui ir moka 1 procentą metams.
SKOLINA pinigus pirkimui namų ir otų Chicagcs mieste.
PERKA ir parduoda namus ir totus.
PERKA ir parduoda BCNDSUS nešan ;ius 4, 5 ir 6 procentą. At

minkit kad j Bondsus Įdėti pinigai yra saugesni negu Lankoje 
laikomi ir neša didesnį procentą.

ATVAŽIAVUSIEMS Chicago^ iškolektuoja jų pinigus paliktus 
kitose baakose.

‘t /
IŠMAINO ruskus pinigus 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, Affidavitus ir visokius kitus rejeniališ- 

kus raštus ir užtvirtina juos pas Rosijos koneulį, ypač pa spor
tus važiuojantiems Rosijon, Lietuvon.

PARSAMDO Bankines Skryneles (Boxes) saugiausiai įrengtoje 
Bankoje, prie kurios 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 į žyiaj institu
ciją. Todėl, turinti kokius nors bankinius reiklus, kreipkitės į 
šitą Banką, o jie bus geriausiai išpildyti,

BANKOS VALANDOS.
Utarninkaia, Ketvergais ir Subatomis nuo 8 ryto iki 9 vak. “ 
Panedėliaia, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 8 ryto iki 6 vBk. į

Ncdėliomi nuo 9 ryto iki 1 vai. po vietą.

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

Kam teks Sjtl CiHcagoj lt toiinusnliĮ miestų neužmirškite apsilankyti ir musų Bankon.

Jei nori padaryti biznį, tai garsinkies “DRAUGE”!

BONA MORS
SODALITY

STJAMESMTHEDRAL

MOHTREAL.CAN.

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

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK 

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

Priimame pinigus t Banką uŽčCdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią pro
centą ratoml s ant metų. Siunčiame pinigus į vi
sas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, o sveti - 
mų žemių pinigus mainome, perkame ir parduo
dame. Parduodame šifkortes ant visų linijų į 
k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant geležiuke- 
lių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banku išdirba visokius raštus ir doku
mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuviams 
visokiuose atsitikimuose ir reikaluose ypatiikai 
r per Laiškus. Tik kreipkitčs viršminėtu antrašu

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

rai. Eikit pas 
JURGI JESZMANTA 

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

Sergančioms Moterims!
Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motės, 
38i nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 

___ i ’zmą ir t. L. ma
gink mano naminį gydymąsi, ku; 
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. Tuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indėk 2 c. 

markę atsakymui.
• MRS. A. S. HON

Box 2, SOUTH BENO,

Jei Žinotum,
koks yra skirtumas tarp 

tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

BŪRDEN’S MUK

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

Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chicago 968
North Chicago, III.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Laka.
Patariamai, nusiimt g 645 W. 47-tll St., Ch1C3gO Drovar 285
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JUOZAS LEŠCINSKIS ,
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA • |

& visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežlniu vaistu. Recep- 
g tus iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

|B R I D O E P O R T ’ o: 3£
3315 Morgan (Straat, - . ITataph. Yards 709

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta ?arba cxpresu

• “■
Pirmos Rųšies Aptieka

| F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežinių vaistų. 
Dieną ir jiaktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius „Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkes Lietu

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

36 01 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, - Chicago, Illinois 
Telefonas: YARDS 551

\įp k**1 BTl įsisenėjusios kraujo ir ■ 551 VvrZimaS nervųį ligos išgydomos.
Aš išgydysiu ant visados be operacijos
Aš noriu kalbėti su kiekviena patrukusia ypa- 

ta ir išaiškinti jiems mano gydymo veikmę. Aš 
išgydžiau išsiveržimą per 20 metų ir išgydžiau būt 
išgydytais tnkstančius patrukusių žmonių. Sis il
gas patyrimas padarė mane tikru Rupturos žinovu, 
o ne pamėgdžiotoju ir bandytoju.
• T PI kilkit/ a* esu išradėju vienatinės tvirtos ir 
Alullnlllh beskausmo metodos gydymo Rupturos,
ir mano neišmatojama praktika ir pasekmės atnešė daug pamėgdžiotojų. 
Jeigu tu papulsi j tokias rankas, pasekmės nebus nebus geros.

Hemorrhotdai ir Mėšlinės netvarka. Mano gydymo sistema Hemorr- 
hoidų iš Mėšlinės ligų užtikrinavisišką išgydymą. Nevartoju peilio, 
šiltos geležies ar kitų barbariškų įarnkių gydyme mėšlinės ligų.

Vyrų Ilgos.
Aš noriu, kad kiesviena ypata, kenčianti strikturą, kraujo ulnuodijl- 

mą, nusilpusį vyriškumą, kraujo ar Inkstų netvarką, sr turinti hile kokią 
ypatingą ligą, ateitų arba rašytų pas mane ir turėtų ypatišką. pasikalbė
jimą su manim.
niAviZ J*i n«F»H ateiti, bus slapta užlaikoma ir atsakymai sunčiaml ne- 
nfld I K pažymėtam daktaro vardo koperte, Reikalauk paveiksluotos kny
gutės apie Mupturą, riydrocelę ir Varicoeelę, jdėdamas už 2 c. markę.

t DR. ALEX. O’MALLEY,
Ofiaaa IS8 So. U'aahlngton St. • \ Wllkes-Barre, Pa.

8uįkalbama ir susirašoma lieuviškai.

IŠGYDYSIU JUS Į
5 dienas Tse7s“eį

Ateik pas mane, o aš išgydy
siu jus ant visados. Aš gva- 
rantoju kiekvienam užganėdini- 
mą, kuris atsilankys į mano ofi
są. Aš išgydysiu jus už pigiau 
Ir geriau, negu daktarai mieste, 
kurie turi mokėti augštas randas 
ir turi didelius iškaščius. Aš 
vartoju ir fabrikoju pats savo 
medicinas, priprovas, kurias aš 
apts importouju.

Dabar laikas išsigydyti ir bu- 
t.l sveiku. Rodą ir išegzamina- 
vojimas dykai ar gydysiesi ar 
ne. Aš pritaikysiu mano mažą 
užmokesnj, pagal jūsų išgalėji
mą. Netrukdyki, bet atsilankyk 
Sendien.

Aš kalbu lietuviškai.

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

DR. RENTER, Rpeeiatistas. 
Neddėl. 8 r. iki 12 dien. 

Valandos nuo 8 t. iki 8:30 vak.

t
 TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA

ANT BRIDGEPORTO

ikalaujat tikrų is čistų gyduolių, šaukitės ant sekan-,
. čio antrašo:

F. A. POSZKA
Morgan Street - , - * Chicago, Illinois

 z

DR. M. STUPNICKIS
jg Priėmimo valandos: nuo 8jryto ligi 11 ryte - nuo 5 vakare ligi 8 vakare
* 3109 $0. MORGAN ST., Telephonas YARtA 5032 *

* CHICAGO,f ILLINOIS *

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, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toE 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).

f
i

•M. .
y

Vl J. Stankūnas
GERIAUSIAS LIETUViS FOTOGRAFISTAS

3452 So. HihteJ’Street, Chicago, Illinois

T. LUCAS |
* LIETUVIŠKA KRAUTUVE |
C ia gausi geriausius čeverykus ir visokius vyrų'ir moterų ap- g 
ėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia. f

WESTVILLE, ILLINOIS. f

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

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

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

Reikalaukite tuojau..

J P Tnmila 822 Washltigton St.• I . 1 UlUllgt, BOSTON, MASS.

Dr. Ignotas Stankus

Tautietes ir Tautiečiai!
S.

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

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

HT Padėkavonės Daktarai Stanknl.
Vž išgydymą nuo visokią ligą. Čion sutalpinti visą yra negalima, bet kelios padčkavo- 

nis talpinasi su pavelijimu pačią pacijentą. Kitos visos padikavonšs yra užlaikomos didžio] 
slaptybėj. Až Marijona Pocienė, 4443 Grate at., Philadelphia, Pa., labai sirgau, turžjau skau
dėjimą nugaros, gėlimą galvos, didelą temperatūrą, skausmą einantį iž virinus koją j apačią, 
negalėjimą valgyti, džiuvimą burnoje, jautimą žalčio įu prakaitavimais ir abelną nusilpnėjimą. 
Šaukiaua prie daug daktarą, bet jie negalėjo mane iigydyti, o kuomet atsišaukiau prie dakta
ro Ignoto Stankaus ir Jis mana išgydė už 2 kartą atvažiavimo j mano namua. Ištariu Jam šir
dingą ačiū ir Dieve duok jam ilgeanf amiią, kad galėtą ir kitua sergančius gelbėti. Aš Juoia- 
pas Gudauskas, 418 Cheanut at., Nevrark, N. J., ištaria širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui 
ui priaiuntimą gyduolių nuo sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulą ir 
abelno nusilpnėjimo. Nuo pirmos dienos pajutau, kadnuo jąsą gyduolių teisingai sugrįžta 
mano sveikata ir daugiau gyduolių nebereikalauju, Vietoje padėkavonža aš nepatingžsiu at
verti savo burnos prieš aavodraugua ir pažįstamus. Ona Maaauakienė, 2 Hutchinaon St., 
lobatovrn, N. 1. likos išgydyta nno nervą ligos, negalėjimą miegoti ir jautimu lakstantį kranįą 
au niežėjimais ant kūno. Aš iikaua išgydytas nuo išbirimo spuogais ant kūno. Aš luoaa- 
pas Vinkeviča, 40 Croaa st., Boston, Maas., širdingai dėkavoįu daktarui Stankų i už išgydymą 
manąs nuo skaudėjimo galvos, sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jauną dieną. 
Tamstos vardą garsinsiu vis* Bostone tarp lietnvią. Jonas Saurussitis, 3206 Stanlord at., 
Pittaburgh, Pa., mane išgydė diktores Stankus nuo išbėrimo spuogais ant vaido. Aš Jurgis 
Lukoševičc, 128 E. Supąrior at., Chicago, III., buvau labai silpnaair turėjau kosulį, nat buvau 
pametąs viltį būti avetku, bet kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų, įia oš pirmo pri- 
aiuntimo gyduolių mane išgydė. Dėkavoįu širdingai ir siunčiu $2.00 gaatinčiaus.

Visuomet kreipkitša ypetiškai arba au laišku ant tikro adreso taipi

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

Oiiso valandos Išryto ano 9 iki 11. Po platų nno 2 iki 4 ir vikarais nuo 7 iki8 vaL 
N .diliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir ano 1 iki 4 valandai po pietą.

Pa.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. BOCZKOWSKI — CO.
Mahnnoy City, Pa.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.'

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,09 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.60

Už sudėtus pinigus mok'. 3-5i, 
nuošimti. v

WM. S. Mc LEAN, President, 
ERANOlS DOUGLAS, Cashier

I0SKth BRASGIAUSB ŽMOGAUS Z(,#
SMk.v-''- ■v«CtS;

Gyveninio džiaugsmai ir linksmybes, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

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

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
turios 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 Mgų metų pritirimu 
išrado daugybę specijališkų gyduoljų, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

Nua galvo* skaudėjimo.lAč f .25Kraujo Valytojas........
Gyvfditie* Balšamai............
Ncrvvf Stiprintojas.. ; .50r 
Vaistau dėl Vidurių.. .GO:

. .11.00 

. . 75
ir 1.00 

, ir 1.00
Kraujo Stiprintojas............................ 50
Nuo korelio........... -....25c. ir .50
Nuo g<-n4&. skrudėjimo 25c. .50
Skilvinės ............ 10c. ir 1.00
Pigutlcos dvT kepenų................... .25
Blakių naikintojas........................ _.1O
Del išvarymo soliterio. 3 00
Anatarinas plovimui..........................25
Nuo kotų prakaitavimo...................25
Gydanti mostis...,..  50
Antiseptiškas muilas..........................25
Gumbo lašai......................50c. ir 1.00

g*’
Nuo kojų nuospaudų 
Nuo dantų gėlimo..
Nuo peršalimo. ...
Plaukų stiprintojas 
Linimentas arba ExpeW ris. 
Nuo plaukų žilimo.^ .... 
Nuo Reumatizmo...* 3<l % 
Nuo lytiškų ligų..’ .. .5C

.10<
Nuo peršalimo................. .. ....T*4_ «  jr

Nuo dusulio.................... ...................... 50
Nūo kirmėlių... 
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo... 
Kastorija dėl vaikų. 
Proškos dėl dantų.. 
Karpų naikintojas..

.10.

Spccijalgka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Devyr ^ros 25c.
Taippat ii Lietuvos pargabentos visokios lietuviškos gydančios žolės, ši ajs ir t. t.

tik yr» ainomos ir žmonių vartojamos. ’ •

9^Reikalaukite prisiunri-no katalogo su musų gyduolių ^prašymais “®E
Kreipiantiemsiema per laiškus arba asmeniškai duodamą 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

f Jaigu jums brangi yra jnsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduoU<j, rašydami arba 
atsilankydami į Lietuvišką A p tie ką. '

vincas j. daunora; Aptiekoriue, *
^229 Bedtord Avenue Kampas North 4 tos gatvės BrooZ/fn, N. Y.

kokios

VARICOCELE, 
HYDROCELEIšgydau i 5 dienas

——^»Įb« peršulą, skausmų J 
oriu išgydyti kiekvieną vyrą kenčiantį nno Varicoceles, Strikturos, Uikre- 
ratijo nuodą, Nerviškos negales, Hydrocelet ar ypatišką vyrą ligą, Vyriško 
ao. Raudonųjų, Fistulos, Kepenų ir įvairią Pustės ligą.
TAMSTA ŠERY (f

TaslaRvaąnasiulinimasyra atviras 
gą ant daktarą ir gyduolių be Jokios na i 
kurie buvo gydomi daktarą be Jokios]

Aš noriu i 
čiamų Krau Nmilpimo,
AR TAMSTA SERGI AR ESI SILPNAS?

Tas laMvaąpaiiulinimas yra atviras visiems, kurie praleido dideles sumas pmi- 
haudos ir mano noru yra parodyti imonima

______________________ ,________ s pasekmės, kad aš vartoju vianintėlį būdą,
kuriuom tikrai ir ant visada išgydau.

ATGAUK SAVO SVEIKATĄ
Ateik į mano otisą ir pasiteirauk su manim 'draugiškai. Kalbu visose kalbose 

Temsta gausi geriausią patarimą ir pasiaaudosi iš mano 16 metinio patyrimo kaipo 
specialistu vyrišką ligą. Aš tamstai parodysiu kaip būti išgydomu.

. Tikrai išgydau Skilvio, Plaučiu ir Inkstu nesveikumus 
(Namoklk ui neiSgydymų—Naligydo nomokik)

Slaptos
'08

___ , ant
, j slaptybe. 

Nerviška negalė. Silpnu
mas, Pražudyta pa|lr«a. 
Nuovargį, Krauto ninun- 
dl|imą. šlapumo bėglmą-

Plaučiai
Dusulys. Bronchilis. Kvė
pavimo ligos išgydomos vi
siškai mano vėliausia mat.
RODĄ DOVANAI.

lėly do kad butum sveikas

Sp«cl|iHttuVynį Ir MštarųLln

Kraujo Užnuodijimą
ir visos odos ligos, kaip 
Spuogus, Piktąją dedervi
nę, Šunvotes, Patinusias 
Gyslas. Naikinančius N ube 
gimus, įsisenėjusias Ligas.

Ligos Moterų
Vidurių Ligos, Skausmai 
Strėnose, Baltosios tekėji
mas ir kilos ligos išgydo 
mos. .

IŠTYRIMAS DOVANAI.
v r nuuiinv sic avienas jniav. <«■ laumių n
lik pavesi gydymą tavo ligos man. Mano prtka yra žarna ir pritinkanti prie mano 
aiaakančio gydymo, o išlygoa labai lengvos.Ateik šiądien'ir pasiliuoanok nno kančią

.DR, ZINS 183 CHICA60.
Valandom nuo B ryto Iki 8 vakar*. Nedalioms nuo a ryto iki 4 po pietų
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